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Studii

şi cercetări

REPERE TIPOLOGICE ZONALE. BISERICA MĂNĂSTIRII BORDEŞTI
ANCABRĂTULEANU
AUREL IOAN BOTEZ

Lucrarea de faţă reprezintă o parte ·a studiului efectuat în
încercarea de stabilire a etapelor de construcţie ale bisericii Mănăstirii
Bordeşti , studiu preliminar al proiectului de restaurare , aflat în curs
de elaborare de către arhitectul Aurel Ioan Botez.
Nu urmărim să prezentăm întreaga argumentaţie folosită în studiu
ci, doar, să relevăm câteva aspecte care ni s-au părut esenţiale
pentru cercetarea monumentului , dar şi pentru felul în care trebuie
privită în general cercetarea de arhitectură. Acesta este şi motivul
pentru care , deşi studiul se referă la întreaga perioadă de existenţă a
bisericii , ne vom referi aici doar la posibilitatea de reconstituire a
alcătuirii originare a edificiului.

1. Premise ale studiului
Datele folosite în încercarea de reconstituire a imaginii iniţiale a
bisericii, precum şi pentru depistarea unor etape de intervenţie ce
i-au modificat arhitectura sunt următoarele :
- observaţii rezultate din cercetarea edificiului ;
- documentaţia scrisă , conţinând documente referitoare la
biserică , ctitori , referinţe asupra epoci[ rezultate din cercetarea
arhivelor, precum şi relativ puţinele retennţe ş1 lucrări de specialitate
tratând arhitectura monumentului;
- fotografii realizate la diverse epoci începând cu anul 1909;
- date oferite de cercetarea arheologică ;
- tabloul votiv al bisericii ;
- releveul din 1906, alcătuit de Alexandru Referendaru 1 ;
- referinţe de ordin tipologic şi morfologic ale bisericilor epocii şi
ale zonei căreia îi aparţine biserica .
Am avut de asemenea în vedere, ca date importante ce au
determinat mai mult ca ·sigur intervenţiile făcute de-a lungul timpului
asupra arhitecturii bisericii , anii în care au avut loc cutremure de
pământ - ştiut fiind că în "harta de zonare seismică a României ,
monumentul se găseşte în zona de gradul IX, adică maxim" 2 .
Starea actuală, de avansată ruină , a bisericii Mănăstirii Bordeşti ,
ca şi anumite particularităţi arhitecturale încă descifrabile ale
construcţiei au determinat îndreptarea cercetării către analiza
informaţiilor documentare - şi acestea surprinzător de puţine pentru
un edificiu declarat încă din 1915 "monument istoric" 3 .

2. Interpretarea datelor
Dacă, din motive legate de perioada de iarnă - total nefavorabilă
- în care a fost făcută cercetarea , observaţiile de teren au fost relativ
sumare, ele au putut totuşi să ofere informaţii care , corelate cu
celelalte categorii de date , ne-au oferit posibilitatea creării unor opinii
legate atât de alcătuirea iniţială , cât şi de unele etape de intervenţie
asupra edificiului. Pe de altă parte , unele caracteristici observate au
ridicat probleme al căror răspuns trebuie căutat fie în 9omeniul logicii
constructive, fie în aria izvoarelor documentare. ln acest sens ,
socotim că prezentarea şi analiza detaliată a două documente
iconografice - tabloul votiv şi releveul lui Alexandru Referendaru -

Releveu aflat în arhi va Catedrei de istoria şi teoria arhitecturii din Insti tutul de
"Ion Mincu" (CITNIAIM)
' Alexandru C i şmig iu şi Mircea C ri şa n , Bisenca monument istoric brâncovenesc
"Bordeşti - Vrancea". Memoriu tehnic privind starea de avariere-degradare a
monumentului din cutremure şi alunecări de teren, martie 1986, manuscri s. Autorii
afirmă că , dată fiind amplasarea bi sericii pe un teren care a suferit numeroase
a lunecă ri , este posibil ca, "la anumite cutremure foarte puternice cele două ac/luni
să se fi suprapus şi interac/ionat'.
3
Decret regal nr. 694 din 10 martie 1915, în Anuaru/Comisiunii Monumentelor
Istorice (ACM~ , 1915, p.12-13
1

a rhitectură

sunt utile pentru înţelegerea modului în care au fost folosite pe
parcursul lucrării.

2.1 . Conform documentelor şi rezultatelor unor cercetări
anterioare, Mănăstirea Bordeşti a fost ridicată la porunca şi cu
cheltuiala lui Mănăilă "faimosul căpitan de lefegii"4 al lui Brâncoveanu.
Ansamblul pare să fi fost alcătuit după tiparul obişnuit al construcţiilor
similare din Valahia epocii : o poartă cu un turn asigura accesul într-o
incintă de zid în mijlocul căreia se ridica biserica : chilii , o casă şi
anexe gospodăreşti se aflau alipite spre interiorul zidului 5 . Data zidirii
ansamblului nu este cunoscută cu certitudine , ea trebuie plasată în
jurul anului 1700 6 .
Cât priveşte anul zidirii bisericii - căreia îi lipseşte obişnuita pisanie
lămuritoare - aceasta pare a fi fost terminată în 1699, an marcat pe
uşa pronaosului de către meşterul lemnar 7 . Pictura interioară , realizată
de Pârvu .Mutu şi ajutorul său Gheorghe, nu este nici ea datată ,
biserica de la Bordeşti lipsind din "catastihul" în care celebrul zugrav
îşi înscria lucrările al căror autor era 8 . Cercetătorii care s-au ocupat
de opera lui Pârvu Mutu plasează pictura de aici pe la 1700 9 , când
se poate socoti că se încheie lucrările la biserică.
În privinţa izvoarelor scrise ce stau la baza datării construcţiei,
trebuie remarcat că documentele de arhivă referitoare la biserica din
Bordeşti sunt în genere puţine şi relativ sărace în informaţii utilizabile
de către cercetătorul de arhitectură .
Cât priveşte literatura de specialitate a veacului nostru , ea se
referă în mod consecvent şi aproape exclusiv la elementele de decor
şi mult prea puţin la conformarea arhitecturală . Punând în discuţie
numai remarcabila pictură a lui Pârvu Mutu, zugrav de casă al
Cantacuzinilor, precum şi sculptura în piatră şi lemn amintitoare a
ctitoriilor religioase ale aceleiaşi familii , cercetătorii s-au grăbit să
atribuie construcţiei de la Bordeşti şi caracterele arhitecturale ale
sus-amintitelor biserici , incluzând-o în seria lăcaşurilor religioase de
la Fundenii Doamnei, Râmnicu- Sărat, Colţea . Este chiar de bănuit
că acordarea statutului de monument istoric s-a datorat în cea mai
mare măsură acestei bogate şi rafinate decoraţii care a lăsat în umbră
arhitectura edificiului , deşi nici aceasta nu era lipsită de valoare .
Credinţa ne este întărită cu atât mai mult cu cât nici fotografiile de la
începutul secolului - fotografii care ar fi putut constitui o excelentă
4
Virg il Drăgh i cea nu , G r. Pişculescu , Biserica foastei M-ri Bordeşti - R, Sărat,
ACM/, 1915, p.63. Despre M ă năil ă vezi Mircea Iliescu, Un căpitan al lui Constantin
Brâncoveanu: Mănăi/ă de Buzău, în Revista Monumentelor şi Muzeelor Monumente Istorice şi de Artă, nr.2, 1978 , p. 54-62; Gh. Asanache , Gion O.Ionescu ,
Monografia istorică a bisencii fostei mănăstiri Bordeşti, în Revista Monumentelor
Istorice, 1-2, 1993.1-2, 1994, p.108-11 7.
5 Deşi inform aţi il e despre incinta mănăstirească sunt mai târzii , deşi Virgil
Drăghi c eanu ş i Gr. Pi şcu l escu socoteau clădirile împrejmuitoare ale bisericii ca
datând din secolul al XIX-iea , op.cit„ p.63 , este greu de imaginat ca mănăstirea să
nu fi fost a l că tuită în că de la început după tiparele obişnuite în epocă . Tradiţia
menţi onează de al tfel că ctitorul a zidit "o biserică , înzestrând-o cu ce le
trebuincioase", iar la sfâ rşi tul veacu lui trecut se aminteau, "ca fiind văzute, patru
din chilii şi o casă În curtea bisericei, Împrejmuită cu zid, din care cea mai mare
parte există şi astăzi ', Marele Dicfionar Geografic al României, I, Bucureşti , 1898 ,
p.535.
6
De regu l ă , într-un asemenea ansamblu biserica era primul edificiu ridicat,
după care urma zidi rea celorl alte c l ăd iri . Cum nu pare a fi vorba de co n struc ţii cu
amploare deo se bită , es te posibil ca foa rte curând după 1699 m ă năstirea să fi
fun c ţionat deja.
7 Virgil Drăghiceanu , Gr. Pişcules c u , op.cit„ p.64.
8 C.Bobulescu , Zugravii, în Arhiva românească. V, Bu cu re ş ti 1940, p.124.
9 Vezi Mircea Iliescu, Decorafia bisericii din Bordeşti (Vrancea) şi importan/a
ei pentru iconografia românească, în Biserica Ortodoxă Română , nr.1-2, 1976 ,
p.183, şi nota 30, unde se trec în revistă scrierile legate de Pârvu Mutu şi de
datarea picturii de la Bordeşti.
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bază documentară, că ci biserica mai era încă în picioare - nu redau
decât parţial e imagini ale co nstrucţiei, în genere ca fundal al
elementelor cu care m eşterii pietrari au îmbog ăţit edificiul. De-abia
fotografiil e din anii '60-'80 reproduc imagini ce pot fi folosite în
cercetarea de arhitectură. Doar că , în această perioad ă biserica se
afl a deja în stare avansată de deteriorare, ş i imaginile înregistrare pe
peli c ul ă l ă muresc doar în parte numero asele necunoscute ale
arhitecturii bisericii din Bordeşti .

2.2. Tabloul votiv. Una dintre cele mai importante surse de
informaţii este tabloul votiv al bisericii , realizat, ca şi întreaga pictură ,
de către Pârvu Mutu Zugravu ş i ajutorul său Gheorgh e.
Bis erica - înfă ţiş a t ă de că tr e ce i doi "m e şt e ri de z ugr ă vi e "
printr-o e l e v a ţi e u şo r p e rs p ectiv a tă a faţ a dei de nord - prez intă la o
an a li ză a te ntă parti c ul a rită ţi demn e de semn alat.
Aşa cum imaginea o a ra tă , biserica are un soclu

continuu . Accesul
în bis e ri că se fac e printr-un pridvor, a c ă rui acoperire este su sţinută
pe trei laturi de coloan e legate cu arce în plin cintru , poate întărite cu
tira nţi. Deasupra pridvorului se ridi că , în mod s urprin zător, un acope riş
p ă râ nd a fi rea lizat din d o u ă volume separate. Curiozitatea co n s tă nu
numai în. această separare a unui volum tratat de regulă unitar, ci ş i
în factura v ă dit " m o ldov e n eas că " a silu etei a c operi ş ului , stră in ă
arhitecturii religioase a epocii în Ţa ra Rom â n ea sc ă.
Atât pronaosul , cât ş i naosul au pe fa ţad a de nord câte două
goluri de ferestre. D acă pentru prima dintre cele dou ă în căperi o
asemenea iluminare poate fi socotită uz ua l ă, cele două ferestre ale
absidei naosului , cu totul n eo bişnuite , ridic ă semne de întrebare
asupra corectitudinii re preze ntă rii şi , de ce să nu recunoaştem , asupra
v e ridi c ită ţii re preze ntă rii altor detalii arhitecturale .
O a ltă particularitate demnă de remarcat este rezolvarea părţii
de est a bisericii. D acă pe întreaga faţadă cornişa pare unitară şi
îmbrăcâ nd, biserica la a ce e aşi înălţime , cota ei se modifică , devenind
mai mare, pe toată zona absidei altarului. Mai mult, deasupra aceleiaşi
abside se ridic ă un acope riş "independent" de aceea şi factură cu
cele dou ă volume ce compun acoperirea pridvorului.
De altfel, cea mai interesa ntă şi , din nou , n eobişnuită parte a
constru cţi e i este zon a de deasupra cornişei . Între cele dou ă corpuri
"independente" acoperind pridvorul şi cel similar de deasupra altarului ,
acop e rişul corespunzâ nd pronaosului ş i naosului are o pantă deosebit
de mi că , stră punsă de dou ă turle . Cea de deasupra naosului, de plan
octogonal, pare a fi o turl ă oa rb ă , d ecorată cu dou ă şiruri suprapuse
de oc niţe - câte do u ă pe fi ecare fa ţă a turlei. Cea de-a doua turlă , cea
de peste pronaos, pare a fi fost destinată clopotniţei , destinaţie pentru
care plede ază golul neobişnuit de mare figurat în desenul zugravului.
Ceea ce ridică din nou semne de întrebare este terminaţia acestui
gol, singurul lipsit de arc la partea superioară, putând sugera că această
turlă era una de lemn .
Socotim că , da că partea inferioară , de sub cornişă , a bisericii ,
se în scrie în canoanele arhitecturii epocii şi locului , rezolvarea părţii '
superioare - cuprinzâ nd turlele ş i cele dou ă tipuri diferite de acoperire

- este manifestarea unor înrâuriri , a unor posibilităţi constructive sau
a spiraţii ce ar trebui descifrate .
Se pune desigur întrebarea în ce măsură Pârvu Mutu sau
Gheorghe au reprodus cu exactitate biserica în tabloul votiv. Cu atât
mai mult cu cât, aşa cum arătam, o singură neconcordanţă pune în
mod normal în discuţie întreaga reprezentare. Cum nu avem la
dispo z iţie decât puţine posibilităţi de a verifica în ce măsură un
asemenea "zugrav de subţire" era capabil să reproducă în desen un
obiect de arhitectură ce ieşea din canoanele curente - ne referim aici
la scenele religioase cu fundal arhitectural în care edificiile
reprezentate nu reflectă nimic din realitatea construită înconjurătoare ,
ci urm ă re şte vechile tipare bizantine -, nu ne rămâne decât să
compară m imaginea din tabloul votiv cu celelalte date rezultate din
cercetare.
2.3. Analiza releveului lui Alexandru Referendaru. Unul dintre
cele mai importante documente pe care ne bazăm studiul de faţă
este releveul făcut în 1906 de către Alexandru Referendaru , pe atunci
elev al Şcolii de Arhitectură . Analiza desenelor sale ne conduce la
observaţii ce pot fi grupate în dou ă categorii .

§ Prima categorie este cea referitoare la starea bisericii în 1906,
determinând implicit consideraţii asupra unora dintre modificările pe
care le-a suferit construcţia până la acea dată , dar şi asupra celor
ulterioare.
Astfel , releveul prez intă o construcţie sprijinită de nouă contraforţi
puternici, urcând până sub corniş ă .
Accesul se face printr-un spaţiu - evident un fost pridvor, închis
cel târziu o dată cu zidirea contraforţilor. Arcaturile pridvorului , a căror
formă în acoladă l a rgă se mai citeşte în zid - formă ce este evident
alta decât cea prez entată în tabloul votiv - sugerea z ă reconstruirea
pridvorului începând de la nivelul soclului , ce pare a fi cel iniţial.
Uşa de intrare în pronaos , din lemn sculptat cu mare fineţe , are
un bogat ancadrament de piatră , în care locul destinat pisaniei a
rămas liber. Peste pronaosul de formă dreptunghiulară în plan se
ridică o cupolă susţinută de obişnuiţii pendentivi şi arce probabil în
plin cintru - sprijinite pe console încastrate în zidurile de contur. Pe
latura de nord a pronaosului , o uşă conduce la scara ce străbate
zidul vestic al aceleiaşi încăperi , dând acces în partea superioară a
bisericii , în zona de deasupra cupolei , unde o indicaţi e confu z ă
s ug e rează baza unei turle de plan octogonal.
Golurile ferestrelor pronaosului sunt trel : unul în peretele de nord
şi două în peretele de sud - între care cel de la vest este figurat ca
fiind astupat. Lângă acelaşi perete, sub ferestre , este indicată prezenţa
unei pietre tombale .
Trecerea către naos se face printr-o arcatură alcătuită din coloane
de piatră sculptată (două coloane libere , aşezate central , şi două
semicoloane angajate) şi arce de cărămidă în acoladă , susţinând un
timpan de zidărie .
Naosul are două abside laterale străpunse fiecare de câte un gol
de fereastră, amplasate pe un ax direcţionat nord-sud .

fig. 1 IMAGINEA TABLOUL Ul VOTIV reprodusă după Mircea Iliescu, op.cil., BCMI, n' 1, 1978, p.55

O particularitate o constituie acoperirea naosului . Deasupra a
patru arce dubleuri - dintre care două ale absidelor laterale şi două ,
transversale , sprijinite în consolă pe pereţii longitudinali - şi a
obişnuiţilor pendentivi , se ridică trei tamburi cilindrici , de diametre
progresiv reduse , peste care este aşe z ată cupola, având şi ea
diametrul redus faţă de diametrul tamburului pe care se sprijină .
Rez ultă de aici o mare înălţime şi , concomitent, o reducere a
dimensiunilor măsurate în plan orizontal - din ce în ce mai accentuată
către partea superioară ·- a spaţiului central al naosului.
Limitat la exterior de zidurile unei turle oarbe de plan octogonal ,
un coridor boltit înconjoară cupola naosului . S-ar putea crede că
această galerie - figurată atât în secţiune cât şi în planul acoperişului
- este un spaţiu rezultat din dorinţa de . obţinere a unei anume
configuraţii a părţii superioare a naosului . ln ce ne priveşte socotim
că, dimpotrivă , arhitectura părţii superioare a naosului a fost
determinată de nevoia creării unei "circulaţii" perimetrale în interiorul
turlei. Pentru această opinie pledea ză pe de o parte înălţarea
progresivă a zonei centrale a naosului , putând fi socotită excesivă în
lipsa unei iluminări a naosului prin partea superioară , iar pe de altă
parte cunoaşterea faptului că , de regulă , în cazurile în care naosul
este boltit cu o cupolă , aceasta este închisă (sau inclusă) în acoperiş ,
şi nicidecum marcată în exteriorul acestuia .
Altarul , iluminat iniţial de o fereastră poziţionată în axul longitudinal al bisericii - fereastră astupată în releveu - primeşte o lumină
redus ă prin golurile proscomidiei şi diaconiconului , mici nişe
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amenajate în grosimea zidurilor.
O catapeteasmă de zid , străpunsă de cele trei deschideri rituale ,
separă naosul de altar.
Indicaţiile lui Alexandru Referendaru sugerează că atât
catapeteasma de zid , cât şi cei doi pilaştri masivi susţinând un arc
dublau pentru consolidarea cupolei altarului , precum şi cele două
dublouri transversale care limitează naosul la vest şi la est, sprijinite
pe completări ale zidăriei , sunt rezultatul unor interven~i ulterioare perioadei
de zidire a edificiului. De altfel, configuraţia pilastraturii, părând să dateze
din veacul al XIX-iea , este elocventă în acest sens.
Cu aceeaşi culoare marcând o altă etapă de construcţie decât
cea iniţială sunt marcaţi şi cei nouă contraforţi ce sprijină biserica pe
contur. O dată cu amplasarea lor au fost probabil închise golul ferestrei
altarului şi cel dinspre vest, din peretele de sud al pronaosului - ambele .
indicate cu umplutură în releveu .

: RCLlVl~L.
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Imaginea cea mai interesantă şi în acelaşi timp ridicând
problemele cele mai multe o oferă , ca Şi în tabloul votiv, partea
superioară a edificiului. Cor~larea planului acoperişului cu secţiunea
şi elevaţiile releveului nu conduce decât la concluzii parţiale şi nu
întotdeauna posibil a fi susţinute logic.
•
Astfel , baza octogonală a turlei de peste calota pronaosului pare
a fi parţial îmbrăcată la vest de trei porţiuni de zid ce urmeaz ă conturul
din acea zonă a pronaosului. La est, aceeaşi bază este ascunsă de
doi pereţi din scânduri, aşezaţi în lungul bisericii , şi care se continuă
până la cea de-a doua turlă oarbă - cea de peste calota naosului- ,
căreia îi închid de asemenea trei dintre laturile octogonului de bază .
Astfel baza turlei de peste pronaos (cu modificarea menţionată), turla
de peste naos şi legătura dintre ele delimitată de pereţii de scânduri
alcătuiesc un unic corp , al cărui volum străbate deasupra acoperişului
bisericii. Acesta este realizat cu o şarpantă cu pante mici , acoperită
cu tablă , şi tot cu tablă se acoperă corpul comun realizat din unirea
celor două turle . Acelaşi material îmbracă integral turla-clopotniţă de
peste pronaos.
O menţiune specială trebuie făcută elementelor de decor
reprezentate în releveu . Cu o deosebită acurateţe sunt desenate
toate elementele de piatră sculptată - coloane , ancadramentele
ferestr_elo r:_ş i ale uşii - i:irecum şi cel~.sfui Jemn - uşa de intrare şi
resturile catapetesmei de lemn ,'probabil cea iniţială.
Cum , din câte ştim , după anul 1906 edificiul continuă să se
deterioreze, releveul Referendaru rămâne martorul ultimei etape de
refacere a bisericii din Bordeşti , conţinând în acelaşi timp date ce ne
pot ajuta la descifrarea anterioarelor etape de construcţie .
El are de asemenea şi meritul de a fi singurul care ne redă
imaginea bisericii , căci , aşa cum observam mai înainte, cuceriţi de
valoarea picturii interioare şi a decorului de piatră sculptată , toţi ceilalţi
cercetători nu ilustrează prin fotografii şi nu analizează decât aceste
elemente 10 , neocupându-se decât în foarte mică măsură de arhitectura
generală a edificiului.

§ Cea de-a doua categorie de concluzii ce se desprind din analiza
sus-amintitului releveu se referă la felul în care acesta a fost realizat
şi de aici la tipul de informaţii pe care le poate oferi.
Din păcate, măsurătorile efectuate nu au dus la ob~nerea unor imagini
coerente ale edificiului studiat. Astfel , în afara unor neconcordanţe între
cotele scrise şi reprezentarea desenată - neconcordanţe doar aparent
nesemnificative, căci existenţa lor pune la îndoială în mod firesc întregul
releveu- , am constatat că , deşi la aceeaşi scară , nu se poate face o
suprapunere perfectă între planurile orizontale de la nivelul zidăriei şi de
la nivelul acoperişulu i. Referitor la acest ultim nivel, reprezentarea sa
ridică numeroase semne de întrebare, mai ales în privinţa accesului în
pod , a închiderii cu zid a bazei turlei pronaosului; nu este indicat nici
modul în care se putea accede în galeria ce înconjoară turla naosului,
prezentată cu cote deosebit de detaliate, deşi aparent inaccesibilă la
vremea elaborării releveului. Mai mult, cota nivelului de călcare din această
galerie nu corespunde cu cota obţinută prin măsurătoarea actuală ,
neconcordanţa aceasta punând în discuţie corectttudinea reprezentării
turlei de peste naos în secţiune şi vederi.
10
Vezi N . G h ika-Bud eşti , Biserica din Bordeşti (R.Săra t), în Buletinu/ Comisiunii
Monumente/or Istorice (B CM!) , 19 13, p.84 -85 ş i BCMI, 1936 , p . 109-11 O;
V.D ră ghi cean u ş i Gr. P işc ule sc u , op .cit. p.67-68 ; Teodora Voi nescu, Zugravul
Pârvu/ Mutu şi şcoala sa, în Studii şi Cercetări de Istoria Artei (SC/A) , nr. 3-4 , 1955,
p.138, 142, 144; Idem, Observa/li asupra sWu/ui brâncovenesc, Portalul, în SC/A ,
nr.1, 1968, p.17; P. Constantin escu-laşi, Narthexul în artele bizantine sud slave şi
române, l aşi , 1926, p.248; C. Bobulescu , op.c/1„ loc. cit. ; Mircea Iliescu, op.cit. ; idem,
Un căpitan al lui Constantin Brâncoveanu„ .; Ioan Dimitrescu, Capitelu/ în arhitectura
din Ţara Românească, în Pagini de veche artă românească, Bucu reşti , 198 1, p.127175; H. Constantinescu, Meşteridebisetici buzoiem: în Glasul bisericii, nr.1-2, 1974.
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fig.2-Biserica MiJnlis tiriiBordeşti. Releveu Alexandru Referendaru; 1906. Arhiva catedrei de istoria şi teona
arhitecturii; Institutu/ de arhitecturii "Ion Mincu"

Absenţa unei secţiuni longitudinale sau măcar a unei secţiuni
transversale prin pronaos, ridică de asemenea probleme, cu atât mai
mult cu cât parte din elementele ce ar fi trebuit indicate în aceste
secţiuni nu mai există astăzi şi nu mai pot fi reconstituite .

Ca atare, deşi este singurul document desenat din epoca noastră
pe care îl avem la dispoziţie , releveul Referendaru trebuie privit cu
circumspecţie , iar unele dintre datele oferite de acesta trebuie neapărat
confruntate cu alte informaţii.

2.4. În loc de concluzii. Aşa cum arătam la început, lucrarea
de faţă nu-şi propune elucidarea etapelor de intervenţie asupra
edificiului , ci doar încercarea de clarificare a unor probleme legate de
arhitectura originară a bisericii. în acest sens trebuie să remarcăm
faptul că , în ceea ce priveşte nivelul de deasupra cornişei bisericii cea mai controversată din pricina stării actuale a construcţiei , dar şi
a absenţei sau neconcordanţei informaţiilor - parte a indicaţiilor tabloului

5

http://patrimoniu.gov.ro

.RtLtV\VLo
BrJ=l)iN \9M=
BOR~ţ~\I:

http://patrimoniu.gov.ro

.fAîftM
DiH Dl'SAf TA.
•

2.3

votiv se suprapun informaţiilor furnizate de releveul lui Alexandru
Referendaru. Alăturate observaţiilor de teren , cele de mai sus permit
lansarea unei ipoteze privind alcătuirea iniţială a construcţiei .
'

'

.

Biserica ctitorită de Mănăilă era accesibilă printr-un pridvor, acopent ·
cu două calote sferi~e . separate probabil printr-un arc dublau lat,
aşezat în axul intrării. Intregul sistem de boltire pare să fi avut naşterea
la o cotă foarte ridicată, poate aceeaşi sau apropiată de cota naşterii
bolţilor interioare ale bisericii 11 • Deasupra pridvorului se ridica un
acoperiş părând a fi alcătuit din două volume separate, corespunzând
fiecare câte uneia dintre cele două calote . Pe laturile de nord , vest şi
sud , pridvorul avea coloane de zid pe care se descărcau arce în plin
cintru . Accesul în pronaos se făcea printr-o uşă cu ancadrament de
piatră , deasupra căreia a fost lăsat un loc pentru pisania ce pare să
nu fi fost niciodată aşezată .
Pronaosul , de formă dreptunghiulară în plan , era surmontat de o
cupolă . Peste ea , având acces prin scara aflată în grosimea peretelui
de vest al pronaosului, se ridica un masiv turn-clopotniţă .
Trecerea către naos se făcea printr-o arcatură alcătuită din coloane
de piatră şi arce de cărămidă în acoladă, susţinând un timpan de

. R~Lwm.

Bi"J: ~iN \QH:
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zidărie .

Deasupra naosului , având ca susţinere patru arce dubleuri şi
pendentivi , se ridicau trei tamburi cilindrici , de diametre
progresiv reduse , peste care era aşezată cupola . Această alcătuire
era marcată la exterior de o turlă aparent fără deschideri , de aceeaşi
înălţime cu turnul de pe pronaos. Tratarea turlei, de plan octogonal
încă de la bază , consta în două registre de firide (sau, ocniţe) , aşezate
într-un câmp delimitat de două profile orizontale 12 . Intre pereţii turlei
şi o prismă octogonală concentrică ce închidea cupola în partea
· superioară 13 se afla un coridor, "o galerie" boltită , cu funcţiune probabilă
de tainiţă şi punct de observare a zonei înconjurătoare .
obişnuiţii

Afirma\ia este sus\inută de tabloul votiv - în ca re ce le două volume ale
pridvorului par să sugereze tocmai acoperirea acestuia cu două
cupole -. de înăl\imea mare a peretului de est al pridvorului - lipsit de urmele unor
arce - de tipologia bisericilor epocii , precum şi de o rezolvare asemă n ătoare a
boltirii pridvoru lui unei biserici aflată în apropiere de Bordeşti şi zid ită la 1709 - cea
din Topliceni - Domireşti . De altfel, configurarea unei părţi a zidăriei din co lţul de sud
al peretului pronaosului suge rează locul naşterii unuia dintre arcele de sus\inere a
boltirii.
12
Profilul de la cota cea mai scăz ută este î n că vizibi l, iar cel de la partea
superioară a turlei este sugerat de tablou l votiv.
13
Parte a prismei octogonale din jurul cupolei este şi astăzi vizibilă, iar
observarea ei duce la concl uzia că a fost ridicată o dată cu cupola. Ea se păstra
în întregime în anii '60, aşa cu m arată fotografiile din acea epocă .
11

acope rişului

2.5
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Un volum aparte era cel al altarului , a cărui boltă depăşeşte
de calotă utilizată în asemenea situaţii . Motiv pentru care ,
poate, zidurile ce îmbrăcau altarul erau mai înalte decât cele ce
închideau restul bisericii, iar acoperişul accentua şi el tratarea altarului
ca pe un corp de clădire relativ independent.
Cât priveşte decorul , el trebuie să fi fost deosebit de bog at.

jumătatea

11"

~0~

Îmbrăcată într-o remarcabilă pictură · ce pare că se întindea şi" îr
exterior, pe peretele de vest al pronaosului, biserica a fost îmbogăţită
cu remarcabile piese de sculptură în piatră - coloanele dintre pronaos
şi naos , ancadramentele uşii şi ale ferestrelor. Tot foarte valoroas€
par a fi fost şi elementele de lemn sculptat - uşa de intrare
catapeteasma iniţială .
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3. Repere tipologice zonale
Aşa cum rezultă din cele prezentate până aici, deşi încadrată de
către cei care au cercetat-o în seria bisericilor de factură cantacuzinbrâncovenească 14 , biserica mănăstirii Bordeşti prezintă anume
particularităţi arhitecturale care par a o deosebi substanţial de modelele
ce i-au fost atribuite. Fără doar şi poate, planimetria , tratarea unor
elemente structurale şi întreaga deqoraţie poartă amprenta
meşterilor şi modelelor de la Colţea , Sinaia , Fundenii Doamnei ,
Râmnicu-Sărat 15 . Observarea atentă a construcţiei , chiar în starea
actuală , precum şi documentaţia prezentată până aici relevă
existenţa unor configuraţii spaţiale şi structurale fundamental

deosebite de amintitele tipare.
Desigur că , pentru facilitarea înţelegerii unei anume evoluţii
arhitecturale, literatura de specialitate prezintă adeseori construcţiile unor
anume etape prin prisma caracterelor generalizator comune. Absenţa
nuanţelor, a reliefării unor diferenţieri sunt fireşti în cadrul unor lucrări cu
caracter de sinteză. Cercetări mai noi şi lucrări cu cuprindere mai redusă
au evidenţiat faptul că , deşi urmărind în genere o linie evolutivă comună ,
arhitectura s-a adaptat în mod firesc coordonatelor istorice caracterizând
în anumite perioade o regiune sau alta, al cărei teritoriu era supus acţiunii
unor aceloraşi factori relativ unitari.
N . Ghik a- Bude şti ,

14

'

5

op.cit., p.109.

Ibidem.

O asemenea lucrare este şi cea a lui Teodor Octavian Gheorghiu ,
referitoare la arhitectura unor biserici din zona Buzău - RâmnicuSărat 16 , teritoriu în care este cuprinsă şi biserica Mănăstirii Bordeşti .
Autorii demonstrează existenţa unor evidente caractere zonale ce
se regăsesc la construcţii religioase de pe văile Nişcovului , Buzăului,
Bălănesei , Râmnicului , Slănicului etc. , caractere zonale determinate
de poziţia cu totul particulară a acestei regiuni : "spafiu de trecere a
majorităfii evenimente/or militare ce au afectat fănle române" 17 , zonă
de graniţă cu Moldova , teritoriu traversat de drumuri de refugiu înspre
Ardeal. Sunt astfel evidenţiate motivaţiile şi puse în lumină
modalităţile de rezolvare arhitecturală a funcţiunii de apărare şi refugiu
ce se regăseşte în mai toate zidirile sau rezidirile de biserici situate
în zona studiată , punându-se accentul şi pe faptul că , mai ales în
veacurile XVII -XIX , promotorii unor asemenea edificii făceau parte
din aceleaşi familii sau din familii înrudite . Pe seama acestor
"conjuncturi istorice" 18 este pusă realizarea , în forme şi ele particular-zonale a unor componente arhitecturale tipice bisericilor, posibil a
fi folosite , - prin oarecari modificări de conformare , - în scopuri defensive . Astfel, un turn clopotniţă peste pronaos poate fi un bun punct de
observaţie a zonei înconjurătoare , un loc de refugiu şi de apărare 16 Teod or Oc ta vian Gheorgh iu, A rhitecturi de re fugiu şi apă rare (Valea
Râmnicului Săra t şi Valea Nişcovu/ui - Buzău), în Arhitectura. nr.1/1985, p.4 1-52;
vezi ş i referiri mai generale la ac ela ş i autor, în Arhitectura medievală de apăra re pe
teritoriu/ României, Bu c ureşti , 1985.
17 Teod or ·Octavian Gheorghiu , Arhitecturi de refugiu. „ p.41 .
" Ibidem.
19
Relevee ( CITA//A IM) .

[j]
fig.3. Biserica Mănăs tirii Bordeşti - 1700.
Ipoteză de reconstituire a imaginii bisericii
cu suprapunerea sec/lunii longitudinale
rezultate din reve/eu/ elaborat de
colectiv arh. Aurel Ioan Botez. 1995
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străpuns de guri de tragere, sumar mobilat pentru o eventuală locuire de
scurtă durată - sau tainiţă - atât pentru oameni cât şi pentru bunuri de
preţ. Aceeaşi funcţiune poate fi preluată de către o falsă turlă
aşezată peste calota ce acoperă naosul, sau de către pod . În cazul
existenţei ambelor elemente cu rol defensiv - turnul de peste pronaos
şi falsa turlă de peste naos -, podul poate fi utilizat ca spaţiu de
legătură între ele.

Exemplele oferite sunt numeroase şi demonstraţia convingătoare .
Credem însă că analiza poate fi dusă mai departe şi că însăşi
descrierea de mai sus poate să reflecte influenţe ale unei arhitecturi
cu care - în desele retrageri că tre Ardeal , enunţate de către autorul
studiului - ctitorii din zona Vrancei şi Buzăului să se fi familiarizat. Ne
referim desigur la bisericile săteşti fortificate de dincolo de munţi , ale
căror principii defensive par să fie reluate la scară redusă de bisericile
la care ne referim .
Dintre bisericile prezentate în articolul citat ne-am oprit asupra a
biserica

două construcţii , ale căror relevee le prezentăm integral :
mănăstirii Băbeni şi biserica mănăstirii Deduleşti rn

Alegerea acestor edificii nu este întâmplătoare . Ea s-a datorat
întâi de toate anilor de zidire , apropiaţi de anul de edificare a bisericii
de la Bordeşti, precum şi faptului că au fost ridicate şi , în etape mai
târzii , reparate sau refăcute de către membri ai aceleiaşi familii - cea
mai proeminentă în zonă o lungă perioadă de timp - familia boierilor
Deduleşti . Mai mult, membri ai aceleiaşi familii au fost, în decurs de
câteva generaţii, egumeni ai Mănăstirii Băbeni , căreia Mănăstirea
Bordeşti îi era metoh de la 1800. Unora dintre aceştia - demni urmaşi
ai ctitorilor Mănăstirii Deduleşti - li se datorea ză până în secolul al
XIX-iea întreţinerea în bună stare a acestei "mănăstiri de familie" , şi
tot lor li se poate atribui , aşa cum sugerează documentele , o importantă contribuţie la repararea şi întreţinerea metohului de la Bordeşti.
Nu vom comenta arhitectura acestor edificii decât în măsura în
care anume părţi sau elemente constructive ni se par semnificative
pentru limpezirea unor probleme legate de arhitectura de la Bordeşti.
Biserica Mănăstirii Băbeni , zidită ante 1682 20 , ne reţine atenţia
prin prezenţa deasupra calotei pronaosului a unui puternic turn ,
închizând două niveluri ce par a alcătui încăperile unei tainiţe 21 .
Accesul în aceste spaţii se face printr-o scară aflată în grosimea
zidului de nord .
În acelaşi mod , prima încăpere - probabil un fost pridvor, acum
închis - a bisericii din Deduleşti 22 are , deasupra calotelor cu care
este acoperită , trei spaţii boltite, cu evidentă funcţie de tainiţă destinată
adăpostirii nu numai unor odoare de preţ , ci şi unor persoane. Două
argumente de ordin arhitectural stau mărturie funcţiunii de refugiu
pentru care au fost zidite cele trei încăperi . Primul este oferit de
existenţa în încăperea principală a unei sobe. Cel de-al doilea se
referă la accesul la tainiţă, rezolvat ca şi la Băbeni , care se realizează
printr-o scară a cărei prezenţă nu poate fi bănuită din exterior din
pricina includerii sale în grosimea zidurilor.
Ceea ce frapează însă la Deduleşti este turla oarbă , de plan octogonal,
ce se ridică deasupra cupolei naosului, străpungând acoperişul bisericii.
Asemănarea cu rezolvarea de la Bordeşti este vizibilă. Doar că cei care
au alcătuit releveul ctitoriei Deduleştilor nu au făcut nici o indicaţie în
interiorul octogonului turlei , semn că nici nu au avut acces în acea parte
a acoperişului . Pe de altă parte, lipsa de motivaţii pentru ridicarea turlei
deasupra unei cupole (şi aceasta supraînălţată pe tamburi cilindrici cu
diametre din ce în ce mai reduse) , deschiderea din zidul tainiţei de peste
pronaos îns~re zona podului, sugerează existenţa unei tain~e şi deasupra
naosului, cu care se putea comunica prin intermediul podului.
20

Teodor Octavian Gheorghiu , op.cit., p.4 2; Nicol ae Stoicescu , Bibliografia
monumentelor feudale din România, I, Ţara Românească, vol .1,
Craiova, 1970, p.44
21
Fun c ţiun ea de clopotniţă, poa te s ă fi a pă rut într-o epocă târzie , post 1864,
câ nd m ă n ăs tire a, în c hinată anterior unei m â n ă stiri din Ianina , î ş i pierde şi ave rile ,
şi comunitatea m o n a h a l ă. Probabil că de atun ci. con s tru cţiil e m ă n ă stirii încep să
se ruin eze. Turnul clo potniţ ă ce trebui e să fi str ăjuit intrarea în m ă n ă stire , a
d ispă rut ş i el pesemne tot atun ci, fun c ţ i unea sa transferându-se turnului bi sericii d ev enită bi se ri că de mir.
22 Ridi ca tă iniţi a l la în ceputul veacului al XV II-iea, rep a ra tă sau refăc ut ă în
1792, Nicol e Stoicescu. op.cit., p.272-273; p rez in tă evidente inte rve nţi i de veac
XIX.

Similitudinile cu rezolvarea părţii superioare de la biserica din
Bordeşti ni se par evidente. Ideea unei galerii , punct de supraveghere
şi de refugiu deasupra cupolei naosului , galerie accesibilă prin scara
închisă în zidurile pronaosului şi apoi prin spaţiul podului , nu mai
pare acum, după examinarea unor construcţii cu rezolvări
asemănătoare , cu totul de respins . Am mai putea adăuga chiar, în
sprijinul acestei ipoteze - şi împotriva explicaţiei conform căreia galeria
boltită de plan octogonal de la Bord eşti ar fi fost zidită "pentru a uşura
presiunea zidăriei pe terenul slab şi fugător' 23 - că , deşi nu se referă
la biserică , tradiţia populară indică locul ca pe unul de refugiu. 24 Nu
trebuie uitată de asemenea funcţia pe care Mănăilă Mărăcineanul,
ctitorul bisericii , o deţine între 1686 şi 1706. În toată această perioad ă
el semnează în acte oficiale ca vei căpitan de margine sau căpitan ,
uneori comandând lefegii 25 . Mai mult, la porunca lui Brâncoveanu , el
conduce în 1708 oamenii ce trebuiau să lucreze alături de turci la
refacerea cetăţii Bender 26 . lată deci un personaj cu experienţă
îndelungată în domeniul armelor, dar şi al posibilităţilor defensive,
desigur la curent cu tot ce putea să-i ofere oarecare siguranţă în
timpurile foarte deselor năvăliri tătărăşti în chiar zona pe care o apăra
şi în care îşi avea reşedinţa şi moşiile .
Aprofundarea studiului bisericilor din zona Buzăului , în mod special al celor două pe care le-am pus deja în discuţie , relevă alte
particularităţi de natură să pună sub o altă lumină "ieşirile din norme"
ale bisericii din Bordeşti .
Astfel , biserica din Băbeni surprinde prin rezolvări constructive
deloc familiare arhitecturii din Ţara Românească . Ne referim aici atât
la boltirea fostului pridvor, realizată cu o calotă ridicată peste arce
etajate , procedeu tipic moldovenesc. Tot de factură moldovenească
ar putea fi şi menţionata înălţare progresivă a calotei şi reducerea
treptată a diametrelor tamburilor de susţinere , procedeu reluat şi
accentuat la biserica din Bordeşti . Sigur că în Moldova această
reducere de dimensiuni a bazelor calotelor şi turlelor se face prin
intermediul arcelor piezişe , iar acestea lipsesc în exemplele buzoiene.
Nu este mai puţin adevărat că ceea ce se realizează aici cu mijloace
"locale" este o spaţialitate , o înălţare a naosului care pot să fi fost
sugerate de modelele de peste Milcov.
În a ceeaşi categorie de preluări de elemente din arhitectura provinciei
vecine trebuie notată şi străpungerea acope ri şului cu o turl ă a cărei bază
este octogonală - complet diferită de rezolvările valahe , în care turla
octogonală se ridică pe o bază prismatică pătrată , ce simplifică
rezolvarea constructivă a acoperişului. Exemplul de la Bordeşti nu este
unic, iată că biserica Deduleştilor foloseşte aceeaşi soluţie.
Şi tot aici trebuie remarcat din nou turnul de la Băbeni , de data
aceasta pentru volumul prismatic şi el octogonal , ce se ridică peste
baza pătrată a primului nivel al tainiţei . Rezolvarea aminteşte şi de
data aceasta de Moldova , şi anume de configuraţia unor turnuriclopotniţă ce i-ar fi putut fi model fie direct, fie indirect - prin intermediul
turnurilor de poartă mănăstireşti din Valahia celei de-a doua jumătăţi
de veac XVII. Este util de amintit că o asemenea rezolvare , în care
de la baza pătrată a primului nivel se trece la următoarele nivele de
plan octogonal , se întâlneşte la turnurile-clopotniţă surmontând porţile
de intrare de la schitul Codreni şi de la mănăstirile Brebu şi Brâncoveni.

Întreagă această analiză a avut ca scop, pe de o parte, evidenţierea
faptului că reprezentările "atipice" din tabloul votiv şi din releveul
Referendaru , sugerând aparent neobişnuite rezolvări ale părţii superioare
a biseridi Mănăstirii Bordeşti , pot fi socotite a avea un grad mai mare de
credibilitate dacă le comparăm cu particularităţile , şi ele neobişnuite , ale
bisericilor din zona Vrancei: Ele îşi pot avea sursa în tipare de provenienţă
moldovenească şi chiar transilvană , deja împământenite , asimilate în
zona de dublă graniţă la care ne referim .
Mai mult, dacă este să ne ghidăm după tabloul votiv - a cărui fidelitate
a reprezentării poate fi acum mai puţin pusă la îndoială- , am putea socoti
chiar că la Bordeşti se inovează: acoperişurile "independente" ale pridvorului
şi altarului din etapa iniţială par a fi "citate" moldovene, utilizate pentru a
individualiza ctitoria lui Mănăilă 27 .

loca lităfilor şi

23
Nico lae G h i k a-B u deş ti . Biserica din Bordeş ti (Râmnicul Sărat). în BCMI,
1936, pl109 .
24
Marele Dicf1onar Geografic ... ,p.535 .
25 Mircea Iliescu. Un căpitan al lui Constantin Brânco veanu .. .,p.58 .
26 Ibidem.
27
De altfel, ctitorul - că l ă to r prin Moldova în mai multe rânduri , posesor chiar
a unor case la F ocşa ni , vezi Mircea Iliescu, op.cit., p.60 - trebuie să fi fost familiarizat
cu arhitectura Mol dovei.
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În acelaşi sens am încercat să demonstrăm că , fără a fi o copie
a atât de des amintitelor realizări ale epocii brâncoveneşti, arhitectura
biserici i ce face obiectu l studiului este o prelucrare origina l ă a unor
modele zonale, în care elementele decorului con feră stră lu cire unui
edificiu valoros ca întreg tocmai prin sinteza pe care o ilustrea z ă .
Ne asumăm astfel răspunderea de a contrazice pe acei autori
care , prea ades şi cu prea mare "uşurinfă" , afi rm ă că" Întreaga echipă
de meşteri «de la Bordeşt1; n. a. » participase anterior la construirea
unora dintre numeroasele lăcaşuri ridicate de Cantacuz inl' , incluzâ nd

fig. 4. Biserica Mănăs tirii Băbeni, releveu 1976.
Arhiva catedrei de istoria şi teoria arhilecturii,
lnstitulul de arhitectură "Ion Mincu "
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aici şi meşterii zidari 28 , ca şi pe cei care - aşa cum arătam la începutul
capitolului -, bazându-se pe analiza decorului , includ biserica de la
Bord eşti în rândul" monumentelor cantacuzine" 29 . Putem chiar afirma
că meşterii z idari de la Bordeşti au fost meşteri locali, familiarizaţi cu
funcţiunea defensivă pe care asemenea edificii o serveau alături de
2e

Mircea Iliescu , op.cit., p.61.
Ibidem, afirma\ie s u s tinu1 ă în mare parte de studiile pe ca re le-am enum rat
în bibliografia de la nota 1O.
29
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fig.5. Biserica Mănăstirii Dedu/eşti, releveu 1976.
Arhiva catedrei de istoria şi teoria arhitecturii,
Institutul de arh itectură "Ion Mincu"

~
~
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5

cea religioasă , şi că doar fresca şi sculptura -în piatră şi lemn - au
fost comandate unor meşter i ai Cantacuzinilor.
În sens mai general, cele prezentate mai sus încearcă să pună
în lumină complex itatea manifestă rilor arhitecturale ce caracte rizează
un anume teritoriu într-o epocă sau alta: felul în care o "linie evo lutiv ă"
unitară este marcată de diferenţi e ri. zona le a căror diversitate pune
adeseori sub semnul întrebării caracterele îndeobşte cunoscute a fi
specifice unui anume timp şi loc. Astfel , comp letând datele articolului
lui Teodor Octavian Gheorg hiu , socotim că investigarea unui edificiu
trebuie comp l etată cu ceea ce am denumit aici "repe re tipologice
zonale", capabile uneori să reorienteze cercetarea sa u să modifice ,
chiar substanţia l , rezultatele acesteia .
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CERCETĂRILE ARHEOLOGICE DE LA FOSTA MĂNĂSTIRE VIEROŞ,
JUDEŢUL ARGEŞ

SPIRIDON CRISTOCEA
ROMEO MASCHIO

La ci rca 15 km nord-es t de Piteşti, pe valea pârâului Adâncata,
aflu ent pe partea stângă a Râu lui Doamnei , se a fl ă F ăgetu (vechea
numire Vieroş) , sat component al oraşului Co lib aş i , judeţul Argeş .
Aici pe o te rasă din partea de nord-est a satu lui se află M ănăs t irea
Vieroş . Astăzi din vechiul ansamblu monahal se mai păstrează biserica
(Fig . 1) ş i în ruin ă: turnul c lopotniţă de pe latura de sud-vest, un
fragment dintr-o c l ă di re situ ată în co lţul de nord -vest ş i o parte din
zidul de in c intă.
Veche lo ca litate a judeţului Arg eş, Vieroşu l este atestat
documentar în hrisovul domnitorului Radu de la Afumaţi , din 25 iulie
1525, prin care întăreşte diata Jupaniţei lui Baldovin Pârcălab , Maria,
mama lui Ivaşc u din Go l eşti . Printre satele întărite se află şi" Virăşul
tot' pentru că "sunt ale jupani/ei Maria ş i ale fiului ei, jupan lvaşco,
vechi şi drepte ocini, dedine şi cumpărători". 1
Fi in d un a dintre vech ile ş i marile mănăst iri din ţară, Vieroş ul a
reţinut din plin atenţia istoricilor ca re i-au dedicat numeroase studii .2
Printre cei care au vizitat m ă n ăstirea ş i au scris despre ea am intim
pe Nicolae Iorga , Grigore Toci lescu, Stoica Nicolaescu , V.P. N ăsture l
ş.a . Oe asemenea , mă n ăstirea a fost imorta li za tă fotog rafic acum
circa 100 de ani de către 'Ioan Niculescu 3 (Fig . 2.) şi Al exa ndru
Antoniu'1 (Fig. 3), iar generalul N ăs ture l reprodu ce în stud iul său şi
trei imagi ni ale ansamb lului monah al 5 (Fig . 4) . Cu toate acestea ,
asupra unor prob leme - anul co nstruirii ş i ctito rul - nu s-a ajun s la un
punct de vedere comun , motivele fiind , desigur, ine x i stenţa unei pisa nii
şi ambiguitatea documentelor.
Bise rica actua l ă term in ată în 1834 , pe care, pentru a o distinge
de prima, am numit-o Vieroş 2, nu are pisanie . Se pare că nici prima
biseric ă (V i eroş 1) n-a av ut pisanie , pentru că mitropolitul Neofi t.

ca re a vizitat-o în zile le de 10-11 august 1746 , n-a consemnat un
asemenea document ep igrafie. Era imposibil ca Neofit, cunoscut
pentru ex ig e nţa sa, ca re a transcri s o inscripţie din biserică datorată
lui Stroe Leurdeanu 6 , să nu fi consemnat şi textul pisan iei dacă l ăcaş ul
ar fi avut.
Potrivit in scri pţiei lui Stroe Leurdeanu din 1644-1645, măn ăstirea
V i eroş a fost cons truită la leat 7081 (1572-1573) de că tre Marele
vornic Iv aşcu Golescu . Aceeaşi dată , fără să mai fie menţionat ctitorul,
apare în hrisovul lui Matei Basarab , din 1O iunie 1646, ce întăreşte
dania lui Şerban postelnicul din Coiani care la leat 7081 (1572-1573)
a dat l ăcaş ului jum ă ta te din Bezdead "cându s-au Început-sfânta
mănăs tire a se zede".7
Referiri la începuturi le mănăstirii au făcut: Elie Nicolescu (1573,
Iv aşcu şi Albul cluceru l)8 , generalul N ăstu re l (1573, lvaşco vei logofăt
D.R.H .B., Ţara Românească , voi. li . nr. 240. pag . 448-452
Pentru bib li og rafi ~ vezi : Nico lae Stoicescu. Bibliografia localităfilor ŞI
monumentelor feudale din România, I, Ţara Românească , "Mitropplia Olteniei,
1970, voi. 11 , pag. 708-710; Direcţia Generală a Arhi velor Statul ui. lndrumătorin
arhivele centrale, voi. I, partea I, B u cu reşti, 1971, pag . 20 1.
1 Monumente istorice ale României tipwi d1i1 jude/ele Argeş şi Muscel. anul 1893
'Al xa ndru Antoniu , Album general al României, 1901
; General N ăs ture l , Mănăs tirea Vieroş . în "Albina" , revistă encic l o pedică
popu l a ră , anul VIII , nr. 3, 17 oct. 1904, pag . 61-70 .
6 Mihail Ca rataş u , Paul Cernovodeanu, Nicolae Stoicescu , Jurnalul călătoni)or
canonice ale mitropolitului Ungrovlahiei Neofit I Cretanul. în "Biserica ortodoxă
Română". Anul XCVIII . nr 1-2. ianuarie-febru ari e, 1980, pag. 298-299
' Arh . St. Buc„ Documente istorice. LXXVII 11100
' Eli e Nico lescu, O vizită la Mănăstirea Vieroşul, la schi/urile Valea Mare şi
Goleş teni (din jude/ul Muscel). în "Revista Literatu r ă ş i A rtă Română" , anul VII I.
Buc ur eş ti 1904 . pag 121-123
1

2

Fig. 1.
Biserica Vieroş2
(1834) şi rwnele
turnului clopot·
mfă . Vedere sud·
vestică, 1991
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Fig. 2. Mănă stirea Vieroş. 1893 după Ioa n
Niculescu. Vedere vestic,~

Fig. 3. Mănă stire a Viero ş, 1901 , după
Alexandru Antoniu. Vedere sud- ves tică .

Fig. 4. Ruinele turnului clopotmjă şi ale zidului
de incintă de pe latura sudică, 1904, după
Năsturel. Vedere interioară nord- vestică.
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şi Albul vei clucer) 9 , Stoica Nicolaescu (1573 , boierii din Goleşti) 10
ca şi Nicolae Stoicescu (1571-1573, Ivaşcu Golescu vornicul) 11 , deşi
nu s-a ocupat special de Vieroş .
Informaţii despre începuturile mănăstirii ne furnizează hrisovul
lui Alexandru al II-iea , din 30septembrie1571 , deşi şi aceasta este
ambiguu . Astfel , după cum se înţeleseseră în timpul vieţii , toată
averea lui Borcea a rămas după moarte soţiei sale Calea , care s-a
călugărit sub numele de Praxia. Neputând să-şi mai gospodărească
averea , Praxia s-a rugat de fraţii lvaşco şi Albu Golescu , în zilele
domniei lui Alexandru al II-iea , ca să-i strângă tot venitul şi să-l trimită
Mănăstirii Vieroş . După un an de la această tocmeală , Borcea ,
nepotul soţului Praxiei , a promis celor doi fraţi că le va da satul
Câr"ceani dacă aceştia îl vor ajuta să intre în stăpânirea averii unchiului
lui. lntrucât Praxia nu voia ca averea soţului ei să ajungă la Borcea ,
cei doi fraţi s-au rugat de ea şi i-au dat şapte delniţe din Goleşti ,
şapte delniţe de vie şi 3000 aspri anual pentru cheltui a lă. Ca urmare
Borcea a intrat în stăpânirea averii unchiului lui , dând celor doi fraţi
satul Cârceani . După moartea Praxiei , Borcea s-a judecat cu cei doi
fraţi pârându-i domnului că nu s-au înţeles în acest chip. Ştiind că
cei doi fraţi s-au rugat în urmă cu şapte ani de Praxia şi i-au dat în
fiecare an delniţele şi aspri pentru cheltuială , domnitorul Alexandru
al II-iea , socotind cât face cheltuiala pe aceşti ani , a dat celor doi fraţi
satul Cârceani , rămânând Borcea de lege.12 Scăzând din 1571 , când
a fost emis hrisovul , un an , cât Praxia a dat venitul Vieroşului , şi încă
şapte , cât averea sa a fost în stă p â nirea nepotului ei Borcea , rezult ă
că în anul 1563 mănăstirea exista . Acest an nu poate fi însă acceptat
deoarece în hrisov se mention e a z ă că Praxia a dat averile ei
Mănăstirii Vieroş " În z ilele domniei mele" , dar Alexa ndru al II-iea a
ocupat tronul Ţării Româneşti între 14 iunie 1568 - 30 aprilie 157 4 şi
mai 1574 - după 11 septembri e 1577 . Potrivit ace stui hrisov,
Mănăstirea V ieroş exista în ainte de 30 septembrie 1571 , î ns ă câ nd
a fost construită documentele existente nu ne furni z e ază date sigu re.

Ca multe dintre monum entele noastre , Vieros ul a cun oscut
perioade de înflorire dar şi de decă d e re , unele din ele fiin d refi ectate
în docum entele p ăs tr a te .
Cel mai vechi docum ent ce ne i nformea ză despre lu c r ă ri de
r epa r a ţie ş i co nstru c ţie la V i e ro ş este inscri p ţi a lu i Stroe Leurdeanu
din 1644-1645. D e şi nu tr ec user ă ăecât circa 75 de ani de la
construirea ei , m ă n ă stirea era" veche şi stricată păn multe focuri' şi
de aceea Stroe Leurdeanu împreun ă cu jupâneasa sa Vi şa "am
dres şi noi şi am adaos: adecă cu ziduri şi cu zugră vea la bisericii" 6 .
Cu excepţia zugrăvelii bisericii, formularea la c unară din in s cripţie
nu ne permite să localiz ăm unde s-au întreprins lucrările lui Stroe
Leurdeanu .
Următoarele lucrări sunt efectuate de Mareş Băjesc u. care
construieşte la '{ieroş "o pivnifă de piatră cu tălpăzare şi cu chilie
egumenească". ln timp ce ocupa dregătoria de mare vornic (1666
ianuarie 7 - 1669 februarie 24) , Mareş , care era "mare şi putearnic" ,
l-a silit pe egumenul de la Vieroş să facă un schimb de sate,
obligându-se, totodată , să construiască la mănăstire o pivniţă. După
căderea în dizgraţie a lui Mareş , egumenul de la Vieroş , pentru a-şi
recăpăta satele, se judecă cu el în divanul lui Grigore Ghica . Prin
hrisovul din 1Omartie1673, domnul hotărăşte , printre altele , ca p~ntru
pivniţa construită egumenul să-i dea lui Mareş 100 de ughi . 13 ln ce
parte a mănăstirii şi cum arăta pivniţa construită de Mareş sunt
probleme la care se poate răspunde numai prin cercetarea
arheologică a incintei .
După lucrările efectuate de Mareş Băjescu , timp de aproape
150 de ani documentele nu ne mai dau ştiri despre construcţiile
mănăstirii. Numit egumen în 1823 , Parthenie Nica şi-a propus
"prefacerea" mănăstirii . El a dărâmat biserica până la fundaţii "prea
stricată fiind cea veche" şi a strâns o parte din materialul necesar
ridicării alteia care urma a se "mai lungi cu un stânjen şi a să mai
lărgi cu un stânjen''. 14 Simţindu-şi sfârşitul aproape, Parthenie Nica
îşi face diata , la 13 iulie 1827, în care arată că pentru construirea
bisericii strânsese"" var, cărămidă, cherestea, pisania, stâlpii uşilor şi
ai ferestrelot'' 15 . lnsărcinat de mitropolitul Ţării Româneşti să
cerceteze stadiul în care se aflau lucrările de la Vieroş, Filaret
Apamias, egumenul Mănăstirii Negru vodă din Câmpulung Muscel ,
îi scria acestuia la 25 iulie 1827 , despre cele constatate şi îi făcea
General N ăs turel, op. cit„ pag. 61-70.
St. Nicol aescu, Mănăs tirea Vieroş din jude/ul Muscel ctitoria man/or
boieri din Goleşti; Bu c ureşti , Tipog rafia "Via ţa l itera ră" , 1936
11
Nicolae Stoicescu , op. cit„ pag. 70 8-710 .
12 D.R.H.B „ Ţa ra Român ească , voi. 11 , nr. 70, pag. 92-94
13
Arh . St. Bu c„ M-rea V i e roş , ms. 479, f. 148-149
14
Ibidem, XXIVl 9
15
Idem, Mitropolia Ţă rii Româ n e ş ti. CLXl11
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cunoscut că "astăzi luni s-au Început la şanfuri a să săpa" 16 . La 2
august 1827, Parthenie îl înştiinţa pe mitropolit că au fost săpate
şanţurile pentru noua biserică . 17 O dată cu moartea egumenului
Parthenie în noaptea de 9/1 Oseptembrie 1827 lucrările de construcţie
au foşt oprite .
ln anul 1833, printr-un înscris iscălit în cancelaria Marii Logofeţii
a Trebilor Bisericeşti , egumenul Samuil Tărtăşescu se obliga să
construiască biserica . Şi , într-a devăr, biserica a fost terminată în
1834 , iar pictura s:a început în ziua de 8 iunie şi s-a sfârşit la 13
septembrie 1834. ln scrisoarea trimisă domnitorului, la 12 martie
1835, egumenul Samuil arăta c ă ''. .. am ridicat-o toată, am zugră
vit-o, cu argintărie nouă am Împodobit-o, cu odăjdii bune am
Îndăsfulat-o, cu părinfi călugări am lăcuit-o ... "18
ln urma stricăciunilor provocate de cutremurul din 1838 ,
egumenul Samuil Sinadon a cerut domnitorului, la 19 octombrie 1838,
repararea ansamblului mon ahal . 19 Nepăstrându-se raportul
egumenului nu ştim ce" stricăciuni s-au produs, după cum nu ştim
nici când s-au reparat. ln orice caz acum a căzut turnul clopotniţă şi
clopotele au fost instalate într-o construcţie de lemn şi tot acum s-a
prăbuşit turla bisericii , deşi nu trecuser ă decât patru ani de la
construirea ei.
După anul 1862 clădirile m ă năstirii se ruinează rapid . În raportul
din 1O octombrie 1866 preotul Ion Mirodon îl informa pe ministru
despre ruinarea chiliilor prin care ploua , despre faptul că în biserică
tencuiala că dea şi că , din cauza putrezirii lemnelor, clopotniţa în
patru furci este în pericol s ă se prăbuşea scă. Totod a tă îl informa că
c işm ea ua de la poartă , "cea mai frumoasă podoabă a mănăstini';
fiind veche şi nerepara tă, nu mai curgea. 2 Ca urmare a rezoluţiei
ministrului la mănăstire s-a deplasat subprefectul plăşii Argeşel care
a întocmit un deviz , dar repara ţiile n-au în ce put.
Ince ndiul din ziua de 12 ianuarie 1867 a provocat alte s tric ăc iuni
m ă n ă stirii . Din scrisoarea preo tului Ion Miro don a dresa t ă mi nistrului
la 13 ianu ari e 1867 21 , ca şi din procesul verbal de constatare încheiat
la 26 ianu arie 1867 de c ă tr e adjunctul subprefe c tului plăş i i
Ar ge ş e lui " , a fl ă m că au lu at foc casele" cele pe 2 ca /uri ". Ca urmare
a interve n\iei locuitorilor au fost salva te" ca ş tie cele de j os ş i biserica",
dar incendiul a mistuit "casile cele man; compuse de trei odăi„ . până
la podina ta vanului de jos al calului de sus."
La 2 1 marti e 1867 , pre fectul jude ţului Mu sce l a înai nta i
ministrului devizul întocmit de sub prefectul p lăş ii Argeşe l u l pentru
repararea biserjcii , a clopotniţ e i , a caselor mari ca re au ars, a chiliilor
şi a c i ş m e l ei 2 :1 . lntrucât nu s-a efectu at ni ci o re a pa rţi e , la 14 august
1869 preotul Ion Mirodon sc rie din nou ministrului , rezo luţi a acestuia
fiind "la dosar din lipsă de fonduri estimp" 24 .
Din raportul noului preot, Oprea Petrescu , înaintat ministrului
aflăm că în noaptea de 5/6 mai 1872 un vânt puternic a smuls tab la
de fier care acoperea biserica în Jaţă pe o l ă ţime de un stânjen ,
restul acoperişului fiind din ş iţă 25 . lntrucât prin acest loc gol ploaia
strica "ciubucăria" bisericii , preotul cerea să se repare a co perişul cu
şiţă. O nouă furtună va rupe în continuare acoperişul bisericii în
seara zilei de 21 iulie 1872, fapt care-l determină pe preotul Petrescu
să ceară printr-o telegramă sprijinul ministrului .26 Deo arece nu s-a
luat nici o m ă sură , în aprilie 1874 preotul Oprea Petrescu revine
arătând că prin acoperişul sp art a p ă truns apa căzând tencuiala din
interior.27
Catagrafiile întocmite cu ocazia orânduirii egumenilor ne oferă
date privind construcţiile mănăstirii şi starea lor. Astfel în catagrafia
din 22 martie 1855 se consemnează :
"Sfânta biserică„ . este de zid, crăpată prin toate părfile de sus
şi până jos, aflându-se situafia ei pe un loc râpos, turla pandocratorului
căzută cu totul partea despre a miazănoapte, iar pă alocurea căzute
şi bucă/I de ztd, Învelitoarea şindnJă de brad veche cu trei cruci de
hier la turle, pardosea/a lespezi de piatră, cu cinci ferestre, cu grătare
de hier, zugrăvită peste tot, cu 52 jături de lemn văpsite, tâmpla de

°

s Idem , M-re a V i e roş , XXIVl8
Ibidem, XXIVl 9
Idem, fond Log ofe ţia Pricinilor Bi se ri ceş ti , dos . 819611835
9
' Ibi dem , dos . 538611838
20
Idem, fond Ministerul Cultelor ş i In st ru c ţi u nii Publice , dos. 102211866, f. 2- 3, 21
21
Ibide m, f. 8
22
Ibid em. f. 11
3
' Ibidem, f. 28-30
Fiind i ntere san tă , pre z e ntă m partea din deviz referitoare la repararea fântânii:
" - 280 olane de pământ pentru aducerea apei de la matca cişmelii - 280 lei
- 20 ocă unt de lemn pentru lipitu olanelor - 120 lei
- 20 rotife bumbac - 15 lei
- plata meş terului - 200 lei
- 40 coturi pânză de Braş o v groasă pentru Înfăşura tul olanelor - 40 lei'
24
Ibidem, f. 36
25 Idem , dos. 21 7111879, neofolia t
26 Ibid em
27 Idem . dos . 10221 1866, f. 54-55
1
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lemn zugrăvită şi poleită Însă această biserică nu mai este a să
sluji Îr7,trânsa cele sfinte amerinfând primejdie de moarte.
lmprejmuirea curţii mănăstirii este de zid Însă crăpată şi dărâmată
În toate părfi/e.
Ca sile igumeneşti, precum şi toate celelalte Încăperii clopotnrfa,
dărăpănate, dezvelite fiind, căzute acoperişurile şi ajunse În cea mai
desăvârşită ruinare Încât nu se pot locui.
Un şir de odăi În no. 12, Învelite cu hier şi reparate acu din nou,
spre a miazăzi" . 28
Dacă despre biserică catagrafia din 22 septembrie 1860 conţine
aceleaşi date ca cea din 1855, ea aduce ceva în plus referitor la
casele egumeneşti. Astfel se consemnează:
"Casele egumeneşti, compunându-se din trei odăife şi o
cămărufă, precum şi un şir de douăsprezece odăi, În care locuieşte
părinfii, cum şi bucătăriea, sunt În cea maiproastă stare, fiind trebuinfă
prin mai multe odăi a se face sobe şi a se pardosi pe jos şi a se tăvăn/'29 .
După cum am mai arătat , astăzi din vec.hiul ansamblu monahal
şe mai păstrează numai biserica , loc de mir al sătenilor de aici .
lncepută în anul 1827 biserica a fost terminată în anul 1834 când a
fost sfinţită la 13 septembrie.
Biserica , de plan trilobat , cu o lungime în ~ nterior de 21 ,20 m şi
o lăţime în axul absidelor de 1O m este compusă din altar, naos ,
pronaos şi un pridvor deschis , absidele fiind semicirculare atât în
interior cât şi în exterior. Pronaosul şi naosul sunt d es părţite prin
două coloane cilindrice , peste ultimul compartiment înălţându -se o
turl ă. Atât fundaţia cât şi elevaţia au fost făcute din că ră midă prins ă
cu un mortar foarte dur. ln Secţiunea 1, talpa fundaţiei zidului de vest
al pronaosului se află la -1,73 m , iar în Secţiunea 2 talpa fundaţiei
zidului de est al absidei altarului este la -1,35 m , ambele cote fiind
luate faţă de nivelul actual de călcare . Terenul în p an tă spre vest a
făcut ca fundaţia în această zo nă să fie mai adâncă . Elevaţia de sud
a bis~ricii are grosimea de 1,55 m, iar cea de nord de 1,35 m.
ln interior se află 9 pietre de mormânt remarcabile prin
frumuseţea decoraţiei, constituind un adevărat lapidariu , la care ne
vom r.eferi cu ocazia cercetărilor arheologice.
ln exterior, biserica prez intă o decoraţie neoclasică , având două
coloane angajate în zidul vestic , de o parte şi de alta a intrării , decorate cu motive florale .
În interior se p ăstrează o parte din pictura din 1834 realizată în
frescă de zugravii Voicu , Petre şi Gheorghe , de fa ctură mediocră .
Tabloul votiv aflat în interior, pe peretele de vest al pronaosului ,
cuprinde pe ce i doi fraţi Goleşti ţinând cu câte o mână imaginea
bisericii. De remarcat prezenţa stemelor Ţării Româneşti şi Mitropoliei
Ungrovlahiei pictate în exterior în câte o nişă aflată una în colţul de
sud-v.est al bisericii şi cealaltă în colţul de nord-vest.
lntr-o firidă aflată în peretele de vest al proscomidiei se păstrează ,
scris ă cu vopsea, următoarea inscripţie :
28
29

"ZugraviNoicu, Petre, Gheorghe/s-au început iunie 8 şi au/luat
bun sfârşit septemvrie 131/ea t 1834/ Dumitru" (Fig. 5) . Tot în
proscomidie , pe peretele de est, a fost fixată de către Sa muil
Tărtăşescu o placă de piatră, de culoare ne ag ră, având scris următorul
text în limba român ă cu alfabet chirilic :
"Pomelnecu ctitori/or:/ Radu!: Ivaşcu/: Albul: Cap/ea: Sofiia/ cu
tot neamul lor:/ Samuil: arhimandritul: Romano: oeromonah/ Magda/im·
mona,.hiia: Pashale:I Ioan: cu tot neamul:" (Fig . 6).
ln partea de sud a pron aos ului se a fl ă o a ltă piatră de mormânt

Id em, dos. 2293/1850
Idem, dos. 4673/1855

Fig. 5. /nscripfia de la proscomidie, 1834

Fig. 6. Pomelnicu/ din proscomidie
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Fig. 7.

Secfiunea 1. Vedere din vest.

făcută din dispoziţia egumenului Samuil (nr. 9 pe plan ), care are
următorul text în limba română cu alfabet chirilic:
"Supt această piiatră să odihnesc oa/se le feric1f!lor ctitori acestu
sfânt/lăcaş lvaşco vei logofăt (aşa În text) şiAlbul vei/clucer Leurdeni
carei la leat 708 1 (1572-1573) au/făcut-o mănăstirea şi au z idit: biserica
ceai veche care de mulţimea anilor dărăpănându-să s-aulrădica/
aceasta precum să vede de Samuil/Tărtărăsc ul: a rhimandritu1
mitropolie/şi năs tavnicul acestei mănăs tire/ la lea t 1834 i'n z1Jile prea
Înnăl/fatuluid<o>mnAlecsandru Dimitrie/ Ghica voevod spre veşnica
pa/menire a aceloraş i ctiton! şi ai neamului lor '.

Ca şi celelalte ctitorii monah ale , M ă n ăs tirea Vieroş avea un zid
de împrejmuire , realizat din că ră midă , ce închidea o incintă patrulateră.
Pentru a ocroti viaţa şi bunurile din interior, zidul de incintă a fost
conceput ca prin cipal mijloc de a p ă rare, atribut dat de grosimea şi
înălţimea lui. Pe latura de sud , unde se p ăs trează cel mai bine , el
atinge astăz i înălţimea de 9- 10 m şi grosimea de 1,10m.
Tot pe această l atură, patru ambrazuri de tragere se obs e rvă la
nivelul etajului. Probabil că ele erau practicate pe tot traseu l zidului
sau în zone unde era n ecesa ră prezenţa lor. Din p ăcate as tăz i zidul
de in c intă se păstrea ză p a rţial , cel mai bine fiind conservat pe latura
de sud (în dreptul bisericii) şi de vest. Sunt zo ne (latura de su d, la
vest de turnul clopotniţă , latura de est) unde acest zid nu mai este
vizibil sau se conturează sub stratul de vegetaţie .
Pe latura de sud-vest se află turnul clopotniţă pe sub ca re se
intra în curtea ansamblului . Căz ut la cutremurul din 1838, astăzi se
mai păstrează partea inferioară , cu naşte rea bolţii , sub care era gangul
de intrare în incintă . Dup ă dărâmarea turnului clopotniţă în 1838,
pentru a fixa clopotele a fost ridicat un turn din lemn , în patru furci,
aflat astăzi pe latura de vest.
În co lţul de nord-vest al incintei sunt vizibil e urmele un ei
co nstru cţii impun ă to a re odinioară , ce avea şi pivniţă . Con figuraţ i a
clădirii , rostul şi datarea ei nu pot fi l ă murite decât pe ca le a rh eo l og i că .
În interior', de-a lun gul zidului de in c intă , grămezi de moloz,
acoperite de v ege taţi e , ascund urmele vechilor clădiri ale mănăstirii
c are-şi aş t e a pt ă cercetarea şi restaurarea.
Pentru a cerceta bis erica am trasat mai întâi , în interior,
1, pe axul edificiului , numai în naos şi pronaos , având
lungimea de 15,40 m şi l ă ţime a de 1,20 m (Fig . 7) . Îndepărtând
dalele de piatr ă şi ni sipul pe ca re au fost aşeza te acestea , am
interceptat, la -0,30 m de la nivelul actual de c ă l ca re , două fund a ţii
orientate nord-s ud , ca re a p a rţineau bisericii Vieroş 1. În vederea
reconstituirii planului bisericii Vieroş 1 şi a ce rcetă rii mormintelor din
interior am extins cercetarea a rheologic ă prin mai multe casete indicate în plan.
Aşa cum am prezentat mai înainte , dup ă dărâmarea vechii
biserici , egumenul Parthenie urma să construiască pe cea nouă ca re
trebuia "a să mai lungi cu un stânjen şia să mai lărgi cu un stânjen "29 .
Şi într-adev ă r, în urma cercetării s-a putut constata că actuala biserică
este puţin mai mare ca cea veche . Întrucât noua biserică parţial
călca pe fundaţiile celei vechi o parte din detaliile acesteia nu pot fi
stabilite cu ce rtitudin e.
Înainte de a descrie biserica Vieroş 1, facem menţiunea că
potrivit observaţiilor arh.eologice pe acest loc n-a mai fiinţat înainte o
altă construcţie şi nici n-au fost depistate dovezi ale ex iste nţe i omului.
Edificând biserica , co nstructorii au folosit ca material frag mente
de cărămidă şi bolov ani mici, pentru fundaţi e , ş i că rămid ă pentru
elevaţie . Cărămida întrebuinţa tă la elevaţie , de culoare roş ca t ă ş i de
bun ă calitate, se înscrie prin dimensiunil e sale (30x15x5 cm ;
31x15x5,5 cm ; 30 ,5x 14,5x6 cm) în rândul celei folosite în acest seco l.
În Secţiunea 1 au fost dezvelite inegral dou ă fund aţii : cea ca re separa
naosu l de pronaos ş i cea dintre pronaos şi pridvor. Prima fund aţ i e ,
cu talpa la -1,65 m faţă de nivelul actual de că l c a re , are în ă lţim ea de
0,90 m şi este puţin mai îngustă decât e l e v aţ i a , având lăţimea de
0,95 m. Cea l a ltă fund aţi e , cu talpa la - 1,52 m, cu l ă ţim ea de 1,08 m,
are adâncimea ca ş i prima , fiind , de asemenea , mai îngustă decât
e l evaţia (Fig . 8) .
Secţiunea

Fig. 8.
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Secfiunea 1. Funda/ia zidului despărfilor dintre pridvorul şi pronaosul
bisericii Vieroş 1. Vedere ves tică.
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Fig. 9.

Secjiunea 1. Fundajia zidului despărjitor dintre pridvorul
bisericii Vieroş 1. Vedere sudică .

şi

pronaosul

Pentru co nsolidarea zidă ri e i crud e , m eşterii co nstru ctori au
fo losit acel procede u întâlnit la multe monumente din acest seco l:
montarea în e l evaţi e a câte două grin zi de lem n, para lele, atât pe
ori zo ntală câ t ş i pe verticală , ca re d upă putrezire formau o adevă rată
r eţea co m_uni ca nt ă n ecesa ră ae risirii pereţilor cu guri la nivelul
pardoselii. ln ziduril e despărţitoare , despre care am vorbit mai îna inte,
grinzile orizontale, din lemn ciopl it, cu dimensiunea de 0,20x0 ,20 m ,
au fost fixate cam la circa 0,30 m de la îmb inarea e l evaţiei cu fund aţ i a
(Fig. 9). Reţeaua aceasta de canale a fost inte rceptată atât de absidele
naosului cât şi la cea a altarului , grinzile de lemn fiind mai scurte ,
pentru ca prin îmbina rea lor să se poa t ă urmă ri traseu l sem icircular,
şi puţin mai subţ iri .
Biserica V i e roş 1 a fost o constru cţie de p l.~rn triconc , fiind
co mpartimentată în altar, naos , pronaos ş i pridvor. lntrucât fun daţia
de vest a vechii bis erici se a fi ă parţial sub e l evaţi a actualului edifi ciu
nu putem stab ili cu ce rtitu dine lun gimea ei , aceasta fiin d , în interior,
de circa 18,80 m .
Absidele naosului (Fig. 1O,11 ), ca şi a altarului , sunt semicirculare
în interior şi poligon ale în exterior. Altarul are, în interior, l ăţi mea de
4,05 m, iar naosul de 8,25 m , în ax ul absidelor. Singurul compartim ent
că ruia i-am stabilit dimensiunile cu exactitate este pronaosul: lungimea
- 5,30_m, lăţimea - 3,20 m.
ln casetele 1 (Fig . 12), 3 şi 4 la - 0 ,30 m faţă de nivelul actual
de călcare , a fost surprinsă o parte din pardosea la bisericii Vieroş 1,
realizată din cărămidă (30 x 16 x 6 cm ; 30 x 16 x 5 cm; 31 x 16 x 6
cm) aşezată pe un strat de mortar gros de circa 3 cm .
Secţiunea 2 (7 x 1,50 m) trasată , în exterior, perpendicular pe
absida altarului , ne-a permis cercetarea fundaţie i bisericii V iero ş 2,
precum ş i a zidului de incintă din această zo n ă. Fund aţi a actualului
l ăcaş , realizată din bolovani de râu de m ă rime mijlocie şi frag mente
de cărămidă prin ~e cu mortar, are talpa la -1 ,35 m faţă de nivelul
actual de călcare . ln carourile 5-6 ale acestei secţiuni am interce ptat
zidul de incintă, cu lăţim ea de 0 ,70 m , aflat la mică distanţă (4 ,80 m)
de absida altarului . Atât fundaţia (0,60 m înălţime) cât şi ceea ce

Fig. 10.

Caseta 2. Funda/ia absidei nordice a naosului bisericii

Vieroş

1. Vedere

Vieroş

1. Vedere

sud- vestică .

Fig. 11.

Caseta 1. Funda/ia absidei sudice a naosului bisericii
nordică .

s-a păstrat din e l evaţ ie (1 ,25 m) sunt făcute din cără mi dă (29x 15x4,5
cm) , r:.i ivelul de că l care l â n gă zid fiind de - 1,60 m (Fig. 13).
ln Secţiun ea 3 (5 x 1,50 m) trasată în exteri or, perpendicular pe
zidul de vest al bise rici i, am surprins fundaţia biseri cii V i eroş 1, sub
a că re i ta l pă am g ăs it un pi lot din lem n. Pătrat în secţiune ş i ascuţit
la un capă t , pi lotu l avea lungimea de 0 ,36 m .
Edificând ansa mblul de la Vieroş , ctitorii au ad us prin el o
ofra nd ă divinităţii , dar în ace laşi timp au destinat biserica ca necropol ă
Fig. 12.

Caseta 1 Pardoseala absidei sudice a naosului bisericii' Vieroş 1. Vedere
nordică .
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Fig . 13. Secfiunea 2.
Funda/ia şi eleva/ia
zidului de incintă.

I

0
Fig. 14. Planul mormintelor din biserica Vieroş
2 După Năsturel, 1904.

p~ntr.u !amilia lor. Din cele n ouă pietre tombale câte se află astăzi în
b1:;erica (vezi planul) , opt (nr. 1-8) dateaz ă din secolele XVI-XVIII.
Din aceste opt pietre, patru au aparţinut unor membri ai familiei ctitorilor:
nr. 1 - Gherghina , fiica lui Stroe Leurdeanu , nr. 3 - Nicula , fiul lui Stroe
Leurdeanu , nr. 7 - Albu vei clucer, nr. 6 - Irina , sotia luiAlbu ·vel clucer.
Cea de a nou a piatră (nr. 9) , datând din 1834, a fost aşezată de
e~ume nul Samuil Tă rtăşescu în lăcaşul ridicat de el pentru a am inti
ca sub ea se odihnesc casele ctitorilor: Ivaşcu vei logofăt şi Albu vei
clucer.
Piatra aşezată de egumenu l Samu il ridică un semn de întrebare
în privinţa lui Iv aşcu vei logofăt. Se ştie că Iv aşcu fugit în Moldova
undei s-~ întâmplat "moarte năprasnic§' , a fost î~mormâ ntat la
decembrie 1584 în Mănăstirea Bistriţ a . în momentul actu al al
cercetă~i l_or nu ştim da~ă osemintele lui Ivaşcu vei logofă t au fo st
aduse ŞI inhumate la V1eroş sau dacă egumenu l Samuil n-a făcut o
greşea l ă consemnând preze nţa lor aici.
Confecţionate din piatră de Albeşti (nr. 1-5 ; 8 - 9) şi din marmură
(nr. 7 - ~lbu vei l ogofăt ş 1 nr. 6 - Irina , soţia lui Albu ), pietrele tombale
de .la V1eroş constituie reali.ză ri rem~rcabile care le confe ră pe l â ng ă
atributul de documente ep1grafice ş1 pe acela de obiecte de artă .
, La Vieroş a fost adusă din biserica Curţii domneş ti de la
Campulung ~ 1 păstrată o perioad ă în lăcaşul de aici piatra de mormânt
a vo1~vodulu1 .Nicolae Alexandru . Aici a fost g ă sită, la 14 martie 1883 ,
de_c~tre D1m1trie Butculescu 30 , iar Grigore Tocilescu ca re a vizitat
m.ana.st1.rea , la~ august 1884, conse mnează: " La Vieroş, pe pardoseala
b1senc11 se afla 9 pietre tombale cu inscripfiunisla vone şi române. Din
a~es_tea~ cea mai m!eresan_Jă - căci e cea mai veche din inscripfiunile
pana azi cunoscute m Roma ma - este piatra de pe mormântul lui Nicolae
Vodă Basarab din anul 1362 ' 31(sic).
Probabil că Grigore Tocilescu n-a văzut piatra tombală afl a tă
sub sţran e le din partea de sud a p~onaosu lu i (nr. 8 - pe plan) căc i
atunci ar fi c!:msemnat ex i stenţa a1c1a 1O lespezi funerare .
O c upandu - se d e a c ea s t ă problemă , Pave l Chih aia
consemnează: "Este posibil ca În vremea lucrărilor de construcfie din
1819 - 183 1, osemintele Basara bi/or să nu fi fost transportate fa
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Dimitrie C. Bu tculescu, Peatra mormântală a lui Ioan Nicolae Basarab din 1364
în . "Coperatoru l român", I (1883). nr. 1 (14 martie) , pag . 2
'
31
Grigore Tocilescu, Rapoltun asupra câlotva mănăs t1i1; schituri şi biserici din /ară,
Bu c ureş t i , T1pog raf1a Academiei Române , 1887, pag . 7-9
30

A ninoa_sa: c~ la ,Viecoşi şi .ulterior ~ă fi fos t dusă acolo şi piatra de
mormar!J. D1.sp~ ruta din biserica ca mpulungea n ă după 1860 , piatra
funerara a lui Nicolae Alexand ru a fost ad us ă înapoi de la "Vieroş"
probabil în 1888.32
~acă Griţio re Tocilescu semnale~ză ex istenţa la V i eroş în 1884
a noua..lespez1 tombale, generalul Nasture!, ca re în 1904 publică
1~sc ripţ11l e de pe ele, co n se mn ează numai şapte , indicând pe un plan
ş! d1sp~nere~ lor în spa ţiu . 33 Astfel el nu menţionează lespezile nr. 8
ş 1 2, prin:a din 1640, ce.a d e~ d<?ua . d~n 1681 (prun cul Matei). Sau
cele dou a les pezi nu ex istau in biserica la acea dată sau autorul nu
le-a văzut , ambele ipoteze fiind greu de ad mis pentru un istoric ca
N ăstu re l (Fig . 14).
.
Tot şap te pietre public ~ şi Nicolae Iorga care probabil n-a v ăzut
piatra nr. 8 de sub strane , iar pe cea cu nr. 9 a considerat-o fără
importanţă . 34
.. Aş eza re a

lespedei nr. 8 sub stranele din partea de sud şi
alinierea celorlalte erau indicii că pietrele tombale nu se afl au pe
locu r!le iniţial e , ci f~s ese r~ rea mplasate mai mult dup ă un criteriu
estetic: Ş1 1ntr-adevar, dupa cum se poate vedea pe plan , pietrele de
mormant nr. 3-4 şi 6-9 sunt aşez a te pe locuri unde se a fl ă fundaţiile
vechii biserici .
. M e nţion â nd în textul de pe lespedea pu să în 1834 că sub ea
od1hn~sc o~sele lui Ivaşcu vei logofăt şi Albu vei clucer, egumenul
?amu1I ne-a informat indirect că el deja umblase la mormintele ctitorilor.
I~ Secţiu~ea 1, ~arou l ~· într~ -0,40 şi -0 ,80 m,.. pe o s upra faţă de
mea 1 m , am gas1t o gramada de oase umane intre ca re şi 6 cranii
provenind desigur de la înhumările din biserică. Chiar dacă Samuil
n-ar fi umblat la mormintele ctitorilor, biserica din 1834 are în interim
două coloane cilindrice ca re au perforat două din criptele afl ate în
pronaosul bisericii Vieroş 1.
Cripta nr. 1, aflată în Secţiunea 1, a fost spa rtă de coloana de
nord a bisericii Vi e roş 2 a cărei fund aţie este mai l ată cu circa O 35 m
decât ele.vaţia . Având , în interior, lungimea de 2, 14 m , lăţim ea I ~ cap
0,76 m ş1 la p1c1oare 0,55 m, cripta a fost făcu tă din că răm id ă (30 x
15 x 5. cm) a9ez~t~ pe lat, prin ~ă- c~ mortar. Mai ~ntâ i au fost ridi caţi
pereţ11 lateral1 ,pana la o anumita 1n a lţ1m e , 1ardupa aşezarea sicriului
a fost rea lizata .bolta . Pentru a nu d_epu ne sicriul direct pe pămân t ,
pe fundul criptei, aflat la -1,20 m faţa de pardoseala actua l ă au fost
aşeza~e 4 ş iru.ri de că~ă miz.i tra n~v~rsa le (la c~p . bazin , gen°un chi şi
labe) facute din 4-5 randuri de caram1z1 real1zandu-se o ori zonta l ă
c~ în ă lţim ea de 0,30 m. (Fig . 15) La cap, unde s-a păstrat cel mai
bin e, cripta are înălţimea de 0,75 m, în interior. Perforată de fund aţia
co loa nei de nord , cripta putea să fi fost spa rtă şi mai înainte fie cu
ocazia un.ei noi ~nhum ă ri _sa~ fie a unei profan ă ri. După în l ătura rea
ur;iplutur11 co nstand din pamant, moloz , fragmente de că rămidă, am
gas1t un schelet uman deranjat (M 2). La picioarele acestui schelet
32

Pave l Chihaia, Din ce tă/1/e de scaun ale Ţării Româneş ti Editura Meridiane
Bu cureşti , 197 4, pag . 217-218.
'
'
33
General N ăs ture l , op. cit., pag. 6 1-7 0.
3
' N. Iorga, lnscripfii din bisericile României Bu c ureş ti . 1905 fascic ula I p 141·
146.
'
'
' .
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se afla un craniu , pe care l-am notat cu M 1, provenind , probab il , de
la o înhuma re anterioară .
Mortul nr. 2, depus în sicriu de lemn de la care s-au recuperat
numeroase cuie , era destul de deranjat. Astfel, din cele d o u ă membre
inferioare nu se mai afla decât unul (dreptul ) şi acela deplasat din
locu l iniţial , iar craniul era răsturnat spre vest, cu orbitele în jos , nu ca
urmare a desprinderii în urma putrefa cţiei , ci a dera njării lui. Mâna
stângă se afla în poziţia iniţială , cu a nteb raţul îndoit din cot şi palma
aşezată pe torace , iar cea dreaptă întins ă pe l â ng ă corp . Cu toate
acestea, am recuperat un bogat şi va lorq_s inventar fun era r care
ne-a arătat că cel înhumat a fost o fem eie. ln zona ca pului am găsit
multă beteală şi patru ace de păr, din bronz. Două din ace, în lungime
de 6 şi 5 cm , mai au ş i gămă lia sferi că , iar celelalte dou ă , ambele în
lungime de 5 cm , nu o mai po sedă. Tot din zona ca pului , urechea
dreaptă , am recuperat un frag ment de cercel din aur (18 ca rate. 750%0)
(Fig . 16), prev ăz ut cu perlă , în greutate total ă de 0,82 gr (perla 0,35 gr). ln partea stângă a torace lui , în dreptul inimii , am descoperit
o iconiţă din lemn (măslin?) (Fig . 17). Scena religi oasă , rea lizată în
meplat, reprez intă Adormirea Maicii Domnului tip Koim es is . Pentru a
fi purtată la gât, iconiţa a teist fi xa tă într-o "carcasă" din argint
(700 %0) aurit de form ă dreptunghiu l a ră (3,5 x 2,5 cm) , prevăzută cu
tortiţă şi inel prin ca re trecea şnuru l , greutatea tota l ă fiin d de 9,30 gr.
Pe margine , ca rcasa este înconjurată cu două fire din argint aurit
răsucite , paralel e, iar prinderea p ă rţii lemnoase s-a făcu t prin ag rafe
din sârmă de argint. Au fost descoperite 14 ţinte metalice ca re au
servit, probabil , la fixarea unui giu lgiu . De formă sferică , cu diametrul
de 1,5 cm , ţinta este decorată cu o stea cu 7 raze având în tre ele
câte o protubera nţă perlată (Fig . 18).
Inventarul fun erar descoperit în acest mormânt este rema rcabil
atât prin materialul folosit (aur, argint, perl ă) cât ş i prin m ă i estri a cu
care a fost lucrat, fapte ca re-l înscriu în categoria obiecte lor de artă.
Acest inventar, ca re datează mo rm ântul la sfârşitu l seco lului al
XV I-iea - secolul al XV II -iea , nu ne furni ze ază nici o inform a ţi e ca
să-l atribuim Irinei, jupâneasa lui Albu mare clu cer, sau altei femei din
familia ctitorilor.
Fig. 15.

Sec/lunea 1. Cripta n1: 1. Vedere

Fig. 16. Secfiunea 1. Cripta nr. 1. M 1, inel de aur cu
Fig. 17. Secjiunea 1. Cripta nr. 1, M 1,

estică .

perlă.

iconifă.

Fig. 18 Secfiunea 1. Cripta nr I. M 1. /inie metalice.

Cripta nr. 2, aflată la miazăzi de cea cu nr. 1, a fost distrusă ş i
ea de constructo rii bisericii Vi e roş 2. Dacă coloana nord a distrus
parţial Cripta nr. 1, cea de sud a perforat aproape în întregime pe cea
cu nr. 2, astfel că aici n-a mai putut fi depistat nimic.
Realizată tot din că ră mid ă (30 x 16 x 5 cm), cripta nr. 2 avea
lungimea , în exterior, de 1,75 m, iar l ă ţimea la ca p de 0 ,70 m şi
în ă lţim ea , tot aici de 0,80 m , ambe le dimensiuni fiind lu ate în interior.
Spre deosebire de Cripta nr. 1 care avea boltă semici lin drică , aici
sistemul de închid ere era diferit. Dup ă ridic area pereţilo r p â n ă la o
anumită cotă , cărămi z il e au fost aşezate numai pe jum ătatea celor
de dedes upt obţinându -se astfel o îngu stare a spaţiului .
Şi criptele nr. 3 şi 4 au fost distruse în decursul anilor, din prima
păstrându -se num ai o parte din pereţii de sud şi vest , iar din a doua
num ai ce l de sud .
În caseta nr. 5, la -0 ,80 m, am găs it oseminte de la o reînhumare
(M 3) , iar puţin mai jos , la - 1 m, morm ântul nr. 4. Săpând groapa
pentru M 4, gropa rii au interceptat fund a ţia zidului d espă rţitor dintre
pron aosul ş i pridvoru l bise ricii Vi eroş 1, pe ca re au spa rt- o, făcâ nd
loc sicriului , datând mormântul după 1834. P ăstrat în conex iu ne
a n a tomică , mormântul 4 era un adu lt, scheletul de circa 1,70 m
lungime, cu capul puţin căzut sp re dreapta ş i mâi nile împreunate pe
abdome n. În mâna d rea ptă avea o cru ce ca re ne ara tă că ce l
înmormântat a fost o fa tă bis e ri cească , probab il un eg um en al
m ă r.i ăstirii . Confecţi o n a tă din metal (tab l ă) , cru cea (î n ă lţim e - 24 cm ,
lungimea b raţe lor 12,5 cm) avea patru med alioane, din email, pe
braţe , iar între ele o a ltă cru ce , mai mic ă , unde este rep reze ntat Isus
Hristos răsti g nit. Din ce le 4 meda lioa ne se păstrează numai cele de
pe braţul orizonta l unde sunt fig uraţ i Maica Precista ş i Eva ngheli stul
Ioan , iar cel afl at în partea infe rioa ră este spart neputându-se distinge
reprezentarea de aici. Atât materi alul din ca re a fost rea liza tă cât ş i
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Fig. 19

incăperea a flată la est de turnul-clopotmjă, parlea de nord.

Fig. 20.

Încăperea a fla tă la est de turnul-clopotnifă, partea de sud.

tehnica înscriu crucea în rându l obiecte lor fă ră valoare
singurele elemente de lu at în sea m ă fiind med alioanele.

Fig. 21 .

art i stică ,

Incinta, zona est turnul-clopotniţă . La so li citarea ar hitecţilor
Maria ş i Al exa ndru Mu l ţescu de la "Proi ect Argeş" S.A. , autorii
proiectului de restaurare , am început cerceta rea zonei aflate pe latura
de sud , la est de turnul -clo potniţ ă , obiectiv din prima etap ă a lu c ră ril or
de refacere a ansamblului mon ahal. Din păcate , lipsa forţei de mun că
ne-a împiedicat să finali ză m cercetarea în această zonă urmând ca
în anu l viitor să continuăm inv es tigaţiile .
Zona ce rcetată este m ă rg inită la vest şi la sud de zidul de
in ci ntă , spaţiul interior fiind plin de ump lu tură până aproape de nivelul
supe rior al elev aţi ei . Această zo n ă a fost fotografiată acum 90 de ani ,

Capitel din peretele de vest al incăperii aflate la est de

turnul-clopotmjă.

imag inea figurând în Albumulgenerala!Românieidin 190 1 9 . Rea lizată
din exterior, dintr-un punct aflat la sud-est de obiectiv, fotog rafi a redă
latu rile de vest şi sud ale incintei , o parte din ele fiind vizibil e ş i
astă z i . Pe latura de sud , zidul de in cintă este orientat vest-est p â n ă
la turnu l-clopotn iţă, iar de aici urm ează u_n traseu nord-sud făcâ nd un
unghi drept ş i îndreptându-se spre est. ln fotografie , partea a fl ată la
est de turnul -clopotniţă se păs trează până aproape de acope ri ş . Pe
porţiu n ea orientată vest-est, aproape de co lţ, se pol distinge cu
uşurinţă patru ferestre, două fiind dispuse la nivelul inferior ş i dou ă la
ce l superior. La mică di s tanţă de ferestre , sp re est, se a fl ă dou ă
co nlraforturi , iar în dreptul lor, la nivelu l superior, se disting, iar câte
două ferestre.
În artico lul să u pub li cat în 1904 , generalul N ăsturel pub li că şi
două fotografii ale zon ei ce rcetate , de data aceasta ved erile fiind
interioare, dintr-un punct afl at la nord-vest de ele. Deşi au trecut trei
ani de la imaginea a nterio a ră , fotografia nu mai cuprinde zidul aflat în
unghi drept, prăbuşit în acest interval de timp . Mai este vizibil o parte
din zidul cu ferestre şi anume cel sprijinit de contraforturi , o parte din
el păstrându-se ş i astăz i .
Pentru cercetarea zonei aflate imediat la est de turnul -clo potniţă
am dezvelit o su prafaţă cu dimensiunile 1Ox4 m, o secţiune neputând
fi trasată deoarece se produ cea dărâmarea co ntinu ă a straturilor de
ump lutură depuse în decursul timpului .
După îndepărtarea nivelului de demolare , cu o grosime de circa
2 m, co nstând din fragmente şi cărămiz i întreg i, moloz ş i p ă m â nt, a
fost descoperită partea de vest a unei încăperi . Aşa cum am mai
a rătat , întreruperea ce rcet ării din ca uza lipse i lu crător ilor, ne-a
împiedicat să-i reconstituim planul , dimensiunile , decoraţi a ş i desig ur
destinaţ i a . Zid ul de vest al încă perii este lipit de turnul - clopotniţă , cel
de sud , cu o grosime de 1, 1O m, este co nstituit din oe i de in cintă , iar
cel de nord are o grosime de 1,05 m. Ca şi la biserica Vieroş 1, de şi
nu sunt co ntempo rane , constructorii au fi xat în zidul crud grinzi de
lemn , de secţiune p ătrată, ca nalele rezultate din putrezirea lor fiind
vizibile.
Fiind dez velită numai partea de vest, forma ş i dimensiunile ei
nu pot fi decât prezumate . Singura dimensiune c~ rt ă este cea dintre
zidul de nord şi cel de sud care m ăsoa ră 9,12 m. ln ceea ce priveşte
dimensiunea pe direcţia vest-est aceasta se poate aproxima în funcţi e
de coloana descoperită în încă p ere . La 3,30 m est de zidul de vest
se afl a o co l oană de p i atră a că rei ba ză, de form ă pătrată , are latura
de 0,68 m. Cons id erând că această co l oană se afl a la mijlocul
distanţei vest-est rez ultă dimensiun ea pe aceas tă direcţi e de circa
7,28 m. Coloana (lungime 1,81 m, grosi me 0,40 m) decorată în torsadă
din piatră de Alb eş ti era fixată într-o b ază din ace l aş i materi al, de
form ă pătrată (Fig . 19,20) .
Pe aceeaş i linie cu co loana , în peretele de vest al în că perii , cel
li pit de turnul-c l opotniţă , la o în ă lţime de 2 m fa ţă de pardos eala
in iţia l ă , se află încastrat un cap itel (Fig . 21). Lucrat tot din piatră de
Albeşti , cap itelul (lun gime -0,62 m, grosime - 0,20 m) prez intă o
interesa ntă d eco ra ţi e sculptată . Astfel, pe latura fronta l ă a ca pitelului ,
într-un cart u ş elipsoidal, se află o figură repreze ntând o îmbinare
dintre un ca p de om şi unul de leu. Figura prez int ă o faţă l a tă cu
pomeţii proem in e nţi , gura mi că , nas ul turtit, och ii puţin î n c hi şi şi
urechil e dispuse pe cap ca la animale. Ca rtu şu l , form at dintr-o funi e
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dub l ată în interior de protub era nţă , este fl ancat de vrejuri perlate.
Atât coloana cât ş i ca pitelul fac parte dintr-un sistem de s u sţin e re a
plafonulu i cu o p a rdo sea l ă rea l izată din că ră mid ă dre ptunghiul a ră .
Peretele de vest al înc ă p e ri i era pre v ăz ut cu o firid ă având
dimensiunile: l ăţ im e - 1,28 m, adâncim e - 0,42 m, î nă lţim e - se
păstrează 1,04 m.
Singurul element de datare al în că p e rii îl con stituie capitelul
care a p arţi n e celei de-a dou a jum ătă ţi a secolu lui al XV II -iea. Un
motiv ase m ă n ă to r d ecorează una din ferestrele de la parterul clă dirilor
afl ate pe latu ra de nord a M ă n ăs tirii Aninoasa, jud eţ ul Argeş, datând
din 1677 (Fig. 22).
În anul 1716 , pe peretele de vest, la sud de firid ă, a fo st zgâ ri ată
in scri pţi a chirilică " 1716 sep", probabil , într-un moment când în că pe rea
era n e l oc u ită . Din stratul de demolare am recuperat un frag ment de
te n c ui a l ă pe care s-a păs tra t o parte dintr-o in scri p ţi e având bin e
p ă strată partea fin a l ă " leat 7232' (1723- 1724) (F ig. 23).
Probabil că în acest interval în că pe rea a fos t n e l ocuită , căc i
pa rd osea la iniţi a l ă este s upra pu să de un nivel de demolare de circa
O,15 m peste ca re a fo st aşeza tă alta din că ră mi z i rombice. Cu
a ce as tă ocazie în căpe rea a fost secţio n a tă , pe d irec ţi a vest-est, de
un zid trasat între ca pitel ş i co l oa n ă, ca re suprapun e nivelul de
demolare, ş i că re i a îi a p a rţin e pardoseal a rea li z ată din c ă ră miz i
rom bice. La sud de acest zid a fost interceptat un zid orientat vestest, tencuit, cu urme de pi ctură , care a p a rţin e, fă ră î nd o i a l ă , in cintei
din seco lul al XV I-iea .
Întrerup erea lu c ră rilor ne-a împiedicat să co nti n u ă m cercetarea
atât a în că pe rii cu ca pitel cât ş i a zidului a p arţi n â nd seco lului al
XVI-iea , relu area lor impunându-se într-o viitoa re ca mpanie.
Concluzii. Ce rcetă ril e arheolog ice efectuate la fosta M ă n ăsti re
V ieroş , precedate de o a mpl ă investig are a arhiv elor, au avut ca
obiectiv b iseri ca-şi zona afl ată la est de turnul-clo po tniţă . Ca urmare
a acestor ce rcetă ri , au fo st descoperite fund a ţiil e bisericii construite
în secolul al XV I-iea de fraţii Go l eşti : Ivaşc u mare l ogofă t ş i Albu
mare clu cer. Lăcaş ul ctitorit de cei doi fra ţi a fost o c on s tru cţi e de
plan triconc , co mp a rtim e nta tă în altar,_naos, pron aos ş i pridvor, .
materialul folosit fiind frag mente de cără mid ă ş i bolovani mici pentru
fund a ţi e ş i că ră mid ă pentru e l e v a ţi e . Co n ce pută ca n ec ropol ă a
Go l eştilo r, biserica a servit ca loc de înhum are a unora din membrii
acestei fa milii printre ca re ş i Albu mare clucer împre un ă cu soţi a sa ,
Irina. Din p ăcate criptele din că ră mid ă aflate în bi se rică au fost sparte
fi e cu ocazia construiri i în 1834 a actualului l ăcaş , fi e cu alte prilejuri.
Cu toate acestea în Cripta nr. 1 a fost descoperit un schelet,
deranjat însă , a p a rţin â nd unei femei care avea un bogat ş i pre ţi os
inventar fun erar (cercel din aur, i co niţă de argint ş . a.), datat la s fâ rşitul
secolului al XVI-iea - seco lul al XVII -iea .
În zona aflată la est de turnul-clo potniţă au fost desco perite o
parte din zidurile un ei în că pe ri de mari dimensiuni , datând din a doua
ju mă tate a secolului al XV II -iea. To tod ată au fost interceptate fund a ţii
apa rţin â n d co n s t ru cţ i i l o r seco lului al XVI -iea , în să întrerup erea
ce rcetă rilo r ne-a împiedicat să l ă murim ro stul lor.

MĂNĂSTIREA VIEROŞ 1991
SECŢIUNEA

Fig. 22.

Ancadrament de

fereas tră

de la

Mănăstirea

Aninoasa. 1677.

Fig. 23. lnscripjia ch1rilică
"Lea t 7232" ( 1723-1724 ).

CONTENT
ln 1991 there have been made some archaeological researches in
the church of the Vie ros monastery (dated 1827 - 1834) having as a
resuit the disclosure of the foundations belonging to the place built in
the 161h century by the Golesti brothers lvascu, „Mare Logofat", as he
was named at the time, and Albu , „Mare Clucer".
The church named Vieros, built in the 161h century, was a triconical
construction , with altar, nave pronave, porch . lnside the church
conceived as a necropolis of the Golestis, there were discovered a few
crypts but, unfortunately, they have been profaned either în 1827 - 1834
when the present place was built or on other circumstances. ln spite of
this , in crypt no. 1 there was discovered the skeleton (also thrown into
disorder) of a woman , containing a precious fun erary inventory (golden
earrings, silver icon) dated the end of the 161h century - the beginning of
the 171h century.
ln the area situated at the est, of the steeple there has been
discovered a part of some walls belonging to a big room , dated the
latter part of the 171h century.
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OBŞTEA TRANSILVANĂ, CTITOR DE CULTURĂ ŞI DE ARTĂ
(SECOLUL AL XVIII-LEA)

IOANA CRISTACHE-PANAIT

Câ nd , spre s fâ r ş itul se colului al XV I 1-lea ,
stă p â nirea turcească as upra Transil va niei a fo st
în l ocu i tă prin cea a u striacă - a casei de Habsburg,
vremile in s ti tuţiil o r politice rom â n eş ti , ca şi cele ale
unei ierarhii sociale proprii poporului de baş ti nă , erau
de mult apuse. Solida cri stali za re şi maturi tate pe
ca re o a tin sese ră le dăd u se acea v itali tate, g ra ţi e
că re i a istoria le simte pulsul pâ n ă târziu , în secolul ui
al XVI-iea .
Pl aiurile hun edorene p ăs trează , în p ia tr ă ,
atestarea rolului ctitori cesc al voievozilor ş i cnezil or
români 1• În vestul ţă rii , cercetă ril e arf:)eologice a d a ugă
noi mă rturi i ce lor deja cunoscute 2 . ln deceniul trei al
secolulului al XX-iea se mai vedeau în unele sa te
bihorene ruinele unor ctitori i cneziale'. Pe va lea
A ri eş ulu i dă i n ui e ctitoria cnezilor de Lăp u şa , dar
atestarea doc u me nta ră a mul timii cnezilor din zona
m u n toasă, pâ n ă în Valea Ampoiului ', deschide
fereastra istoriei spre ctitorii mistuite de timp .
Centrul Transil va niei nu este lipsit de dovezile
ac tivită tii constructive a cnezilor ş i nobililor români .
Pe valea Aiudului, la C i că u , stă rui e o vie mă rturi e ' ca
şi aceea din Cosma', aşeza re veche al că rei nume
provine desigur de la cel al întemeietorului 7 . Alţi
cnezi sunt aminti!i doc um e ntar'. Pentru es tul
Tra nsilva niei, pan Luca din Uri siu de Jos, a că rui
danie de icoan e din 1539, 9 posibil propriei ctitorii ,
concu rează prin va loa re pe aceea a lui Da n
vis tern icul moldovea n 10 , poa te fi co nsiderat un
reprezentant al .nobilimii ro m â n eşti i din partea locului .
Pentru sudul Transilva niei su nt gră itoare , în ace l aş i
se ns, une le bă tr âne mon um e nte d in Ţa r a
Făgăraşu lu i. 11

Cadrul istori c, în ca re misia ctito ri ce ască a
se afirmă cu hotă râ re , se înscrie în
coordonatele impuse prin "jugul de fier" al stă p â nirii
austriace 12 . Ră pirea drepturilor politice , atâtea câte
se mai p ăs trase ră , în ăsp rirea sarcin ilor feudale ,
asuprirea re l ig i oasă , toa te au con stitu it ca uze le
frămâ nt ă ril o r ş i luptei ce le i mai vec hi şi ma i
numeroase p o pul aţii a Transil va niei.
Făcâ ndu-ş i "lege" proprie din co n ş tiin\a de
nea m, dându-i fun c ţi e soc i a l - p o liti că ", o b ş tea
românească a devenit princi palul ctitor al in s tituţie i
în jurul că re i a s-a solidarizat - bi serica 14 , pe care o
mentine pe spezele sale, o în a lt ă . o î mpod o b eşte , în
pofida g re ută til o r de tot felul.
obş ti i tă ră neşti

În temeiul unui străvec hi obicei al pământu lui ,
a fost cti toră de veacuri . Ceea ce
aduce nou secolul al XVIII-iea este rolul să u covâ rşitor,
aproape general, în aceas tă activitate; este îndârjirea
de a afirma, prin acest rol, î n săş i flinta sa de neam; de
aici trăgâ n du -ş i seva păs tra rea ş i dezvoltarea limbii ,
formarea unei suprastructuri cu profil naţi ona l ş i implicit
menţi n e rea şi consolidarea conşti intei u n ităti i spirituale
româ n eşti , factori fă ră de ca re unificarea stata lă, din
1918, nu ar fi fost pos ib i lă .
lnochentie Micu Clain re li e fează astfel, în
1744, importanta biseri ci i - ca s in g ură institu tie
ro mânească: "Aşa dar, după ce această natiune a
n oas tră a luat aminte că libertatea ş i podoaba ei
ro m a n ă este p rimejdu ită şi că fru ntaş i i ei sunt nimiciti .
izgon iti prin puterea altora, s-a lega t de clerul să u ,
pe ca re îl c i ns teş te p â n ă azi , nu numai în cele ale
c re d i n ţe i , ci ş i în alte treburi ca re pri vesc întreaga
na ţiun e ro m â nă din ac e astă ta ră. 15
In sc ri p ţiil e unor m o num ente bise r iceş ti
ră m ase din al XV II-iea veac co nţin adesea numai
data ed ifi că ri i : "ano domini 1641, bacon zidirii", 1€!_
T icu Sa t (Cluj); "Făc utu - s -au aceas tă b i se ri că în
anul Domnului 1677 luna februarie 8 zile''. li3 Crivina
de Sus ( Timi ş) ; "Leat 1695 meseta iunie dni 20" - la
Bă l a n - J ose ni ( S ă l aj) ; "Zi ditu-s-a u aceas tă s fâ ntă
bi se ri că după întruparea Domn ului leatu 1697" - la
To to re n i (B ih o r) . S unt co n se m na ţ i , a ra reo ri ,
s tă p â nito rul politic ş i ce l spiritu al (la bi serici le din
Ca lna ş i Cremenea - Cluj; Tâ rn ăv iţa (Hunedoara),
dar de fiecare d a tă ctitorul , î nm ă nun c hi a t în o bş te ,
fiind ca de la sine înteles .
.
P e ntru v e c hiul di s tri c t a l H a ţ eg ului ,
fenomenul general al trecerii de la vec hea ctitori e
c n ez i a l ă la ace ea a co mu ni tă ţii es te o b se rva tă ş i
arheolog ic, la Va d, cea de a treia b i se ri că, de lemn,
antequem 1695, fii nd înl ă tura tă prin eforturile o b ş tii
obştea românească

ţă ră n eş ti
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.

Genul in sc ripţiil o r lapi da re trece răsc ru cea
veacurilor, fiind re g ăsit pe întregul curs al celui de al
XVIII -iea . Alegem urm ătoa re l e exemple: "anii lui Hs.
1714" - la Gheghie (Bih or); "1 715" - la Sumurduc
(Cluj); "anii Domnului 1720 meseta iunie 17" - la Dobrin

1. Biserica Sf. Gheorghe de la

Lupşa

VCJslle Drăguţ , \lechimonumente hunedorene, Bucureşti , 1968: idem,
Arla româneascl!, Bucureşti , 1982, p. 80-81, 92-93, 11 2; Radu Popa, La
începuturile evuluimediu românesc. Ţara Ha/egului, Bucu reşti , 1988; Adrian
Andrei Rusu, Bisericile româ n eş ti in districtul Ha/egpânl! la 1700, în "Ars
Transilvaniae", 1, 1991 , p. 129-142.
' Radu Popa, Valea Bis trei în secolele XIII-XIV. Cercetl!ridocumentare şi
arheologice în nordu/Bihorului, in "Centenar muzeal o răd ea n " , Oradea ,
1972, p.215-2 19; K:lem, Vechile bisericide zkJ din Eparhia Araduluişipictura
lor,în Episcopia Aradulu1. Istorie. Viaţă cu lturală . Monumente de a rtă. Arad ,
1989, p. 223-242.
3
Pr. Vasile Ferenţiu , Situa/ia bisericii ortodoxe româneş ti din Crişana in
secole/eX//-XVll/, în "Mitrop. Banat.", XXVIII , 1-3, 1978, p. 62-67 .
' Ioana Cristache-Panait, Contdbu/ii la cunoaşterea populajieiromâneşti
a judeju/ul Alba la mijlocul secolului al XVIII-iea În lumin11 valorilor de
culturăşiarlă, în "S.C.l.A.", Artă plas ti că , tom 33, 1986, p.31.
' Ibidem, p. 32-33.
6 Monument ce necesită o cercetare şi restaurare ştii nţifi că . El a atras
aten~a şi lui Kelemen Lajos, cf. Muvezettderenettitdnulmanyok, Bukarest,
1977,p. 201 -203.
1 .Coriolan Suciu , Dlcjionar istoric al localităj11or din Transilvania, I
Bucureşti , 1967,p. 171 .
1 Kenezius de Bozyes (cf. Coriolan Suciu , op. cit., p.99); Kenezius de
Thomby (ci. Ibidem, p. 201-202); Keneziusde Ulues (ci. op. cit„11, Bucureşti ,
1968,p.217).
Q Marius Porumb, Vechi icoane româneşti din Transilvania (secolele XVXVI), în Man. ist. şi de arto, 1, 1977, p.55-57.
10
Mt1rina Ileona Sabados, O nouă contribuj1e la cun oaşterea picturii de
şevaletdinMoldovasecoluluialXVl-leo , în "S.C.l.A.", Art ă plastică . tom 31 .
1964,p.899-91 .
11
Ileana Cristilche-P;:inail, Cu privire la unele monumente din Ţara
Fdgdraşuluiin lumina relajiilorcu Ţara Românească , în Bulet. Man. Ist.
2, 1970, p. 31-32).
n De fin i t ă , as tfel, de istoricul Mihai Cserei, cf. Ioan Lup aş , Sfârşitul
suzeranitJjiiotomane şi inceputul regimului habsburgic in Transilvania , in
"Studii. eoni. şi Corn. istorice", IV, Sibiu, 1934 , p. 120-12 1.
13 lucîan Blaga, Gândirea româ nească in Transilvania insecolula/XV/11lea, Bucureşti , 1966, p. 9, 100.
11
V. Curtic:Jpef.lnu, Mişrorea culturală românească pentru unirea din 1918
Bucureşti, 1968, p. 9.
1

2. Biserica din

Cicău

(Să l aj ): "1747" - la Urisiu de Jos ( Mureş) ; "1750" - la
Pă dur e ni (C luj : " 1779 " - la L ăp u ş n a ( M u r eş) .
Momentul î n ă ltă rii era î n s oţi t adesea, de numele
meş te ril or. Pe grinda boltii biserici i din Culca (Cluj),
frumos sc ul ptată , se d esc i frează "roku bojiu 1722
dni 28, meseta iulie, Grigorie meşte r ş i Ion Popa Ion".
Pe cad rul i nt rării în naos, de la biserica di n Talpe

(Bihor) 17 , inscnpti a conse mn ează : " aceas tă sfâ ntă
s-au făc ut la anul de la Hs. 173 1. La acest
lucru au fost Lupu din Mi z i eş u m eş te r' '. În munţi , la
Dea lul Geoagiului (Alb a), bi seri ca î ş i p ăs trează
urm ă toa re l e date: "1742, Panta C răc iun m eş te r".
In sc ripţi a de la Fildu de Sus: "să se ş ti e şi aceas tă
cine au fost m eşte rii acestei sfinte bi serici, Frea nţ
Ni coa ră din Agrij ş i unul din Chendre a Petri Brudului ,
fec io r G lig o ri e, a nul Do mnulu i 1727" , pa re
continuarea firea s că a faptului , prea bine ş tiu t , al
cheltuielilor de obş te . Ca ş i în veacul precedent apar
co n semna ţi în pi sa nii , cond u că to rii politici şi ce i
spirituali ai vremii. Pentru adeverire oprim în Mun ţi i
Zara ndului , la Vă li şoa ra (comu na Ba l şa) . De pe
elementele intră ri i , împod ob ită prin sculptarea frunzei
de i e d e ră, ad un ă m ş liril e transmi se: "+ 1787, în anul
acela au fos t î mp ă ra t Iosif al doilea , cu mil a lu i
Dumnezeu V l ă di ca Ghedeon ' Nichitici" + eu popa
Solomon, popa Petru Crâsn ic, în 1787 mai 1, m eş te r
milos ti v Vasile Ra ncea ".
Izvoa re le înscri se î n gă dui e co mpleta rea
p uţin e l o r slove ale unor in sc ripţii . La Coci uba Mi că
(Bih or) textul pi sa niei: "Când au gă ta t m eş te rii
bise rica în luna ci reşa r în 25 de zile anii de la naşte rea
lui Hs. 1715": autoritatea documentu lui din 1756 îi
a d a u gă afirm a ţi a: "satul a construit bi serica" 18 . Prin
aceeaş i s ursă in sc ri pţi a din 1738, a bis ericii de la
Sitani (Bihor), este întreg ită prin ş ti rea construirii ei
prin co_ntri buţi a tuturor locuitorilor de aici . 19
ln temeiul pretioasei co n sc ripţi i din 1756, afl ă m
că : "ecclesiam aedifica runt co munitati s" (ob ş tea a
co nstruit biserica): "maiores aed ifica runt ecclesiam"
(s tră m oş ii au co nstruit biserica ), mă rturi e des pre
fii nta frum oaselor bise ri ci bi horene sa u memori a
celor d i s p ă r u te w
Docu mente, în t â mpl ăto r păs tra te , p recizează
timpul sau răs tim pu l ri d i că ri i unor biseri ci existente,
ca ş i rolul ctitori cesc al obş ti i. Satu l Şi n ca N o u ă
( B r aşov) s-a născu t d up ă 1762, ca urm are a
b i se ri că

" Aurel Decei, Memoriul (Supplex Libellus) lui Ioan lnochenjie Micu Klein
cDtrereglnaMario Tereza din anul 1744, in "AA . lnst. de Istorie din Cluj", X,
1964, p.33.
16
Adrian Andrei Rusu , Trei biserici de lemn de la Vad (jude/ul Hunedoara),
în"ArsTransilvaniae" , IV, 1994 , p. 145, 154.
·Constituite, acum ş i în cele ce unnează , din biserici de lemn.
17 Ce a urmat celei bătrâne existente incă in 1724 , cf. Ioan Godea , Ioan~
Cri sta che-Panai t, Monumente istorice bisericeşti din Eparhia Oradiei.
Bisericile de lemn, Oradea. 1978, p. 196.
11
Ibidem, p. 77 .
" Ibidem, p. 173.
"' lbi:lem, p. 61 , 91 , 118, 129, 164 , 177 , 187.
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rezis te nţei ortodox ilor din Şin ca de a nu deveni
gră ni c iu . Pri vitor la eveniment, un pre ţLos ac t de
a rhi vă , din 30 martie 1770, re l a tează: "ln vremea
câ nd s-au scos n e uniţi din sat, nevrân d să ia arme,
i-a u mutat la al t loc pe hotar, să - ş i facă sat nou
ecselentia sa domnul ghinerar Siscovici". Motiv aţ i a

actului o constitui a ce rerea de a se da pe sea ma
puţinil or rămaş i 21 biserica pe ca re n eu n iţi i : "n-au vrut
să o ia sau să o strice . fiind b i se ri că aşeza tă cu
temei bun"; "ş i ei fiind aşeza ti la loc cu pădure şi - a u
făc ut a ltă b ise ri că , în locul unei măn ăs tiri " . Acestea
sunt împrejură ril e, răs timpul (1762-1770) înă l\ă rii de
că tre o b ş te , a bi seri cii din Şinca N ou ă 22 , ce va fi
preluat, de la cea ră ma să în sat. arh aicul pl an, al
întâlnirii în ax a laturil or de est ale altarulu i.
Pa rohia ro m â n ească din Cojoc na (Cluj) a
păs tra t cu s finţenie preţi osu l ca tas tif al că r ui con\inut
era astfel indica t în titlu: " Aceas t ă ca rte a să se ş ti e
că iaste protocolum a bisericii neunite a Cojocnii.
Aicea se î n se mn ează toată felu l de ajutori u, ci ne cu
ce au ajutat Sfân ta b i se ri că" . Urmează în ş iruirea a
162 capi de familie cu obolul con tribu\iei (în bani şi
produse) pentru ridicarea , în 1794-1796, a bi sericii

8. Biserica din Fi/du de Sus

(Sălaj)

· · ~~

3. Voie vodenii Man. Bolta naosului

5. Biserica din Ca/na (Cluj), inscrip/ie din 1671
Dar seco lul a l XV III - iea tra nsmite, prin
cuvintele să p a te în lemn , arareori în zid , prin cele
aş te rnute cu vopseaua zugravului , ex i s te nţa o b ş tii
ro m â n eş ti ce- ş i în a lţă spre afirmare ş i legitimitate
propria ctitori e.
Să fi e o întâmplare faptul că cea mai veche
in sc ripţi e , păs trată , ce co n se mn ează cti toria -obştii ,
se afl ă într-o zo n ă în ca re fiinţa însăşi a nea mului
româ nesc a fost atât de v itregi tă? Pe Va lea Nirajului,
la Vă l e ni (fost Oaia) despre ines timabi lul monument
în lemn , in scrip\i a să p a tă în grind a fruntariului , în
1695, spune că : "„ s-a înce put cu îndemnarea şi
to ată cheltuiala satu lui [„. J" 25 .
Au dispărut numeroase edificii din ca re astfel
de acte făceau parte. arareori răz bi nd pâ n ă la noi
con\inutul acestorta 26 ; multe asemenea fiind sacrificate
prin înlocuirea , cu prilej ul renovări l o r, a elementelor
de \inătoa re de inscrlp\ii. La N ă d ăş u (C luj) vâ rstnicii
îş i amin tea u că pe cad rul u şi i fu sese scri s: "1720,
cu banii sa tul ui , m eşter Chiran Ion al Surdului" 27 .
Din textul pi saniilor p ăst ra te la monumentele
noas tre bi se ri ceş ti din Transilva nia, m e nţiun ea
ctitoriei de obş t e apare cu in s i s te nţă . Vom proba cu
numeroase exemple, respectând formularea în săşi
· a respectivel or za pi se .
Bi se rica de la Bezled ( Să l aj ) s-a construit în
1754 şi s-a zug răv it în 1759: "cu ajutorul a tot sa tu l" ";
"Cu cheltuiala sa tului " Poiana Sibiului (Sibiu) a fost

6. Biserica din Sic (Cluj) 173 1

4. Biserica din Ticu-Sat (Clu;)

1760-1762 inscno in Ş1n~ 5 rnmilli unite ş114 8 neumte,
Virgil Ciobanu , St<JflSllCD romdnilorardelem dinanlf 1760- 1762 , in ~An
de lsl Na!" 111, Cluj, 1926, p. 647. În faţa s1tua~ei de a-şi părăsi gospodărnkl
num ~ rul u ni t ~ ţ1 lo r posibil. v<:i fi crescut
n Ioana CrisliJche-Panoit, Datarea b1senc11 de lemn din Şmca No uă , in

,,

cr

Co n scr 1pţ1a de la

"M on . ls l. S tudii şi lu cr de restourore" B u cu reş ti , 1967 , p 162- 164 .

B i se ri c ă 23 .

exp l ică prin modelu l
î n a intaş il o r, cea dintâi re ţinută de tradiţ i e fiind la
"Pă durice" , prezenta pe nord a i ntră rii iniţi a l e , ca ş i
motivul frunzei de i ede ră în decorul sculptat.

In trarea în

Se

În ultimul pă trar al secolului al XV II I-iea , bi serica
din Surdu c (Bi hor) era ameninţată cu
ruin area , situaţ i a determ inându-i pe locuitori să
cea ră , la 31 martie 1782, îngăduin\a construirii , în
locu-i, a alteia noi. Ce rerea fi xează , astfel, data
postquem a bi se ri cii exis tente din Surdu c 24
în cân tătoa re prin decorul sculptat
bă tr â n ă
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n Nicolae Subă u , lnfonna/iipnvmdconstruuea b1senc1ide lemn dm Cojocna,
ILl de ţul Cluj (179-1-1796), în "An. ln st. de Ist. ş i Arhg." Clu1-Nopoco XIII,
1979. p 370-376.
" 100110 Godea, Ioano Cristoche-Po11 01t op. cit , p. 184 .
1
~ · lo;:in;:i Cnstoche- Pc:inoil, Blser1c1 de lemn monumente istorice din
Ep1scop1:1Alb<J/u/ie1, AM rtunide cont1iw1ta teşicre<Jjle rom6 nească Alba
Iulio 1987 p. 152-154 .
"'' Amn1t1m . dintre oceste a, 1n scrtpt1a b1 seric1i di s p ă ru le de la Şe m l ocul
Mic (Ti m iş) ce co nsemna ridicarea Ş I impodobirea sa, prin cheltuiala a toi
satul, 1774 , cf. Diacon Adrian lnscrip/11depnnb1setici dărâma le . in Foaia
Di eceza n ă XIII, 1898 nr.2. p.5
'' lnform o ţ1 e de teren din ~mii '70
:li lo:::in Gode;:i Ioana Cns1.:iche-Pnno1t op _cit p 252

m e nţi o n ează că a fost făcută de "i z noavă" ş i bunilor
c reş tini din acest sa t Pusta Sânmihaiu" 34 . "Cu
osteneala sa tului ", s-a făcut în 1794 biserica de la
Curtea (Timi ş) 35 : "cu cheltuiala satului", s-a săvâ rş it,
în 1796, aceea de la Tărcăi!a (Bihor) 36 : "Cu ajutorul
satului" a fost co n s truită , din zid , în 1798, bi seri ca
de la Şercăiţa (Braşov) 37 , exemple, în ca uza ctitoriei
de obş te , mai putând fi aduse .
Pentru amploarea n eo bi ş nuită , vom ză bov i
asupra pi saniei de la Va lea Largă , din Munţii Apu seni ,
resimţind ră bd a rea celu i ca re, în 1782 , a înscris
acest a d evă ra t za pi s pentru ridica re a ş i z u grăvirea
bisericii de aici , în ş iruind ruinele a 27 capi de familie,

Biserica din Copăceni (Bihor). Vedere parfială a
•onaosului
'.J. Biserica din Josani (Bihor). Detaliu console
·âu

şi

ridi c a tă biserica de acolo, pentru înfrumusetarea
că re ia a fost solicitat, în 177 1, zugravul Simion de la

Craiova 29 .
În Muntii M ezeşu lui , la Stâ na, încâ ntă torul
l ăc aş : "s-au zidit de iznov", în anul 1778, ş i s-a
zugrăv it în 1795: "prin cheltuiala ş i străda ni a bunilor
pravoslavnici" - "din acest sat Stâna " 30 ; "cu cheltuiala
de obşte a_satului s-a ş i gătat'', biserica din Til ec u ş
(Bihor) 31 . ln 1785 "cu toată cheltuiala satului" s-au
ridicat, din temelie, de zid , biserica din Mohu , iar
şa se ani mai târziu pentru aceea , asemenea , de la
Ţi c hind ea l (amb ele din judelui Sibiu ), in scripti a
consemna : "cu cheltuiala satului s-au zidit ş i s-au
zu g ră vit în 1791" n Biseri ca de la Gârd a de Sus
(Alba) , ce spo reşte pitorescul Văii A ri eş ului , "s-au
întemeiat la anul 1792 ş i s-au zug răv it la 1804", "cu
cheltuia la poporulu i" 33 . Despre biserica ce do min ă ,
de pe deal, satul Sânmihaiu A lm aş u l ui (Sălaj) , pisania

ctitori prin che ltui a l ă , a 21 de m eş te ri (printre ca re
patru femei) , cti tori prin muncă , adă ug â nd faptul că :
"adevărat aşa s-a tocmit Bărstan lrimie cu să te nii
când au pus biseri ca pe locul lu i, ca el şi feciorii lui să
se hodin ească de straj ă ş i s-au lega t ş i l egă tură
supt gloabă". Această pisanie constitui e m ă rturi a
vieţ ii de obş te din acest sat nesemnalat de vreo
conscripţie , după cum podoaba de pictură dă ruită
de grupul de zugravi locali , în frunte cu Gheorgh e
de la Răşinari , doved eş te preţuirea artei penelului în
sa tele m oţil o r 38 .
Biserica de la Va lea (fost l obăge ni ) a dispărut
în 1990 39 . Cu puţini ani în urm ă îi fusese descoperită
pi sania, la tâmp l ă , pe spa tele crucii Răstignirii. Dăm
curs conţ inutului aces teia : "Anul Domnului 1754,
s-au fost risipit sfânta b i se ri că de la lob ag ifa l ău ş i
s-au îndemnat c instiţii să te ni şi au ridicat pe temelie
ş i ce au fost lip să s-au isprăvit..." Pentru actul ctitori ei
de obş te , pentru d ăin uirea frântă a biseri cii , asemeni ,
în timp , celor multe de pe Valea Nirajului , pentru
memoria colect i vă a atâtor "cins tiţi să ten i" , pisania
"R ă s ti gn irii" de la l obăgen i constituie un document
e m oţio_n an t , profund istori c 40 .
ln sprijinul temei n!=Jastre, vom apela acum la
un act de a rhi vă , ce dezvăluie realităţi . dintr-o zo n ă
a pro pi a t ă cele[ a Nirajului , anume dinspre izvoa rele
Târn avei Mici. ln 15 iunie 1704, domnii de p ă mân t de
la Sâ ngeorgiu de Păd ure, co n ced ează ror;nâ nilor de
aici dreptul de a - ş i ridi ca biserică , la rugă mintea
învă ţa tului p opă Petru din Hodac, ca re cu pricepere
le dresese iazul de m oa ră . Actul re l a tează cum că :
"mai înainte cu mare putere, s-au apucat iobagii
no ştri de ridicarea unei biserici la sfatul Episcopului
român şi a 12 popi ro m â n eş ti" , "văzând noi dară
cu m c ă iobagii n oş tri români au ri dicat cu puterea lor
lemnele bisericii", opresc acţiun ea , acceptând-o apoi
conform numitului document ·11
În 1760, într-o scri soare că tre a uto rităţi , ţăranii
din Hunedoara şi Alba cereau să nu li se ia bisericile :
"pe ca re bi e ţii de noi le-am zidit cu cheltuiala şi cu
mâinile noastre" 42 . Sătenii din Cioc (azi înglobat în
Treisate , jud . Mureş) se plâng ea u Episcopului
Di onisie Novacovici (1761 -1767) , că trei familii unite
ţin biserica, pe câ nd ei sunt 47 de familii , tot sub
dajdea împăratului. Cereau să li se dea loc, căc i
dup ă propria m ă rturi e : "noi ne-om face" 43 . Subliniem
că sta ti sti ca lui Bucov, din 17 60 - 1762 , nu
înreg i strează în aceas tă aşeza re decât o familie
unită ş i 11 ortodoxe, o miţâ nd ş i ex i ste nţa bisericii '"Săte nii din Valea Dosului (azi Izvorul Ampoiului ,
o ra ş Zlatn a 45 sunt atestaţi documentar din 1774
pâ n ă în 1780, ce râ ndu -şi dreptul construirii bisericii
ortodoxe, în locul celei vechi , de la ca re s-a p ăstr a t
o caza nie, pe ca re i-a dăruit-o satul ch iar în anul
tip ă ririi , 1768. Ca rtea , prin însemnarea ei , acuză
lipsa din mai sus amintita co n sc ripţi e , nu numai a
bisericii, dar chiar a aşeză rii . Protocoale din 1761
m e nţi on ează ridica rea de că tre săte ni a bisericilor,
ce le de la Craiva şi Tă uţi (Alba) fiind exemple ' 6 . În 7
august 1772 este înregistra tă cererea locuitorilor din
Brusturi (Bihor) pentru repararea bisericii lor. Lăcaş ul

12. Biserica din

Văleni

(fost Oaia),

Mureş

\

13. Biserica din Gârda de Sus (Alba)

14. Sânm1haiu Almaşului (Săla;)

711

Cercetarea , in teren. a bise ricii, in 1983.
Ioan God ea, Ioana Cristache-Panail, op. cit., p. 404-405.
" Ibidem, p. 203.
32 Biserici ce rcetate în teren în onii '70.
33
Ioana Cristache- Panait, Biserici de lemn monumente istorice din
Episcopia A lb~ Iuliei, p. 70-72.
)4 Ioan Godea , Ioana Cnstache-Panait, op. cit., p. 392.
·15 Ioana Cristache-Panoit, Florit<J Oimîtriu , Bisericile de lemn ale Banatului.
Timi şoa ra , 1971, p. 8 (Extras din mitrop, Banat. , XX I, 10-12 , 197 1, p, 550564).
:ir; Ioan Godea , lonna Cristache-P;:moit, op. cit„ p, 200.
37
Ioa na Cri stache- Pana it, Cu privke /~ unele monumente din Ţara
Făgăraş ulw: p. 31.
:Ja Id em, Biserici de lemn monumente istorice din Episcopi;i Alba Juliei. p.
125-127.
39 I s-a dat foc în evenimente din martie 1990 , de către elementele şo vin e .
0
' Ioan a Cris tache- Panait, Biserici de lemn monumente istorice din
Episcopia Alba fuliei, p, 298-300.
" Ibidem, p. 278-279.
' 2 Silviu Dragomir, !stana dezrobirii re ligio~se D romtinilor din Ardeal in
secolu/ XVIII. vo i. li , Sibiu, 1930, p. 158.
3
'
Nico lae Iorga, Scrisori şi inscripjii ardelene şi maramureşe ne , li,
Bu cu reş t i , 1906 . p, 241 : Ioan a Crislac he-P an ait, Biserici de lemn
monumente istorice din Episcopia Alba Iuliei, p. 2 18.
"Virgil Ciobanu . op. cil .. p. 683.
11
' loanu Cristache-Panait, op. cit„ p. 145.
" Scrisul românesc. IV. 1972, p. 89,90 .
30

11. Biserica din

Şinca Nouă
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documente edifi catoare pentru ctitori a de obşte . La
sfâ rş itu l secolului al XVIII-iea , în mun ţi , în hotarul
Buteanilor ş i al Calatei Mari (Cluj) s-a înfiinţat un sat
mai mult cu locuitori ve niţi din părţile Ab rud ului : "iară
biserica au făcu t-o cu toţi dimpreună , fă ră şt irea
nim ăn ui a , precum nici la domnii posesorii locului
n-au făcut în ş tiinţări până ce au săvâ rş it" 53 . Un act
din 27 decembrie 1893 m e nţi ona ca un fapt cu
anterioritate: " Boziaşii au ridicat biserica" 54 (Bozi aş ,
localitate a o raşu lui Târnăveni , judeţu l Mureş) .
Să proced ă m , prin descifrarea izvoa relor
scri se , la co nfruntarea slo vei lor cu aceea a
inscripţiilor, în cazul ace l e i aş i bi serici . La Brădet , în
1724 "sa tul s-a hot ărât să - ş i cons trui a s că a ltă
biserică" . În 1756, locuitorii de aici declarau : "Satul a
co nstruit biserica" 55 . In scripţi a s ăpa tă în 1733 , în
lemnul mândriei biseri cii bihorene , l ucrată de meşteri
s ă l ăj e ni , n a rează , astfel, ctitorirea biserici i satu.lui:
"şi toţi brădăţenii , bătrâni ş i cu tine ri, s-au nevoitu,
ci ne cu ce au putut de au făcut a cea s tă sfân tă şi
D umn eze i ască bis e ri că". Nu se depărtează de
a ceastă formulare a ctitoriei co lective nici pi sania
bi seri ci i, din 1738, de la Va lea de Jos: "ce s-au făcut
în sat Va lea N ea gră de Jos şi toţi să tenii cu bătrâni ş i
cu tineri s-au nevoit la acest lucru" 58 .
În activitatea ct itori cească din Transilvania
secolului al XVIII-iea , negustorul ş i -a marcat un loc
important 57 . Amintim astfel participarea co l ectivită ţii
chiar în atare s itu a ţii. Actul privind ridica rea bisericii
de zid din Stupini (Braşov) , din iunie 1786 , co nţin e
angajamentul luat de o bştea de aici fa \ă de ctitor,
negustorul Costea Geanliu, de a ajuta cu ca rele ş i
cu mun ca 58 . In sc ripţi a bisericii de z id de la
Porumbenii Mari (Harghita) , inestimabil monument
istori c, consemna ctitorirea aces teia, în 1787, de
negustori braşoveni Dima Zamfir ş i Panaiot Dimi trie:
"cu ajutorul sa tului " 59 .
în secolul al XVIII-iea au fost pictate bi seri ci
din vremi trecute sau ce le acum ridicate . Zugravi de
la sudul munţi l o r, din Mărginim ea Sibiului , din zona
F ă gă r aş ului , s tr ăbat aşeză ril e tr ansi lvane ,
transmiţând mesajul artei lor unor pictori locali , toţi
aceş ti a primindu - ş i , în genere , obo lul de la
comun itatea s ă tească 60 . Acesteia îi dato ră m , spre

18. Biserica din Porumbenii Mari (Harghita), Pridvorul

16. Icoa nă împără tească din tâmpla bisericii de la
Valea ( 1754)

ln aceeaşi vreme " cu cheltuiala a tot sa tul" , Pop
Ioan din Românaş dădea prospeţime, prin be l ş ugul
decorului floral al picturii ,_biseri cii din 1695 , de la
Bă l an-Joseni (Să l aj) 68 . ln 1880 , ace l aş i zugrav
adăuga decorul pictat aceluia sculptat fără egal al
bi sericii din Pău şa (Să l aj) "prin cheltuiala c reşti nilor
provaslanici dintr-acest sat" 69 . Adun ând , din firidele
exterioare ale bisericii de zid de la Fântânele (Sibiu),
numele celor ce au pl ă tit , în 1795, zugravilor Ioan şi
Vasile, pictura fiecăruia dintre ele, cât şi pe a acelora
ce au făc ut turnul , ob ţin e m o a d ev ă rată co n s c ripţi e
a neamurilor numitei aşezări. 70
Urm ă rind firu l vremi i, prin m ă rturii l e păstrate ,
pornind în 1759, de la Fărău (Alba) , ajungem, spre
s fârş itul secolului următor, la Sândominic ş i Spă ln aca

dăinuie, cu inscripţie din 1785, dovede şte că
ob ştea a purces de înd a tă la înlocuirea celei bătrâ ne" .
Numeroase ştiri privind starea de ruin ă a unor
bi serici, necesitatea dregerii sau înlocuirii lor, oferă,
pentru jud eţul Arad, izvoa rele din veacul al XVIII-iea
(co n sc ripţii , vizite ca nonice)' 8 . Cei ce interven eau
în favoa rea acestora erau să tenii , de fiecare dată
co munitatea: "să te nii " , "cre dinci oş ii" , "locuitorii" ,
obştea î nfă ptuitoa re, "ctito ră" a acţiunii revendicate.
Importan te registre de vizi ta ţi i ca non ice , din
1825 ş i 1832 reliefează nu numai frecvenţa , de
odin i oa ră, a bisericii de lemn în ju deţul Satu Mare,
dar ş i ridicarea ei de către săte ni. Formu la: "cu
cheltuiala satului"," a săten il or" , " a co munităţii" revine
în fiecare dintre cazuri 49 . Aflăm , astfel, cui îi d atorează
arta rom â n ească va loroasa biserică de la Coru nd
sau pe aceea de la Soconzel "'. Ace l eaşi izvoa re
confi rm ă cu i reve nea gândul şi fapta înlocu irii
l ăcaşu lui ruinat de vreme, sau al repa raţi e i lui. Să te nii
de la Fărcaşa intenţi o n a u construirea unei noi biserici

ce

în locul ce lei ridicate, în 1622, de comunitate: "pro
antiqu itate fere ceruit et intendunt fil deles aliam
aedificare" 51 . Pentru biserica de la Sâmniclă u ş i , din
1695 , se adauga : " reparutis el conservatis
edificiorum eclesiasticorum incu bit parochianis" 52 .
Adă u găm , pentru a lte zo ne , câteva
16. Biserica din Valea (fost

Gheorghe sin lacov zug rav", form a obştească a
pl ă ţii 65 . La Dragomi reş ti (Ti mi ş) vremea a l ăsat .din
pisania picturii , din 1777 , ală turi de numele zugravilor,
a înd e mn ă torului , preot Mihai, ş i me nţiunea : "a tot satul
Dragomireşti" 66 , fără înd oia l ă ctitor al acesteia . Spre
sfâ rşi tul secolului al XVIII -iea , Alexandru Popov1c1
zug rav re v i gorează p e reţii bisericii seculare de la
Să li şca (Cluj) : "prin osârdia ş i cheltuiala sa tului" 67 ,

47

48

Mitrop. Banat., 1, 1987, p. 36-45; Idem , Biserici de lemn de odinioarti din
protopopiatu/Arad, in "Milrop. Banat." , 3, 1989, p. 84 -90.
~ Marin M ă l i n aş , Bisericile de lemn din jud. Satu Mure, în "M onumente
istorice bi se ri ceş ti din Epilrhi a Oradiei. Biseri cil e de lemn", p. 442·
452.
50 Ibidem, p. 457-465,473-475.
" Ibidem, p. 446.
''' Ibidem, p. 45 1.
" Arh . St. Filiala Alba iulia. Mitrop. Gr. cal., poch. 1794-1795, sub dala 1795
iulie 6.
" Ibidem , protoco l 6 .
S!l [oan Godea, loan<J Crfstache- Panait, op. cil., p. 57.
" Ibidem, p. 219.
,
• si Ioana Cristache- Panait, Considerafiiprivind arhitectura româneascli
de z id din Tra nsi/vank:J, secolul XVIII, în "Bul et. Mon. Ist.", 2. 1973,
p. 37-40.
" Ibidem, p. 37.
~ 9 N. Su l 1 că , Contribu/11 la is toria vech1m11 elementului românesc şi a
circula/iei căt11'i româneşti in regiunile secu;za te , în ~Reînvier ea" , 11, 1938,
pi 19, 23-26: Ioana Cristache-Ponait, Biserici de lemn monumente istorice
din Eparhia Alba Iuliei, p, 319-32 0.
00 Ioana Cristache- Panait, Rolul zugravilor de la sud de Carpap Tn
dezvoltarea picturii româneş ti din Transilvania (secolula/XVlll-Jea-prima
jumăta tea secolului al XIX-iea) , in "S.C.1. A.", Artă pl as tică , lom 31, 1984 ,
p. 66- 87.
r.i lo::ina Cristache- Panait, Biserici de lemn monumente istorice dm
Episcopia Alba Iuliei, p. 136-137 ,
" Ibidem, p. 110- 11 2.
" Ibidem, p, 137.
'" Ioa n God ea, Ioano Cri stache-Ponait. op. cit. , p. 188.
6
~ Ioana Crislache-Panait, op. ct1., p. 92-93.
66
Idem, Contribuflila cunoaşterea picturiibtfnEfJene din bisericile de lemn
de la s fiJrşitul secolului al XVIII- iea şi încep utul secolului ~I XIX-le~. in
"S.C. l.A.", A rt ă pla s ti că , tom 19, nr. 1, 1972, p. 122 .
r. 1 Cercetare de teren .
r.s 1aan Godea, Ioana Cristn che-PClnait. op. cit., p. 247-250.
" Ibidem, p. 359-361.
10 Cercetare proprie de teren.
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17. Biserica din

Brăde( (Bihor)

lobăgeni}, Mureş

pom enire, frag mentele pi cturii din 1738- 1744 a
bisericii moţi l o r din Lăzeşti (Alba) 61 p l ăti tă lui popa
Gheorghi Tobiaş , a celor contemporane de la Geogel
(Alba) , datorate ace lui aşi zugrav, ca şi pictura
remarcabi lei tâmple de aici , datată ş i se mn a tă în
1756 de Ion de la Beriu 62 . Revenim la Lăzeşti unde
surprind em co ntinuitatea ac tului ctitoricesc , prin
pictura exec uta tă : "cu cheltuiala poporului , la anul
1817 iulie, 21 zi le, de zugav S<imon> S<ilaghi> din
Abrud " 63 .
La Sebiş (Bihor) , pen tru a plăti pictarea bisericii
lui David zugravu l de la Curtea de A rgeş , au dat
"popa Filimon un galben , popa Vasi le un galben şi
poporeanii din cât au putut" 64 . Participarea preoţilo r
ş i a obştii la pictarea bisericii poate fi delimitată , şpa\ia l ,
la Cojocani (Alba) , prin însemnări l e istorice . ln timp
ce pisania din altar s pecifică , fă ră echivoc , pictarea
acestuia în 1769, de c ă tre zugrav ii Gheorghe şi
C ră ciun , prin cheltuiala lui popa Ilie, cea din naos
la să s ă se înţele a g ă în laconi smul ei: "1771 de

3o
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Ioan God ea, Ioana Cristache-Panait, op. cit., p. 58.
Pr. Pavel Vesa, Biserici de lemn de odinioarif din protopopiatu/Lipova fn
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25. Biserica dli1

Sălişca

(Cluj)

(Alba) 71 cu conv ing erea că obş t ea a răspândit
ostenelile zugravi lor de la Feisa, acesteia revenindu-i, astfel, vita litatea prestigiosulu i centru artisti c
de pe Târnave.
Bise ri ca de la Lunca (Mureş) fusese pictată

26.

Bălan-Joseni (Sălaj).

Altarul la exterior

în 1781 : "pri n os teneala satului " 72 . O evocăm în
numele atâtor biserici disp~ rute , fă ră a li se fi cules
atare preţioase i nform aţ ii ln ace l aşi gând suplinim
pisania de pic tură a bi sericii disp ă rute de la lara
(Cluj), prin unele informaţii , despre aceasta, con ţinute
27. Cuv. Marina, din pictura
de la Păuşa (Sălaj)

de actul de a rh ivă , privind un proces desfă ş urat, în
177 6, la l a ra 73 . Pentru fi xarea timpului şi a
împrejură ril or ca uzei, se fac următoare l e referiri la
pi ctarea bi sericii deja existente:"înainte cu doi ani
noi românii am ad us aici la bi serica n oas tră un pictai
pentru zug răv ire": "un pictor ca re atunci zug răvea
bi se ri ca româ nil o r" . " No i ro m â nii" , "b iserica
românilor" afi rm ă etnia locu itorilor, libertini sau iobagi
ai c urţilor nobili are (precum Ios if Toroţkai , Ş tefan
Henter). Asemenea o b ş tii ro m â neşti de la lara ş i-au
adus ş i plătit zug ravii toa te aşeză r ile din munţi i
Gi l ău lui , de pe Va lea Ari eş ului ş i a altor râuri din zonă .
Pentru ca lităţi l e artistice ale pi cturii de la lara, putem
fa ce apel la fragmentele ce lei dintr-o prim ă e tapă ,
păstra te la biserica vec inilor din M ăgura lerii , ca şi la
acelea , cu aceeaş i datare (1783) , de la bătrâna
biseri că de zid din Bo rzeşti "
Preţioase piese pictate, ce au răzb it vremea,
poa rtă menţiun ea ctitoriei să teşti. Pentru a nu ne
depărta de zona mai sus d i sc utată, ne op rim la
biserica din Moldove n eş ti (Cluj) 75 , des l uşind de pe o
i coa n ă , z ugrăvită de David de la Curtea de Argeş,
co nsemnarea: "această i coa n ă o au p l ă tit satul".
Prezenţa aici a zugravului a rge şea n se poate aprecia
în jurul anului 1744, an p ăs tra t pentru ridi ca rea
bisericii 76 , ce mai ben efi c iază , astăz i , de înve li ş urile
1'

Ioa na Cristache-Panait, Bisenci de lemn. Monumente istorice din
EpiscopiaAlbaluliei, p.5, 11 , 16, 23-24 , 62, 67, 154, 211 , 216, 231 , 256, 280,
294 : idem, Rolul zugravilor de la sud de Carpa/i, p. 83-84 .
n Al. Popa, Biserici de lemn din Ardeal, in An. Cam. Man. Ist. - TransilvanIJ,
1932-1938, Cluj, 1938, p. 72-74 : Ioana Cristache-Panait, op. cil. p. 239-240.
n Vasile Lechintan, Pictoriromâninecunoscufidin Transt'lvania (a doua
jumă tatea secolului al XVIII-iea), în "Ars Transilvaniae", IV, 1994 , p. 191·

200.
Ioana C ristache- Panait, Va/en/ele istorice şiarlistice ale biserici/arde
lemndinjude/u/Clujpropusepentrulistamonumentelor, în "Man. ist. şi de
1, 1980, p. 37.
75 Ce rceta t ă la s fâ rş itul deceniului al 8-lea.
" Şeman ti sm , Cluj, 1900, p. 170.
74

28. Vedere spre alta11.1I
bisericii din Păuşa .
Sculptură, pictură
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artă" ,

29 . Detaliu din tâmpla bi ericii din Fărău. pic/a lă in 1759, de lacov Zug1a vul de la Fei

3 1. Fragment din pictura murală a bisericii de sus de
la Cuştelnic (Mureş), realiza tă i'n 1787- 1788, de popa
Nicolae Zugrav, fiul lui lacov, de la Feisa

renovatoare dar ş i de o îngrijire deose bită din partea
românilor77 .
Alege m din estul Transilva niei m ă rturi a l ăsată ,
în ca uza ctitoriei de o b ş te, de Toader, harnicul zugrav
mureşan : "Aceste două sfinte icoa ne ş i crucea să
se ş ti e că le-au f ăc ut toţi săten ii din Ba rdoş i ,
Arhanghelul ş i Cin stita, 1744" consemna arti stu l pe
icoa na arh anghelu lui Mihail 7a.

30. Fragment din pictura murală a bisericii Sf.
Arhangheli din Ş1/ea (Alba). Zugra v de la Feisa, din a
doua jumă ta te a secolului al XVIII-iea
32. Pictură din altarul bisericii de lemn din Tg. Mureş,
1814, zugravi popa Nicolae şi Ban Vasile

Transmiţând co munitatea su fl e't ească a
arti stului cu obş tea coman ditară , pisania de pe o
i coa n ă ( l s. Hs .) a bise ri cii din Dâncu (C luj)
me n ţionează : "1748 scris-am eu Ion zugravul munca
acestor trei icoane, pomană , numai cheltui ala de la
sa t" 79 •
Co munitatea su fl e t ească a a rti stului cu
coman ditaru l es te re l iefa t ă cu pr e dil ecţie ; prin
elementele transpu se în programul iconografic, din
natura înconj ură toa re a acestuia, din port ş i obiceiuri ,
din v i aţa de zi cu zi, din n ăz uinţe l e. frăm â ntările ş i
lupta acesteia , elemente ce constit uie , în ansamblu,
dincolo de slova pisan iei , atestatul cti toriei de obşte 60 •
, .. Din activit atea zugrav ului se rnai p ~s treo ză o i coa n ă î mp 6 r ă t e o scă ,

ambele evoc5nd o l ru moo::Jsă tZl mp l ă. Nu este exclusll preze nţ o picturii şi
sub tencuiok1 perelllor. Biserico se cL1vin e trec ut ă în listo monumentelor
ş 1 restourotf'.I .
11 Nu ş tim câ nd ce le dou5 icoane ale bisericii d is p ărute din Bărd e şti S· iJU
o l ă l ura t , la Reghin mă rturi i lo r din 1747, ale lui Toader, cf. 1oono CristochePcma1t. Bisenc1 de lemn, monume nte istonce dm Episcopia A lb~ /uli'ei, p,
264 , 282.
9
' lmma Cristache-Pona1t. V;:i/en/ele istorice şi~1rtistice Dle bisericilor de
/emndinjudeju/ Cluj, p. 40.
Ml Idem, Contrlbuj1f la cunoaş terea pictuni btmtJ/ene , p, 123-127; id em,
T1pud socki le ş1 :ispecte de critJCli s oc ia lă in pictura monumentelor de
lemn din centrul şives /ul /tmi. în "Mon. ist. ş i de a rtă '', 1 1984 , p. 54 -59;
idem. Bisedc/de lemn din Eparhia Aradului, in Episcopi;iArodului. Istorie.
Via/J cuilurol~ . Monumente de arlJ , Arad. 1989, p, 261-262.
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Aşeză ri l e ză ră nd e n e M esteacă n ş i Curechiu
33. Detaliu din pictura de la Oroiu
fa c parte o r g a n ică din istoria răscoa l e i de sub
(Mureş). 1835m zugra v de la Feisa
conducerea lui Horea, C loşca ş i C rişa n . prin biserici le
81
lor, foruri ale a dun ă rii poporului . Cu deplin temei.
o b ş tea , prin penel ul arti stul ui, îl ca n o n iz e a ză pe
Horea . prin reprezentarea suplici ului să u (tragerea
pe ro a tă) la cerimea bisericii (la Ti sa . Hunedoara) ,
d ă chipul lui C l o şca îngerului din "Dreapta Jud eca tă "
(la L ă pu g iu de Jos, Hun edoa ra) 82 , ilu s trează
îndatoririle c re ştin eş ti fa ţă de s ufe r inţ ă , prin propriile
pă tim iri (Lă pug i ul de Jos. Hunedoara, Poieni , Timi ş) 83 .
34. Icoană Împără tească de la Pe/ea
Seco lul al XV III -iea în sc rie impli ca rea
(Mureş). 1747, Toader zugra vul
ex h a u s tivă a întregii ob şti"' în fenomenul istoric amplu
ş i profun d al proc ură rii colec ti ve a că rţii în limba 35. Icoa nă , cu s em n ătura din 1750 a lui Toa der zugra vul, de pe fil ele cărţil or păstra te, în su s ţinerea fenomenului
ro m â n ă . Be l ş ug de în se mn ă ri marginale se a dun ă
pro venită de la biserica dispu ta tă, În 1942. de la Păingeni (Mureş) mai sus amin tit' s.
Puţine exemple, în raport cu ce le ştiute , vom
aduce, rânduindu-le dup ă formu la în care scriitorul
zapisului a cuprin s co lectivitatea : sa tul , să ten ii ,
locu itorii , poporeanii , denumirea provenită de la
numele satu lui. ln afara acestora au fost semnalate
ş i altele precum : oamenii , pravoslavnicii c re şti ni ş . a ,
ce vor trebu i cuprinse într-un studiu special privind
ob ştea tran s ilva n ă -etila ră de ca rte.
Biserica de lemn di n Hădăreni (M ur eş ) ,
demolată în 1910, a primit la 22 mai 1744 un Triod
(Râmnic, 1731 ), pe ca re: "l-au cumpă rat sa tul"86
ai Idem, Valori de cultură şi a rtă ce evoc..1 r„"Jscoala condusă de Horea
Cloşca şi Crişan,

în "Mon. is t. ş i de o rt ă'', 2, 1984 , p . 14-15.

'" Ibidem , p. 13· 15.
a:i Ioana Cristache· Panail, Contribu/il fa cunonş terea pictunl bănă/ene , p
126-1 27.
" Idem , lmpot1ante Însemnt!ride pe ci1rJivechl bisericeş ti tipărite la Vrl!::eJ
şiÎnaltept!rJi, în "Mitro p . Oli.", XXX, 1-3 , 1978, p. 52-66; idem , CarteJ

veche româ ne;iscă in Eparhia Aradului, în "Episco pia Aradului. Istorie
Viaţă cultu rală .

Monumen te de artă" , Arad, 1989. p. 126-127.

Vasta bibliografie a ctl rţii vechi , cuprinde numeroase exemple în acest
sens. Amintim, din acestea , ce le do u ~ vol ume de: Valoribib/iofile din
patrimoniulculturalnajional, R. Vâlcea , 1980; Bucureş ti , 1983.
65

116

Ioana C ri stac he-Panait. Biserici de lemn monumente istorice din

Episcopia Alba Iuliei, p. 188-189.

36. Sf. Precopie, În pictura
Dum bră vi/a (Hunedoara)

34

http://patrimoniu.gov.ro

murală,

din

Pentru biserica de lemn de la Povârgina (Tim i ş) a
fost cumpăra l A nlo l og h inu l (Râmnic, 1786): "pe ba ni
din milostenia de la lot sa tul , şi să fie la biserica
Povârghinii de moş i e" 87 . Pe un Minologhion al bisericii
de lemn din Straja (Cluj) au fost însemna te, în 1801 ,
februarie 12 "în faţa a tot satul cărţi l e bise ricii. Pentru
cele de la punctul pa tru : "o cazan ie ş i un ca tavasier
şi un octoih mic împreună cu aces t minei" se
specifica: "sunt luate de obşte, de tot satul"88 .
La Cheşa (Bihor) se cumpăra , în 1700 ianuarie
4, un exemplar din noul Testament {Alba Iulia, 1648):
"pe seama bisericii de către săteni , în veci să fie" 89 . Un
octoih (Târgovişte , 1713) a fost cumpărat: "pe seama
bisericii Jghiu lui, de săteni" 90 • Este prilejul să
menţionăm că pentru înă l \area bisericii de zid, monument-istoric , de la /ghiu , inscripţia din 1724
co n semnează trei nume de cti tori , două de preoţi ş i :
"satul care au ajutat cu lucrul". Punem în seama
obştii reluarea arha icului procedeu al in tră rii pe nord

37. Pictură murală de la biserica din Curtea
Jerfa lui Avram

(Timiş).

38. Pictură de la biserica din Băija (Mureş). "Când
au vorbit ls. cu Samarineanca la puju lui lacov"

ş i î n aceea
b râ n cove n ească

a c tito ril o r n umi ţ i , in fl u e n ţ a
a tâm plei iniţi a l e 9 1 .
Biserica de zid , Sf. Gheorghe, de la Lup şa
(Alba) este o mărtur i e vie a trecerii unei ctitorii
cneziale în folosul şi s u s ţin e rea obş ti i . Aceasta o
rep i c tează, în 1750, o î n zes tează cu podoa bele ş i
că rţil e necesa re . Se co n se r vă exe mp la ru l din
11 '

Eugenia Greceanu , Joana Cristache-Panoit, Alte b1senciot1odoxe
româ nedinra1onu/Albowfla , în "Milrop. Arad" , 11 - 12, 1966, p . 718719.

40. Icoană de la Mihăileni (Hunedoara),
Sfântul Nicolae cu chipul mojului
zărăndean

„Ion, B Mureş 1 0 11u , Cartea veche bisericeascd dm B:inal, T11ni ş oo ra
1985 p. 237
u Cartea nfla t ă ş 1 ce rce tat ă la biserica dm Straja · monument 1ston c
" Flormn Du da ş . Carle:i veche româneascJ in Bihor, Oradea 1977

p 80
11n

Evo Mflrza , T1pănturi romcineş ll vechi in b1bliotecn paroh1e1ortodoxe

romJne de/o lgh1u(jud.Al/xJ), in "Îndrumător poslorol", IV.Albo Iulia 1980,

p. 148.

39. Biserica din Almaş Sălişte (Hunedoara). Scenă
din Judecata de Apoi: "Biraele şi jurajii care fac
judecată strâmbă"

41 . Cruce de piatră din preajma locului
unde a fost biserica din Mesteacăn
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42. Pictură de la

Lăpugiu

de Jos. Dreapta

Judeca tă

p ăs trează memoria un ei bi serici să tm ă rene, de mult
dispărute . Aceeaşi co l ec ti vă danie , dar ş i momen tul
ridi că rii altei bi serici au fost consemnate astfel, în
1788, la Ve lchia r (azi Răzoa re , jud . Mureş) pe filele
unui Antologhion (B u c ureşti , 1766): "Din nou . Această
ca rte es te lu a tă la biserica Velchiarului cea din Dosu
ş i chiar să te nii o au c umpă ra t şi o au dat bi seri cii ,
nimeni să nu a ibă trea b ă a o lua, a o vinde ş i a o
înstrein a din biserică în veci , până va trăi satul şi
biserica din Dos, ce a n o u ă" "' .

Penticostar (Râmnic, 17 43) ca re: "a fost c um pă rat
de săte ni" în 1744 aprilie 20, aceş ti a dăruindu - i şi
cazan ia (Râmnic, 1781 ) în 1784 marti e 22 92 . D up ă
împlinirea unui vea c de preze ntă în Transilvania , un
exemplar din Cazania lui Va riam ajunge într-o a ltă
proprieta te, fapt consemnat, astfel, pe fil ele sale:
"Bine au vroit şe rbii lui Dumnezeu anume să te nii , toţi
îm pre un ă au c ump ă ra t această ca rte ş i au pu s în
b i se ri că, în sat în Boin eş ti , hramul cuvioase i noastre
Pa rasc heva , 1767 în lun a lui maiu 13 zile" 93 .
În semnarea , dincolo de ctitoria de o bşte a că rţii ,

Biseri cii din Vidacu t (jud , Harghita) i se
exemplarul din Cazani (B u c ureş ti , 1768) :
"prin cheltuiala locuitorilor din Vidacutul Românesc''% .
Pen tru denumirea de "poporeani" a o b ş tii ,
a pe l ă m la că rţi dăruite unor biseri ci de lemn din munţii
Ap useni . La lnteg rald e, mesajul vechii ctitorii este
preluat. în 1774, de bi se ri ca ex i s t e nt ă . ac easta
primind pe sea ma sa o Cazanie (Bu c ureş ti , 1768)
c umpă rată: "cu banii poporeanilor" 96 . Un moment în
succesi unea de veacu ri a bisericii de lemn este
surprins şi pe o Cazanie râm ni cea n ă (178 1) pe ca re:
"o au c ump ă ra t poporeanii de la bi serica cea nou ă,
de la Goieş ti , an 1792 martie 25 zil e" . Pentru
identifica rea ctitorilor de ca rte cu cei ai bi sericii . din
1791, frumos pictate de Simon Silaghi din Abrud ,
adăugăm înse mnarea, de pe un Octoih bl ăj ea n :
"cumpărai de popore anii din Vidra de Jos , de la
Goieşti , cu opt, num ă ră turi ş i dat la bi serica ctito rită
de acolo"97 •
O b ş tea sub numele derivat de la cel al sa tului
o adeverim prin mijlocirea a dou ă importante tipă rituri .
Exemplarul din Chiriacodromion (Alba Iulia , 1699),
dat pom a n ă satului Bulz (Bi hor) a fost c umpă ra t ,
dăruieşte

" Că ~i ce rcetate la biserica Sf. Gheorghe din Lupşa .
ro H Dudaş . CazankJ lui Varlaam in vestu/Tmnsllvaniei, T1m1şoa ra , 1979,
p. 142.
114
Ioana Cri stache-PCJnait. Biserici de lemn monumente istorice din
Episcopia Alba Iuliei, p. 252.
gs Const. Pascu, Carlea veche românească in Biblioteca Muzeului
Brukenlhal, Sibiu, 1976, p. 58-59.
00 Ioana Cristache-Panait. op.cil., p. 78. Că r\il e menţionate ou fost cercetate
în biserica Sf. Ilie.
" Ibidem . p. 140-144.
91
FI. Dudaş , Manuscrise româneş ti medievale din Crişana , Timişoara ,
1986, p. 86, 89.
11!1 Apşa de Mijloc sal (acum în Ucraina). Victor Brătu1e sc u a cercetat cele
d o u ă bisenci de lemn de aici , c5nd Dşezarea era în hotarul cel vechi,
m ara mureşe;:m , cf. Biseri ci din M ara m u reş , in "Bulet. Corn . Man. Ist.",
XXXIV, 1941 ,fasc. 107-110, p. 143-146.
100 FI. Dudaş, Carte veche romaneascil in Bihor, p. 103.
1 1
fl Nicolae Iorga , op. ci l. , p. 132.
'" Ioana Cristache-Panalt, Rolul zugravilor de la sud de mun/i, p. 75
103
Avram Andea , Manuscdse şi cflr/i româneşti vechi din centrul
Transilvaniei(sec. XVII-XIX), în "Valori bibliofile", li. p. 256-257.

Pictură
arănifi, aşa

44.

de la Poieni
zice Hs."

(Timiş).

"Pre cei

flămânzi să-i
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43. Reprezen tarea
L ăpugiu de Jos

"îndurărilor"

în pictura de la

_de " toţi bulu za nii , sa tul tot
Pe o lndreptarea legii (Tâ rgovi ş te ,
1652), zapisu l din 1762, martie 5, cerea : "Să se ş ti e
că în tru această vreme am c ump ă rat noi Apşenii de
mijloc 99 aceas tă ca rte. anume prav il ă , toţi să tenii" 100 •
Participarea să tenilor, după voia ş i pos ibilită ţil e
fi ecă ruja, răz bate adesea din însemnările marginale.
ln 1765, bi sericii din M ă rgineni (B raşov) i se
d ă rui eş t e o Evanghelie , c ump ă r ată de preoţi şi
să te ni : " şi au dat cine cu câ t s-a îndurat" 101 • O b ş tea
din M ă rg in e ni a urmat, desigur, ace l aş i obi ce i ş i la
pi ctarea bisericii de zi d. în 1789, de că tre Teodor
zugravu l 10 '
în bi serica de piatră a m o ţilor din Poieni (corn .
Vidra ) am aflat un strastnic, pe ca re în 1765: "l-au
c ump ă ra t poporeanii din Fântânele, tot poporul cine
cu ce au p_utut ajuta ş i l-a u pu s în bise ri ca din
Fântânele".ln 1779, popa Simion din Bologa (Cluj)
scria pe filele unei Cazanii (Bucureşti , 1768) zapisul
c ump ă ră rii de că tre: "Bologani , satul cu 18 florinţi şi
au datu pe ea bani cine cum s-au îndemnatu" 10 J.
Că rtura rii aşeză torilor, cu spirit c roni că resc ,
au aş t e rnut , cu ră bd a re , pe file de ca rte, za pi se în
ca re au înşiruit , adesea, numele unor ctitori cu aport
mai mare, restul să te nil o r fiind cuprins într-un termen
generic.
Amintim , în prea labil , în se mnarea de la
sfâ rş itul secolulu i al XVII-iea (ante 1704) de pe o
co nform

însemnării

d e npre un ă"

98 .

45. Filă din Cazania (Bucureşti, 1768) de la Fizeş:
"Au da t sa tul Fizeşului un galben, iar 19 florinţi
Zlognean Ion" (pe fila următoare)

47. Scenă din pictura bisericii din Goieşli fA lba):
"Bogatul care nădăjduia mulfi ani să trăiasca"
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Cazania lui Varlaam cumpărată de câţ iva ctitori
principali , printre ca re preotul Satu lui "şi alţi 100
oameni şi o au pus în biserica Bicsadului"'°". Poate
fi această însemna re un moment din viaţa bătrânului
lăcaş de zid (monument istoric) al mănăstirii Sf. Vasile
din Bicsad (Satu Mare), reclădit, în 1771 . Pe un Triod
(Bucureşti , 1746) scriitorul actului din 31 iulie 17 49
menţionează că: "o au cumpărat sătenii din Trestia
şi au dat să fie pe seama bisericii", notând sumele şi
numele a 15 dintre aceştia, la care adaugă : "şi ai
satului bani 5 mariaşi" 105 • popa Ion din Cern iţa a scris,
în 1750, zapisul cu mp ă ră riiAntologhionului (Râmnic,
1745): "la sfânta biserică care este în Cern iţa a
satului Abrudului unde este hramul sfântului marelui
mucenic Gheorghe" , dădu numele a 13 oameni : "din
poporul numitei biserici" continuă "şi alţii ce au ajutorit
mai puţin Dumnezeu să le primească" . Ameninţă cu
blestem pe cine va înstreina cartea, pe cine "se va
ispiti să dezbrace sfân ta biserică de podoabele ei" 106•
Pe filele Cazaniei (Râmnic, 1784), dăruită bisericii
din Surduc (Cluj) , popa Alexe din Indol , adresându-se, în 1756: "pentru rându" cărţii : "dregătorilor
dinlăuntru şi din afară", înşira 16 ctitori cu sumele
date , la ca re o adă uga pe aceea: "a satului 7
mariaşi" '°'. Cu un an înaintea acestei danii de carte,
în 1755, a fost frumos scu lptată poarta bisericii de
atunci, poartă rămasă, până astăzi, pe locul ei, în
folosul celei ce i-a urmat la începutu l secolului al
XIX-iea. Un Triod (Râmnic, 1761): "au cumpă rat
satul Finişel" . Scriitorul actului din 28 noiembrie 1763
numeşte 19 capi de familie , adăugând : "şi au dat tot
satul până ce s-au ~ lini ! acei bani, carele 2 potori ,
care le cât a avut"' 8 • Asemenea îşi va fi terminat
satul Finişel (Cluj) însăşi biserica cinci ani mai
devreme, marcându-şi intrările cu un frumos decor
sculptat. Bălin Lup din Sârbi, întocmind în 1780 zapis
pentru un Molitvelnic (Râmnic, 1768), înşiruie 77
capi de fami lie, ce au contribuit la cumpăra rea acestei
că~i "de multe trebi" pusă : "în biserica Brebului unde
este hramul "mai marilor voievozi Mihail şi Gavri1" 109 .

46. Din zapisul de
cumpărare scris de
Chiriacodromion
(Bucureşti, 1732) la
biserica din Lunca
Devei
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48. Din însemnarea: "noi poporul Buceşului de la/
biserica cea nouă ... 1793 aprilie 16': de pe Evanghelie
(Bucureşti, 1750)

49. În semnare din 1749, de pe cartea (Triod,
Bucureşti, 1746), pe care: "o au luat sătenii din Trestia
şi au dat să fie pe seama bisericii'"

•• FI. Dudaş , Cazania lu/ Varlaam, p. 137.
•M Ioana Cristache-Panalt, Cartea vehe romăneascil in Eparhia Aradului,

p.126.
'"Idem, Importante însemnări de pe cărţi vechi bisericeşti, p. 65.
·~ Ibidem, p. 63.
'" Ibidem, p. 65
'°'Idem.
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50. Uşciorul porfii din
Surduc (1155)

52. Icoană împărătească
din tâmpla de la Finiş el
(1180)

Sunt ctitorii , moşi , părin\ i, dar ş i feciorii acestora ,
cărora li se dato rează existenta, p li nă de farmec, a
bisericii de la Brebi (Să l aj), înăl\ată , în 1759, prin
iscusin\a m e ş te ril o r Breazu şi Borzan Ion u\. Cartea
sus-numită , poate ş i altele, a fost dăruită bisericii , în
1780, an în care i-a fost realizată şi tâmpla , ope ră de
pictură ş i sc ulptură 110 : "din îndemnarea lui Dumnezeu
ş i a cre şti n il o r din Brebi", după cuvintele însemnării
pentru carte.
Surprind em identificarea , fără echivoc, a
ace lu iaş i ctitor colectiv în rid icarea, împodobi rea şi
înzestrarea bi sericii pe fi lele Cazaniei lui Va rl aam,
cu mp ărată de: "abrudeanii dintre Muntele Someş ului "
bisericii Muntelui . Redăm , în acest sens, sfârşitu l
zapisulu i: "Scris-am eu popa Ursan aceste zapise
când am fost popă la Someşu l Cald ş i la biserica din
Munte. Ş i am fost ctitor îndemnătoriu când au zidit şi
au întemeiat aceste sfinte biserici şi în sat şi în munte
de nou . Şi am s tă tut la oameni de le-o înfrumuse\at
cu carte şi cu ce au trebuit întrînsele, 1736 aprilie
80'" 11 . Cupri nzătoare ş i emo\iona t ă este această
formul are a ctitoriei de obşte , datată 1743, pe Octoihul
(Râmni c, 1742): "cumpărat de satul M i cu ş de la cel
mare, până la cel mic şi l-au dat la sfânta bi serică din
Micuş ca să le fie p,omană la to\i săten ii, de la cel mic
până la cel mare" 12 . Formularea, amintind inscrip\ia
din lemnul bisericii din Brădet (Bihor) , va fi fost săpată
ş i în uşa bisericii de zid din Micuş (azi Micer:ti , Cluj),
elem ent dispărut cu pril ejul re n ovă rilor' 3. Dacă
datarea bisericii-monument, posibil în secolul al XVIIiea, nu poate fi precizată decât prin ce rcetă ri ştiin\ifi ce,
influ enţa st ili st i că bizant in ă este văd it ă în forma
altarului poligonal la exteri or şi semicircular la interior1 14.
Prin participarea l a rg ă a comun ită ţii , ca rtea
tipărită a ajuns pretutindeni în Transilvania , până în
aşezări l e ce le mai izolate, împ lini ndu-şi misia păstrării
ş i dezvoltări i li mbii române, dovedindu-se , astfel,
d u pă slova predosloviilor: "în folosul tuturor de obşte" .

51. Ansamblu/ bisericii din

Fineşti

(Cluj)

Prin solicitudinea faţă de cartea în limba
a fost s t imul a t ă ac ti vitatea c opişti l o r ,
numeroase manuscri se fiind realizate pentru sat.
Sunt at esta\i scriind că rţi pentru comanditaru l
co lectiv: popa Ioan, diacul Ioan din Câ mpani de
Pomezeu , popa Jurj din Leheceni ' 15 . Suplinim numele
multor altora, prin mărturiile edificatoare pentru ctitori a
de obşte ale lui popa Filip din N ăp radea (Sălaj) . Pe
unAn tologhion întocmit de pe cel de Râmnic, numitul
copist consemna: "Când am locuit în Surduc, în
popor, în anul de la facerea lumii 7249, i a ră de la
naşterea lui Hs. 1742" 11 6. De la popa Filip se
păstrează ş i mineiul pe care consemna, în 1754, că
l-a scris: "în C ri sto l ţe l , în popor, în casa Flori i Rus" 117 •
Mul\imea că r\il o r tipărite ş i manuscri selor,
preţuirea lor cu podoabe. din ca re decurgea grija
păstră rii , au impulsionat m eşte şugul l egă rii acestora,
meşteşug cu imp li caţi i artistice 118 , la ca re obş tea
ş i·-a adus aportul. Stringenta ce rinţă de ca rte făcea
adesea ca an.urne tiraj e dintr-o tip ă ri tură să sosească
necopertate . lnsemnarea de pe fil ele unei Evanghelii
(Bucu reş ti , 1760) adeve reş te practicarea sistemului.
Conform acesteia l egă tura că rţii a fost executată în
ianuarie 1763, de meşteru l Toma din Homorod, ea
fiind "cumpărată pe bani i satu lui nelegată" 119 .
Exemplarul din Cazania lui Varlaam al bisericii de
lemn din Târguşo r (Cluj) a fost legat, în 1751, plata
fiind : "d e la popa Grig ori e 1O florinţi şi satu l 5
ajutoriu" 120 .
Cup rin zătoare, în ceea ce priveşte sentimentele comun ităJii pentru viitorul cărţii , socotim a fi
clauza menţiona ta pe un exemplar din Antologhion
(B u cu reşti , 1766), cump ă rat de Someşeni (Cluj), în
an ul imediat tipariturii: "Şi de s-ar dezlega să aibe
grije curatorii biseri cii de ea ~ i de alte sfinte cărţi , să
le lege cu satul dimp re ună" 21.
Numai nevoia de carte , dragostea ş i grija
procurării ş i ocrotirii acesteia, explică mulţim ea celor
aflate în Transil va nia în pofida vremurilor vitrege pe
care le-au răzb it.
Ca rtea t i părită, omn iprezentă, a fost prin
gravuril e ei s ursă de modele la îndemâna zug ravului ,
influenţa acestora fiinfl evide ntă în pictura bisericilor,
în genere din lemn 122 . ln acest sens amintim imaginea
Fecioarelor purtătoa re de mir (din Triod , Buz ă u ,
1700), rep reze ntată, cu predilecţi e în pronaos, sau
scena Răstignirii din registrul de sus al tâmpl ei. Pe
pe reţii altarului sunt reprezentaţi Sf. Ierarh i, asemena
ce lor aflaţi în liturghii. Dovedit a se fi in spirat din
ilu straţi a de carte este harnicul şi talentatul zugrav
să l ă j ean Ioan Pop . Semnat sau nu , uşor de
recunoscut, numitul zugrav a l ăsat m ă rturii la B â rsă ul
Mare, Sânmihai u Alm aşului, Stâna, Hida, P ă uş a,
Racâş , Brustu ri , Bozna ş i Răsto l ţu l D eşert' 23 . în
altaru l bisericii din Hida el reali zează : Intrarea în
Ierusa lim , aşa cum o văzuse pe prima fil ă a
Anto log hionu lui de Râmni c din 1745 (păstrat în
biseri că până în zilele noastre).
Motive le floral e din că rţil e tipărite au inspirat,
de asemenea, pe zugravii ţărani. Pe bolta bisericii
de lemn din Sartăţ (Alba) chenarele fl orale sunt
pre lu ate din deco rul ste m ei d in Antologhion
română
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(Bu cureşti, 1766), un exemplar din acesta aflândus e în patrimoniu l l ăcaşu l ui . Z ugravu l Toader
Ciungariu , autorul frumoasei picturi de la Brăzeşti
(Alba) desenează între uşi l e împă ră teş ti motivul flora l al vjgnetei din Penticostar (Râmnic, 1768).
ln secolul al XVIII -iea , şcoa l a în limba ro m ână
ş i-a continuat existenţa în pofida numeroaselor piedici
şi g reutăţi 1 2 ', ea dovedindu-se activă ş i în regiunea
Mure ş ului superior' 25 . Ridi carea casei de şcoa l ă ,
în tre\inerea diacului ş i le asuma din puţinul ei obştea
săt e a scă, do c um e nt e le vremi i doved ind -o
preocupată de priceperea dască lului . Un act din 1 Y7Y
martie 12 se refe ră la cererea săten il or din Nima
(Cluj) de a li se numi diacul Balint Tim otei : "carele să
fie [„. ] şi das că l la prunci" 126 . Despre numirea unui
anume preot la Cisteiu (Alba) , slova unui doeumenl
din 13 iunie 1795 spune răspicat: "cisteianilor nu le
trebuie , fiind puţin procopsit înt ru învăţătu r a
norodului"' 27 .
Numeroase sunt însemnă ri le marginale pe
fil ele cărţilor ce dovedesc folosirea lor ca manuale
şco l a re 1 28 . Al!i!gem sim bolic una s in gură, pe deplin
edificatoare . ln 1786, un exemplar din Cazania lui
Varlaam este vându t român ilor din Ruja (Sibiu) ,
pentru sat. Scopu l procurări i re iese clar din
au tograful : "scris-am au cel mai smerit diac Moisi ,
când eram în şcoa l ă în Ruja la an 1786" 129 .

"'Biserică dispărută, ca şi aceea din satul Someşul Cald, pe care o atestă
acee aşi

însemnare.

'"I li e Corfus,Însemnăride demult, laşi , 1975, p. 192.
21oana Cristache-Panait. op. cit.. p. 64.
'" Unele au fost făcute în 1793, d a tă în sc ri să, pentru pi c tură, pe bolta
11

naosului.
114
Biserica,

inv esti g at ă

cu pril ejul lu crărilor de in ventariere, se cade a fi

ce rceta tă

în mod special.
" ' Ioan Godea, Ioana Cristache-Panait, op. d l„ p. 76, 80, 186.
'" N. Iorga, op . cil„ p. 136 (A v ăzut rnss în Biblioteca Gimn aziului din
t:iăsăud) . În ce rcetă rile noastre l-am aflat în Bibi. Acad. Filiala Cluj , rn ss

4256.
1 17
Cercetat în fondul de carte veche strâns din zona N ăsăudului, în casa
pa ro hi a l ă de la Prislop (Liviu Rebreanu).

Iulius Bilz, Contribujii la istoricu/ vechimii legă tori/ de carte in
Transilvan/a, Sibiu, 1956; Elena Rodica Co lţa, L egătura de carte un

118

meşteş ug de

veche tradijie românească in vestul Transilvaniei, în "Valori

bibliofile", 11, p. 384-389 .
'" Elena Rodica Colta, op. cil„ p . 384 , 388.
120

Carte ce rceta tă în bi seri ca de lemn monument istoric.

' " Carte ce rce ta tă la biseri ca veche de zid din Som eşeni (Cluj).
122 Ob s erv a ţii proprii din cercetare de teren .
n3 1oan Godea, Ioana Cristache-Panait, op. d t.,

p. 30.

'"George Bariţi u, Părţi alese din istoria TransHvanie/, voi. li. Sibiu, 1889,
p. 11 9-120; N.Albu , Istoria invă/ămăntului româmsc in Transilvania până
la 1800, Blaj, 1944; Virgil Şotropea, Ca1tribujiila istoria şooalelornăsăudene,
în Arhiva someşană, nr. 11 , N ăsăud , 1929, p. 1-25.
' 25 Aurel Holircă, $coala din regiunea Mureşului superior in a douajumătate
a secoluluialXV/11-leaşiinceputul celuidealXIX-lea, in "Marisia", IX, Tg.
Mureş, 1979, p. 209-235.
Arh . St. Fi liala Alba Iulia, Mitrop . Gr. Ga t„ pach. VII (sub d a tă )
127 Idem, pach . 19(1794-1795)
"' Ioa na Cristache-Pan ail, Importante insemnări de p e cărţi vechi
bisericeş ti tipărite la Vă/ceaşiin allepărfi(ll) , în Mitrop. Olt, XXX . 7-9, p.

,„

544-545.
"' Bibi. Mitrop. Sibiu .

53.

Suartaş

(Alba). Pictură de pe bolta naosului
56. Biserica de la Pianu de Sus (Alba}
54. Uşa bisericii din Ciumăma (Sălaj)

Prin ct itoria de obşte s-a ră spând it slova
scrisă, a inflorit pictura, au fost preluate, prin veacuri ,

În 181O, să ten ii de la Pianul de Su s (Alba) au
în ă lţ a t o biserică de zid în spiritu l arhitecturii
munteneşti . Lă caş ul anterior, din lemn , construit în
176 1: "cu t oa t ă cheltui ala şalu lui cu ş indril a , cu
zug răvea l a" părea a fi uitat. ln 1918, anul înfăptuirii

forme tipologice , sisteme constru ctive, motive decorative , m ă rt urii de netăgăduit ale formării ş i
conti nuităţii poporului român.
În in sc ri pţiil e săpate în lemn sau piatră, în
pisaniile de pi ctură, în însemnările de pe filele că rţilor,
se regăsesc, în toate părţile Transilvaniei , aceleaşi
ex p rim ă ri pen tru ctitoria de obşt e: "tot satul" , "toţi
săten i i", "tot poporul" , "de la ce l mare până la ce l
mic", "cu b ă trâ ni ş i cu tineri", toate prezente ş i în
lupta pentru apărarea fiinţei naţionale şi obţinerea
drepturilor străm oşeîti . ln 1727 bihorenii cereau să
fie lăsaţi în legea lor, 1n numele a "tot poporul român"
di n acea pa rt e de ţară 13 0 . În 1760 ţăranii din
Hunedoara, Alba , Zarand şi din scaunele cele mai
îndepărtate , cerând autorităţi lor odihnă în leg ea
român ească , sublinia : "despre acest lucru că noi
aşa po~im de la ce l mai mare până la ce l mai mic" 131 •
l n temeiu l atâtor probe de participare
conştie ntă a satului la destinul neamului românesc ,
cerem îngădui nţa memoriei lui Lucian Blaga de a nu

55. Biserica din

Săcel

unirii politi ce a românilor, el a fost restaurat, partea
ce nu a mai putut fi sa l va tă marcâ ndu-se prin brazi 137 .
A fost omagiul închinat ctitoriei de o bşt e.

(Harghita)
împ ă rtăşi

punctul de vedere privind satul bătrânesc,
exprimat cu cinci decenii în urmă. Conştiinţa surdă spune poetu l - mocnind sub spuza grijilor şi a
încercărilor de tot soiu l, conştiinţa de a fi o lume
pentru sine, a dat satului românesc, în timpul multor
secole foarte mişcate , acea tări e fără pereche de a
boicota istoria , dacă nu a ltfel , ce l puţin cu
imperturbabila sa indiferenţă" 1 32 • Că nu era un sat
pentru sine , ci un sat al neamului , ne-o spun făţiş
însemn ă rile istorice . O Cazanie (Bucureşti , 1768) a
fost: "dată românilor din Marpod, cât vor fi români la
Marpod" 133 (Sibiu). ln anul 1777, dascălu l Ştefan al
Cojocnei (Cluj) nota pe un Triod (Râmnic, 1732) că:
"este al cinstitei eclejii al Cojocnei, a neamului românesc
neunit" 134 . Din comuna Săcel (Harghita), rămasă ca o
oază de românism , provine un exemplar din Evanghelie
(Snagov, 1697) 135 ş i un altul din Antologhion
(Bucureş ti, 1777) ce au fost date bisericii de acolo:
"până va trăi neam românesc la numitul sat" 136 .
130

N. Firu, Biserica ortodoxă română din Bihor in lup tă cu unirea 1700-

1750, Caransebeş, 1913, p. 20-22.
1 1
3

Silvi u Dragomir, Istoria dezrobirii religioase a român/lor din Ardeal in

secolu/a/ XVIII-iea, ii, Sibiu, 1930, p. 157-158.

Lucian Blaga. Elogiul satului românesc, Discurs rostit la 5 iunie 1937,
Bucu reş ti , 1937, p. 11 .
"' Ioana Cristache-Panait, /mporlanle însemnări, în Mitrop. Olt, 1-3, 1978,
13 2

p. 66.
Carte ce rceta tă, împre ună cu altele, la biserica de lemn din Cojacna .
Doina Braicu , Câteva insemnări de in teres istoric consemnate pe filele
în Valoribib/iofi/e, 11, p. 375 .
"' Cartea de a flă la Col ecţia de la Mănăst irea Topli\a .
137 Ioana Cristache·Panait, Biserici de lemn monumente istorice din
Episcopia Alba Iuliei, p. 104-107.
134

135

unorcăr(ipăs lra te la Sibiu,

RESUME
A la fin du XVI I• siecle la Transyl vanie est
tombee sous la domination autrichienne . Dans Ies
du res co nditions de ce "joug de fer" , le peuple
roumain , le plus ancien et le plus nombreux , lut
so umi s
un e triple domination : politique ,
economique , spiritu elle. Les cneaz et Ies voivode s,
Ies ancien s chefs politiqu es des roumains , avaient
cesse le ur activite; seules, Ie s fondations
conservees evoquaient leur râle et leur prestige .
Dans le nouveau cad re historique , taule la
communaute avait le devoir de bâtir, d'orner et de
doter leur egli se , l'unique tribune repre sen tative.
Le XVI II" siecle conserve de nombreux
temoign ages dans ce sens . li y en a beaucoup
d'exempl es ; d es inscriptions , des notations
documentaires dans Ies archives qui attestent la
co ntribution de l' entiere com munaute a la consa peinture, sa dotation
struction de l'eg li se,
avec Ies livres de c ulte ne cessaires . Pour la
fondation de ces eg lises , la communaute a
employe des sys temes de construction anciens ,
des form es typologiques, des motifs ornementaux ;
le peinture s'est deve loppee, le langage comun
s'est m a int e nu et s'est enri c hi . Tou s ces
ph enomenes ont a la base la conscience d'etre
un peupl e, co nscience fondee sur !'unite politique
roumain e.

a

a

a
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CAPITOLUL I

lntroduction
The province
Maramureş is the name of a region in the northem range of the
Carpathian Mountains, south-west of its watershed , in the depression formed by the Tissa River spring tributaries. Enclosed by the
heights of the mountains and, especially in the past, by secular forests of oak and fir, Maramureş communicates by several mountain
passes, with Galicia, Moldavia andîransylvania. Various archeological findings have proved that people h~ve been ~ettle? here
since the Bronze Age . lts documented h1story begins w1th the
Hungarian administrative expansion eastwar~. into.Ţransy~vania .
During the 14th century Maramureş was a soc1al-pohtical unit ruled
by a local elected voivode . Around 1359, Voivode Bo~dan,
"unfaithful" to the Hungarian king, left Maramureş and la1d the
foundations ofthe independent Moldavia, five German settlements
of "royal guests" , along Tissa River, the small priviledged t<?wn of
Sighet, became the administrative centre of the Com1tat of
Maramureş, at the end of the 14th century. The upper part of the
Borzava!Bârzava Va/ley, in the west, was also anexed to the province in 1454. Maramureş was divided to four processus: of Sighet,
Casau the Upper and the Lower processus. This administrative
division lasted until 1870 and it was similar for the Orthodox
Districts of the Archpriests . From the 14th century a gradual immigration of orthodox Rusyns/Ruthenians began . They settled
mainly in the scarcely populated northern area, where they
assimilated the natives and played a major roii in the future of the
province . The military and politica! control over Maramureş was
shifted between severa! chancelleries during the last six centuries . After the c;lisintegration of the Hungarian Kingdom (1526)
under Turkish occupation, the province of Maramureş was claimed
both by Austria and Transylvania . After 1688, Transylvania and
Maramureş became parts of Habsburg Empire. ln 1920 Maramureş
was partitioned between Czechoslovakia and Romania . Northem
Maramureş was integrated into the autonomous Subcarpathian
Rus'. This territory was later occupied, firstly by Hungary in 1939
and secondly by the Soviet Union, at the end of World War li in
1944. Since 1991 the north of Maramureş has been part of
Zakarpatska Oblasti, within the Ukraine .. The southern part of
Maramureş was also occupied by Hungary (1940-1944), but it later
became a district within Romania again .
The regional christian history
The Rdmans conquered the Dacian Kingdom in 106 AD and
transformed parts ofit into a province of the Empire . The first
steps towards Christianity were made in north of Danube by
anonymous Roman colonists. The early Latin Christianity laid
the foundation of the Christian faith of a Latin speaking people ,
the Romanians , and it gave them their first forms of a cult, a
liturgica! language and a tradition of building churches . After
the 1Oth century, Byzantines introduced the Slav-Byzantine
forms of the cult, Slavonic as liturgica! language and the
Byzantine masonry tradition into the north of Danube . ln the
Carpathian region the Slavs had been a dominant ruling class
for severa! centuries but they disappeared by assimilation . The
Romanian orthodox faith has a primary L;:itin character mixed
with Slav-Byzantine forms of the cult. The liturgica! language

~
Fig. 1. Central Europe and the province of Maramureş.

during the MiddleAges was Slavonic and the Cyrillic alphabet
was used even in the 19th century.
Du ring the administrative expansion of the Hungarian Kingdom
into Transylvania, the catholic mission was met by resistance from
the orthodox natives. ln Buda, in 1279, a synod of the catholic prelates decid ed that "neither the schismatic priests shou/d be a!lowed to
perform divine services, to bui/d chape/s or other holy houses nor
be/ievers to attend such services or enter such chape/s' ( V Drăgu/,
lntrod. , I. Cristache-Panait, 1987). ln the same year Pope Nicolas IV
ordered King Ladislau the Cuman to drive away the "heretics" from
Hungary and the lands obedient to him. These demands were not
carried out but the conditions of the orthodox communities were
deteriorated considerably for several centuries after that.
The orthodox natives of Maramureş strengthened relations with
their patriarch in 1391, when Bale and Drag, the voivodes of
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Fig. 2. The mos / visited Moroşa n Church stands in /h e open Village Museum of Buc /Jares t since 1936. T/Je c/Jurch of
after /he fas t disastrous Talar raid in 1111. T/Je west and /he south fronts. A B 1993
Maramureş, after a trip to Constantinople , obtained the title of Exarh
forthe Father Superior ofthe monastery of Peri!Gruseve. The Fath er
Superior had a quasiepiscopal supremacy over Maramureş and large
Transylvanian domains .
From the end of the 15th century the control over the Orthodox
Church of Maramureş experienced a fluctuation between local bishops, bishops of Muncaci/Mukaceve and ofîransylvania . Du ring th e
16th century a deeper rivalry, between Protestants and Catholics ,
broke out in the North-Carpathian region. Whi le th e Calvin dominated
Pricipality ofîransylvania sought control over the Orthodox Church
of Transylvania and Maramureş , the Catho lics attracted the orthodox Ukrainians of Galicia (1596) and the Ruthenian Orthodox Episcopate of Mukaceve/Muncaci (1646) in a union with Rome . When
Transylvania became a part of the Habsburg Empire (1688) it was
the turn of the Transylvanian Orthodox Church to be forced into a
union with Rome .
From 1720 the Church of Mara mureş was put under the jurisdiction of the Greek-Catholic Episcopate of Munca ci/Mukaceve and the
orthodox communities were - with or without th eir will - silently absorbed into the union . ln 1856, fifty Romanian parishes from
Maramureş broke away from the Episcopate of Mun caci/Mukaceve
and joined the Diocesis of Gherla. This was the first lang ua ge segregation ofthe provin ce, long before the first border was drawn along

Dragomireş t i

was buii! in 1122

th e Tissa River after World War I. ln October 1948, under People's
Republic , the Romanian Greek-Catholic Chu rch was forced to merg e
with the Roman ian Orthodox Church. The Ruthenian Gre ek-Ca tholic
Church of northern Maramure ş was banned in the Soviet Union , in
1949. ln the Co mmunist Romania religious life was stil! tolerated ,
whil e inside the Soviet Un ion religion was restricted . Many churches
in north ern Maramureş were lransformed into storehouses , museums , club s or were aba ndon ed if noi destroyed . After the glasnost'
era andin the new independent Ukraine (1991) both the Orthodox
and Greek-Catholic Church were rev ived . ln th e post-revolutionary
Romania (1989) the Greek-Catholic Church was re-estab li shed. ln
M a ramur eş it is interesting to notice th at so me peop le stubborn ly
preserved their Greek-catholic fa ith while others th ei r even older orthod ox faith . What rea lly leads these commu nities in this religiously
splitered provin ce is their confidence in th eir priests . They are like a
flock of sheep listening to lheir well known shep herd' s vo ice. However, all th ese commu niti es have mixed their sp iritual experience
with both orthodox and catholi c forms of faith.

The churches
ln medieval Maramureş , churches we re usually buii\ of tim be r but
seve ra! stone church es were also built, especially in lhe residential
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villages of the local lord s. A single orthodox stone church has survived in Sarasău . Th e walls were built of stone, while lh e vault ceiling , roof structure and the tower were built of wood . Ruins of stone
churches can be seen in Ciuleşti (demolished in 1880) , Cuhea (ruined in the 16th century) , Sârbi(perished in 1661) and Pen! Gru5eve
(perished about 1657). Stone churches from five early Germ an settlements are preserved in Hust, VişcNyskove, Teceu!Tjaciv, Câmpulung
and Sighet. The Catholic and later the Calvin Church stressed the
religious life of the orthodox communities of Maramureş. While their
faith was tolerated they built their own churches of timber without
getting themselves noticed too much. Many churches from the Middle
Ages were replaced by a larger type of wooden church du ring the
17th and 18th centuries and by stone churches during the last two
centuries. Du ring the last Tatar invasion , in 1717 , ten church es from
the Upperprocessus were burned within two days. Numerous wooden
churches still stand in the heart of their villages all over Maramureş
as monuments of a particular cultural heritage .
ln this work I am covering th e whole of Maramureş , with an area
of 10.354 sq km and over 280 villages and towns . There are 94
wooden churches built before 1850 and mentioned in published works
before World War li ; 58 church es were found north and 36 so uth of
the 1920's border. Most discussions about them were halted - with
few exceptions - to this border, as a line between two languages: a
Slavic and a Latin one. I consider this distinction as an artifi ce which
does not help understand these churches.
During visits into Maramureş , since 1993, there were 70 churches
p reserved , 17 had perished under different circumstances and another 7
need to be verified . I am working within this subject searching to map
cultural entities and their aspects in this Central-European area . One can
discover around Maram ureş several well matured building trad itions .
lf we only look to th eir churches there are the following : neighbouring Bucovina's monasteries , Halich's old Byzantine churches ,
Hutsui wooden c hurc hes , Boyki and Lemki in Ga licia and
Transcarpathia , Transylvanian wooden churches and th e Catholi c
and Protestant churches from towns . ln M a ra mureş we ca n find examples or influences of all the main group s which live on both sid es
of the North -C arp athi a n Mo unta in s . I w ill first pre se n! how
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Fig. 3. Sketches of four different types of wooden churches from Zak[lfpa tska
Ob!asli, Ukraine: 1 - /he Moroşan church of Krajnykove/Crăiniceni (1668-88),
2 - !he Lemkian church of Shelestove (1777), 3 - !he Boykian church of Uzok
(1745) and 4 - the Hutsui church of Jasynja/Frasin (1824) . From G. N. Logvin,
1973.

au thors saw different ch urch styles in Maramureş and I will illustrale
th em with local examples.
- north of the border:

Hutsul Style. Th ere are two churches from this group in Jasynja
Frasin (1824) and Lazescyna (18th century). They are remarkablef01
their centrally planned Greek Cross with arms of equal length. Thei1
central squares are covered by pyramid-shaped roofs with miniatur€
cupolas .
Boykistyle. There is one church in VerchnijStudenyj(1804 )whid
is a beautiful example of a late type . Like a typical Boyki church ~
has a tripartite ground plan where the central square is larger then \he
other two . lts plan is reflected in its exterior by three five-s\eppeo
tent roofs where the middle one dominates and gives symmetryto
the whole composition .
Empire style. ln this group 9 churches should be included . There
is little known about them but they seem to have so me common
stylistic characteristics . Zaloziecky named the church of Lopuchiv,
Brustura (1799) "Empire" because of its spire shape . These reia·
ti vely late churches might be explained by the presence of Germans
from Zips , who colonized in forested areas at the end of the 18th centu~.
Lemki style. Due to the lack of alternatives most of the churches
north of the language border line were considered of Lemkian type
adding Gothic and Baroque influences . A particular exception is Davia
Buxton who made a simplified division . Baroque towered churches
were Lemki and Gothic towered churches were Transylvanian . The
Lemki churches are the mast difficult group to discuss , especiallj
when they are partly mixed or related with other groups .
- south of th e border:

Moldavian style . The upper church in Călin eşti ( 1784) ha s a tre·
foii plan with both east and west end of polygonal form , which is
cha racteristic of Moldavia .
Transylvanian sty le . Ali th e woode n churches south of the lan·
guage border are ass igned to the Basic Romanian type with its North·
Tra nsylvanian character. Two churches are considered under the in·
fluence of Baroque and all the other under Gothic influence . Churches
of Basic Romanian , alsa known as Basic Balkan , have a simple
oblong plan for th e narthex , naos and sanctuary. The sanctuary can
be redu ced from the long walls of the church. Superstructure either
has a common outer roof or has in addition to its roof a western tower
over the narthex . Reduced apses can have separate roofs .
I wish to remark that:
a. The methods to differentiate styles were mainly to compare
plans and outside superstructures .
b. With few exceptions authors on both sides were anxious to
talk about a common model for churches over the border line. lnstead , the churches were simply added into other larger groups with
which they were partly mixed or related .
My observation is that the central room with its cei ling system is
at least as useful to analyse wooden churches as the plan or the
elevation . Other filters should also be used to understand the interior
logic of a church . Mara mureş is a difficult knot to untie because
many actors played here. By using the cei ling system - which
improves my working scheme - I obtain two existing major groups in
this regi on:
1. Cupola group. Lemki , Boyki and Hutsul styles should be in·
cluded . They have a common vertical principie for the central room
and its ceiling .
2. Vault group. There are churches from both sides of the language line of four different types :
Medieval or Basic Romanian type. There were 9 churches (3 of
them have perished) , common for the whole Central Carpathian area
and as far as the banks ofthe Danube. There were 7 churches south
and 2 churches (both perished) north of the border. The va uit closes
directly or from consoles in the exterior walls.
Moroşan type. There were 54 churches (7 of them are perished) of
this type in Maramureş ; 24 were south and 30 were north ofthe border.
Twelve churches (4 of them are perished) that were outside
Maramureş proper should be included in the same group. ln the
Moroşan church th e vault closes the upper nave walls , where it is
often the place for a clerestory.
lt is my aim to prove the existence of the Moroşan type as a
group in itself, emerged and developed in this particular laboratory of
- our European cultu re .
Lemki-Moroşan type. Fourteen churches (3 ofthem are perished)
from the upper Iza Neagră Valley are the subject of an intermediate
type between the Lemki style and the Moroşan type .
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Fig. 4. Map of known wooden churches and medieval stane churches in Maramureş . The names
of !he /os t churches are wrillen with Ita/ies . Roman numera!s on !he map refer to administrative
and ecc/esiastica/ subdivisions: /. - !he Upper processus . li. - !he Cosău p1~. III. - !he Sighet pr and
IV - !he Lower processus. A B 1995
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Medieval group
Călineş ti -Căe ni

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9

(orig inally in M ănăs tirea
- 1390, XIV-XVI
Copăciş unti l - 1626)
- 1531 , 1626
- 1532, 1667
Sârbi-Susani
- 1599, 1672
Mănăsti rea-Moisei
- 1600
Năneşti (from Va lea pomilor)
Va lea Stejarului
- 1630
Mănăstirea-Giuleşti
- 1653
Damneş tiul Mare/ Rus'ke Pale
XVI-XVI I
XVI-XVII
Damneştiul Mare/ Rus'ke Pale
Bârsana )
Breb (origina ll y in

X

10. Kalin i
11. Kosivs'ka Polijana

1756
XVII I-X IX

Moroşan group
12. le ud-Dea l
1364 . XVI I
13. Apşa de Mijloc/Serednje Vodjane , - de sus
1428, XVII
14. Apşa de Mijloc/Se rednje Vodjane , - de jos
1440 , XVII
15. Kolodne/Darva (brought from a monastery
after 1792)
- 1490 , XV I-XVII
16. Apşa din Jos/Dibrova , - din Pârâu
1561
17. Cerneşti
XVI-XVI I, XV III
18. Strâmtu ra (Mănăsti r ea-Roza l vea until
1661)
XVI-XVII
19. Kobilec'ka Poljana
XVI-XV II
20. Să liştea de Jos/Nyznje Selsce (since 1936
in Blansko , Czech Repub lic)
1601 -40
1604
21. Poienile lzei
22. Sat-Şugătag
1642
23. Budeşti-Josani
1643
24. Duboşa ri /S t eb li vka (brought)
1643, 1780
25. Săliştea de Sus . - a Nistoreştilor
1650-80
26. Rona de Jos
1655
27. Sârbi-Josani
1665
28. Crăiniceni/Krajnykove
1668-88
29. Borşa , - de jos
-1680 , XVI II
30. Botiza (Vişeu l de Jos until 1899)
1699
31 . Fereşti
1699 , XVIII
32. Hărniceşti
XV I I, 1770
33. Onceşti (K ri cova/Crişă ne şti until XVII I, now
XVII
stands in Sighe;it)
34. Văleni (Mănăs tire a-Cuhea until 1787) XVII
35. Sândreni/Alexand ri vka {brought) XVI I, 1753
36. Bârsana , -Jbâr (Va lea Slatinii , Podurile
Mănăstirii until 1802)
XVI I-XV III
37 . Săclânta/Soky mu cja
1707
38. leud- Şes
1717-18
39 . Rozalvea
1717-20
40. Cuhea
1718- 19

4 1.
42 .
43 .
44 .
45.
46 .
47 .
48.
49 .
50 .
51 .
52 .
53 .
54 .
55 .
56 .
57 .
58 .
59 .
60 .
61 .
62 .
63 .
64 .
65 .

Dragomireşti

(în

Bucureşti

since 1935 -36 )
1722
Săliştea de Sus , - a Bă l e nilor
1722-50
Du/eşt1/0ulove
- 1751
Şieu
1760
Budeşti -S usan i
1760
De seş ti
1770
Apşa din Jos/Dibrova , - pe Mănăstire! 1776
Ruscova-Ob laz (Moisei until 1883)
1779
Dănileşti/Danylov a
1779
Poinita /Podobovec
1785
Hoterii (Solotvi na/Slatina until 1859)
1794
Că l acea/ Kolocava-Horb
1794
lmsady
1796
Nereşnita de Jos/Neresnycja
1798
Târno va/Ternove
XVIII
Găneşt1/Ganici
XVI II
N egreşti / Negr ovec'
XVIII
Poi ana Sein i/Sinevirs'ka Poljana
XV II I
Răchi ta / Reky t i
XVI II
Că l ăcenii Mi ci/Obljaska
XVI II
Strigal'nja
XVI II -X IX
Moşnem/Vuckove (bui i! in Bukovec', after
1808 in Nyznyj Bystryj til l 1880-90)
XV III
Pia/piesa
XV III -X IX
Lozians 'kyi /Livad a
1800
Nereşmja de Sus/Novoselycja
-1813

77 .

Dumbrava / Novoselucja
1654-56
Mare/Velika Kupanja (moved
in Cholmovec' in 1857 and removed in
Dobricov, Czeh Repub lic, in 1930) 1679
Lokit' (from Zari cc a)
1674
Plav'ja
XVI I-XV III
Rozs os
XVII-XV III
Nyznja Vyzn ycja
XVII-XVII I
Domnin , Săla j
- 1753
Seini
1764
Surdeşt i
1766
Satu Nou de Sus
XVIII
Vi l'ckovcja (brought from Bistrycja and
from Romocevycja)
XVII I
Deskovycja {from Sil'ce )
XVIII , 1801 -39

78 .
79 .
80 .
81 .
82 .
83 .
84 .

Rozt oka
Rip ynne
Pylypec '
Prislip
lzky
Majdan
Verchmj Bystryj

66 .
67 .
68.
69 .
70 .
71 .
72.
73 .
74 .
75 .
76 .

V irişmortul

Lemki-Moroşan

group
1759
1780
1780
1797
1798
XVII I
XV III -X IX

85 .
86 .
87 .
88 .
89 .
90 .
91 .

Soimi
Su.c huj
Serednje Studenyj
Nyznyje Studenn
ÎJU Ska
Bukove c'
Torun '

92 .

Huklyvkj
Moldavian-Moroşan

XV III-X IX
XV III -X IX
XV III-X IX
XVII I-X IX
1808
1808
1809
1784

group

Călineş ti - Susani , - a Bănd r en il o r
1784
Poien ile de sub Munte/Rus 'kove Poljana
1798
95 . Glod
XVI II

93 .
94 .

Empire group
96 .
97 .
98 .
99 .
100.
101 .
102.
103.
104 .

Trebusani /Dilove
Brustura/ Lopuchiv
Komsomol's'k /Deut c Mokra
Rus'ka Mokra
Stebnyj
Roztoky
Kvasy / Borcut
Lugy
BilyJ Potik

1750
1799
XVIII-X IX
XVI II-XIX
XV III-XIX
XV III-XIX
XV III-XIX
XVI II-XIX
XV III -X IX

Hutsui group
105. Fras in/Jasynja
1824
106 . Strâmba /Lazescyna (from Jab loncy,
lva no-Francovskaja Ob lasti )
XVII I-X IX

Boyki
107. Ve rchnyj Studenyj

1804

Medieval orthodox stone churches
108.
109.
110.
111 .
112.
113.
114.
11 5.
·116.
117.
11 8.
119.

Cuhea
Gruseve/Peri
Giuleşli

Biserica Albă/Bila Cervka

Saras ă u

Munca c1/Mukaceve, (of wood)

1330-40
1336 -73
1350-70
XIV
XIV
141 8-26

Medieval catholic stone churches
Hu st
Vyskove/Vişc

Câmpu lung
Teceu/Tjac iv
Sighet
Remeti

XIV
XIV
XIV
XIV
XIV
1421
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Except the church of Roztoka (1759) all seem to retain a vaulted
ceiling over the nave.
Moldavian-Moroşan type. There are three hybrid churches in
Călineşti-Susani ( 1784), Glod and Poienile de sub Munte (1798) , the
results of a combination of local and Moldavian building traditions .
These classifications should be considered only as working
schemes that need to be gradually improved.
As a part of a larger plan this study aims to bring more information and knowledge about the little group of medieval churches from
Mqramureş .
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CAPITOLUL li

Medieval wooden churches
Churches

The medieval churches from Maramureş belong to the large Basic
Romanian group of churches . Six medieval wooden churches are
still preserved and used in the villages of Breb, Sârbi-Susani, Că/ineşti
Căeni, Mănăstirea-Giuleşti, Valea Stejarului and in the monastery of
Moisei. Three disappeared medieval churches , one from Năneşti
(demolished 1936) and two from Rus'ke Pole/Domneşti (demolished
1953-1960), are known from photographic material.
ln the village of Slătioara I found reused material of the old wooden
church (demolished and sold after 1900) in a stable. There are records
from 4 disappeared medieval wooden churches on the Val/eyofMara.
ln the village of Mara (former Crăceşti) the old fir church was demolished and sold in the beginning of the 20th century. A "small and
weak" church in Hoteniwas sold by auction in 1895. ln Sat-Şugătag,
the existing Moroşan church replaced a medieval church probably
built from 1439, in 1642. The old church was later used as a school
and then as a private house . The villagers from Berbeşti gave their
old church to the villagers of Vad. They got in exchange new timbers
to built a larger Moroşan church , in 1758. Another record, from 1749,
described a church like a house , without a tower, in the monastery of
Kricove!Crişăneşti. An old small wooden church , built before 1549 in
Vişeul de Sus, was replaced by a stone church in 1842. In the village
of Sârbi an old timber house still stands . Tradition says it was built
with material from a church replaced in 1665 by the present Moroşan
church . Some medieval churches might have been transformed into
more fashionable Moroşan churches . The churches of Corneşti, leudDeal, Kolodne/Darva and both churches of Seredje Vodjane!Apşa de
Mijloc are probably such examples .

Medieval Maramureş was comprised of between 100-150 ortho·
dox parishes. Des pite the small number of surviving wooden churches
dating back to the Middle Ages they were undoubtedly built all over
this province.
Sites
To choose a place , to orient and draw the plan on the ground are
the first constructive gestures of a great importance for the purpose
ofthe future church . ln the hilly parts of Maramureş the villages were
dependent on water and therefore they were situated close together
along mountain rivers , while the churches and their silent graveyards
were related to the sun and therefore located on small sunny heights
with a view over the settlements. On the open plain of the Tissa
River churches were built inside villages , like the two churches from
Rus'ke Pole/Oomneşti. The precincts were usually fenced by a hurdle,
a hedge , a wooden fence or a wall. They were repaired every Easter
time so that "only the birds could have passed them" . A common
feature is the precinct's gate on two posts , covered by a small shingled
roof. The small priest gate from Breb (dated 1790) is a beautiful
carved piece . ln Breb the timber parish house is also preserved and
continues tobe used . Around the church and related to the entrance,
a churchyard was usually left for outdoors religious ceremonials . lt is
easy to understand the forms and functions of these churchyards
during the important festivals . On Easter Day, every year, following
intimate rules , large ci reies are made by crowds around the church of
Sârbi-Susani and in front of the church of Breb. Du ring this event the
massive timber benches under the eaves of the church of SârbiSusani and the stone slabs laid in front of the church of Breb are
used as tables for pasca. The bells were normally hung in the beli
chamber of the tower, but later, wealthy parishes built separate belfries for the heavier bells. The belfries are relatively recent but already extended in Maramureş . A massive wooden cross used to
standby the church . I was surprised to see in Strâmtura a few elders
kissing the massive cross before and after attending the service.
Surrounding graveyards are often open exhibitions of wooden and
stone crosses . A few circular crosses are still preserved . Almost all
the wooden crosses are made in this century but they certainly replicated earlier patterhs. Varied and beautiful collections of crosses
can be admired in the graveyards of Breb and Valea Stejarului.
Plans

The orthodox medieval churches of Maramureş were generally divided into three rooms: narthex (pronaos) , nave (naos) and
sanctuary (altar) . A simple oblong plan comprised the narthex and
the nave , while the sanctuary was usually reduced from the long
walls of the other two. An exception was the rectangular form for
all the three rooms in Valea-Stejaruluibefore the enlargements.
The sanctuary usually had either a polygonal shape with five lateral walls - like in Călineşti-Căeni, Sârbi-Susani, Mănăstirea
Giuleşti, Năneşti - or a rectangular form - like the two churches of
Rus 'ke Pole!Domneştiand the churches of Slătioara and Vad . The
sanctuary of the church of Mănăstirea-Moiseihas an asymmetrical six-walled form over the rectangular framework of the basement. Sanctuaries are usually small with the altar table in the
middle. Of great importance for the sanctuary is the window in the
long axis of the church , towards east The old churches of SârbiSusani and Călineşti-Căeni retain two doors to the altar. The vanished church of Năneşti and demolished sanctuary of Breb also
only had two doors to the altar. The churches of Mănăstirea-Giuleşti,
Mănăstirea-Moiseiand Valea Stejaruluihave three doors. The nave
and the narthex are separated by a wall (with a door opening) .
Openings like windows to im prove hearing and visual contact with
the altar were later cut in this partition wall. Two churches Mănăstirea-Moisei and Călineşti-Căeni- retained their blind partition wall with a door opening in th e middle . ln Breb, these interior
windows are the place to put lights on . One , two or three windows
on each lateral wall , with preference forthe south wall , were opened
inside the nave. The narthex is the first room one steps into . The
entrances were placed either on the long south front- Breb , SârbiSusani and Călineşti-Căeni - or on the short west front. ln three
cases - Breb, Sârbi-Susani and Mă năstirea-Moisei- there are no
windows in the exterior walls of the narthex and that raises the
question about lighting inside . Verandas were built in front of the
entrances for outdoors rituals . There are only two examples without verandas , in Breb and Sârbi-Susani.
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with a growing community was to build a choir on piliars and beams
inside the nave. Ali three examples of choirs - at Breb, Sârbi-Susani
and Valea Stejarului- were built at the beginning of this century. The
veranda serves as the proper shelter for the varying number of the
participants during divine services or important festivals .
Materials, techniques and structures

Timbers. Ali wooden churches of Maramureş are built in the
blockwork system , no matter whether it is the Latin or Slav building
tradition . Medieval wooden churches of Maramureş were built of oak,
fir or pine, depending on the area in which the viliage was situated . A
single church of fir timbers has survived in Mănăstirea-Moisei, in the
high area of the Rodnei Mountains. Churches of more resistant oak
timbers were built in Breb, Sârbi-Susani, Călineşti-Căem; Mănăstirea
Giuleşti, Valea Stejarului, Hoteni, Năneşti, Slătioara and the two
churches of Domneşti/Rus'ke Pale A church was usually built on the
order of the whole village or a dominant family and it was executed
by a master carpenter with a team of carpenters. After the dimensions and location of the church were decided the trees were carefully selected and cut during the winter, one or more years before
use. The timbers were brought from upper forest clearings as near as
possible to the chosen site. The churches of Mănăstirea-Moiseiand
Valea Stejaruluiwere built on the same place the timbers were felled.
With help of an axe , a rectangular section of timber was obtained
from one rounded log . Al least 80 matured oak trees were felled to
build the buit of the church of Breb. The shorter the church was
planned the thicker the chosen timbers were and as smalier number
of !hem were needed to build a wall . The 7 ,5 m long church of
Mănăstirea-Giuleşti has a four-timbers wall , the 9,9 m long church
from S'ârbi-Susanihas a six-timbers wali and the 12,7 m long church
of Breb has a nine-timbers wali. The heights of these three walis are
almost the same. Under the horizontal framework of the basement,
large stones were placed al the corners and in other sensible places.
These massive silis "stratum" bear the entire construction and therefore they were specialiy consecrated with a religious ceremony. There
are usually three consecrations - of the place , of the "stratum" and
the entire church - underlining three important moments of the construction . The long sills ofthe church from Mănăstirea-Giuleştiwere
laid over a dry stone foundation with 1O cm difference of the levels
between them. This detail is significant to understand that the horizontal was not sought from the levei of the foundation but over the
walls , for the structures of the root and tower. The long timbers were
often unequal from one end to the other and therefore they were laid
shifted one over the other.
Jointings. The details of the corner jointing vary from one church
to another but the resuit is always a smooth hewn corner. Sometimes , different systems of jointing could meet on the height of the
same corner. Dovetail joint was used in Mănăstirea-Giuleşti. The
three churches of Breb, Călineşti-Căeni and Sârbi-Susani have a rare
system of jointing with a vertical tooth ins ide - ca tal, which is probably the
oldest feature. The churches of Mănăstirea-Moiseiand Valea Stejarului
have a system of corner jointing with a horizontal tooth ins ide. The church
of Sârbt~Susaniis the single example without wall jointings.

Fig. 5. Wooden cross from the cemetery of Năneş t1~ about 3 m high. Ora wing
after a picture from A. Bădă u/ă, Priveliş ti româneşti. Bu cureş ti, 1932, p. 200.

Enlargements. Five of the six surviving churches were successively enlarged and adapted to the growing poor communities . The
transformations vary with every example and they took place in those
rooms where the pressure was strongest. The site also influenced
the directions of the enlargements . The unusual north-south development of the church from Călineşti-Căeni and the extension of the
nave by replacing the altar in Breb and Valea Stejarului are weli explained by the configuration of the site. ln Breb, the transept addition
streches out from the long walis with two rectangular apses. This
transformation gives an unusual trefoil plan that can only be
compared with the church of Călineşti-Susani. Another way to cope

Vault ceilings. An important feature for ali the six surviving
churches is a half cylinder va uit over the walis of the nave, following
the long axis of the building . The oldest vault type - as inside the
churches of Breb, Călineşti-Căeni, Valea Stejaruluiand Năneşti-was
raised directly from the lateral walls . The later type of vault was built
over consoles , in the churches of Mănăstirea-Giuleşti and Mănăstirea
Moisei. The consoles inside the church of Sârbi-Susani have a transitional oblique position. Generally, the beams of the va uit rest on the short
transversal walls without loading the externai long walls . The beams of
the short walls and the va uit are joined along 213 of the arch. The upper
bea ms of the vault are la id directly over the edge of the short walls. ln two
cases arch bands were used to strengthen the va uit ceiling . The vault
in Sârbi-Susa ni retai ns a pair of arch bands while in Breb a single arch
band was placed underthe middle ofthe va uit ceiling . This single arch
band from Brebwas beautifully adorned by the master carpenter with
unusual ca rved drawings . Balance structures with counter-weights
for rope to chandeliers placed over the va uit, under the root, stil! exist
in some churches . ln the church of Sârbi-Susaniwere used pulleys
instead . The ceilings over the sanctuaries had to close a variable
number of walls . The simpliest solution was a fiai ceiling . The altar
of Mănăstirea-Giuleşti has a low pyramidal prism ceiling ,
while the sanctuaries of Călineşti-Căeni and Sârbi-Susani have a
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walls to support the eaves of the root. These cantilevered brackets
play a special effect around the walls of the sanctuary of Sârbi-Susani.
Horizontal bea ms were laid over the consoles to support the raftering.
A pair of rafters which meet at the ridge are fixed to the horizontal
beams with pegs and they are strengthened by a collar. Sprockel
pieces are added to the tails of the rafters . The raftering is lathed and
covered with shingles. Usually, there are separate roofs for the sanc·
tuary and for the rest of the church . ln Breb and Sârbi-Susani single
roofs were built over the old separate ones. ln Sârbi-Susani, the old
roof of the sanctuary retains an uncommon display of surfaces. Eacn
end ofthe ridges is marked with an iron cross . Grooved oak shingles
cover the old roofs of Breb and Sârbi-Susani. They are by all dimen·
sions bigger than the simple fir shingles used today. The visible
texture of the roofs a Iso changed du ring the last century.
Towers . Surviving towers are apparently different from one an·
other. There are high, short, massive or slender examples. The în·
side structures have common principles but vary in many details.
From its base to the top , the structure of a tower comprises four well
articulated parts: the base, the neck, the beli chamber and the spire.
The base consists of a framework of massive beams laid over
the walls of the narthex - the larger the area of the narthex the better
the conditions to anchor the tower over it. First two or more massive
beams are laid between the long walls and then , another two beams
are laid between the short walls, at the distance of the width of the
tower. Four corner uprights are raised on the crossings ofthe beams.
Long diagonals are anchored in the beams and reach across to the
uprights ofthe opposite side. They strengthen the tower's verticality
and transfer some of its weight to the perimetrica I walls . ln Călineşti·
Căeni, the tower has a fifth central upright and it is densely woven
with diagonals and distance pieces. The church of Sârbi-Susanihas
an unusual tower, where the distance between the upright posts opens
with a half meter on the upper part. The neck of the tower is usually
wrapped with shingles. The tower of Mănăstirea-Giuleştihad a boarding cover over its neck until 1994. ln Sârbi-Susaniand Năneştithe
beli chambers were built directly over the corner uprights. The church
of Mănăstirea-Moisei lacks a defined beli chamber. The majority of
the churches have a large beli chambers laid over the consoles of
the structure down bellow. Looking up from the ground it is the number of the posts and the fretwork of the parapet's boards that gives
the appearance of a beli chamber. Over the beli chamber a spire
raises a large iron cross over itself and over the surrounding corhmunity. The spire has a high octogonal pyramid of long poles intersected with a low squared pyramid . The church of Sârbi-Susani: has
an octogonal sided spire from top to bottom . The towers have significantly changed the externai appearance of the churches and their
presence in the village. Despite being a later feature the tower won
general attention and admiration .

Moulding rope
A horizontal moulding ro pe surrounds the entire church of Sârbi-Susani.
This element is a single piece with the horizontal bea ms it follows. Other
examples could be seen in some Moroşan churches and it is a quite
common feature for the Basic-Romanian type of wooden churches.

Entrances

Fig. 6. Corner joints, scale 1 : 20. - a . Călineşti- Că en i, b. Breb, c. Sârbi-Susani,

d.

Mă năs tirea-Giule ş ti.

small vaulted ceilings , carefully joining all of the five exterior walls .
The framework of the walls together with the ceilings over the nave
and sanctuary forma single structure called "the butt of the church".
The blockwork system of the butt of the church should be compared
with the raftered technique of the roof and the framework of the tower.
Roofs. The last one, two or more timbers extend out from the

Five original entrances ar;id fragments of posts at Breb and Slătioara are
preserved . The entrances are placed either on the west or on the south
fronts. ln Sârbi-Susani, the door aperture is quite small and the threshold
high , therefore it is good to watch your head and feet when you step in.
Two posts are fixed in the stil! and a "head" joi ns them to firame the
entrance. The panel door is fixed in wooden hinges and locked with a
door boit. A master carpenter richly carved the massive portal. The firagments of posts found in a stable, in Slătioara have identica! features with
the portal of Sârbi-Susani and it is similar to two others , firom Strâmtura
and Budeşti-Josani. lt is easy to observe the repetition of some elements of composition with figures like sun rosettes , crosses and moulding ropes. These four portals prove the existence of a common model
with an elaborate scheme of signs and symbols. ln Călineşti-Căeni, Valea
Stejaru/uiand Mănăstirea-Moisei, the portals have simple designs. The
fragments of the two posts firom Breb show the hand of the same master
carpenter that worked with the arch band under the vault. Simple door
firames are preserved between narthex and nave in all ofthese churches
andin Călineşti-Căenithe door panel is still maintained.
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sence of windows for the narthex of some churches is very intriguing . The light inside the church changed dramatically with the enlargements ofthe old openings and with the number and dimensions
ofthe new windows.

lnteriors
Wa//s and cei/ings. The inside face of the walls were smoothly
hewn. ln relation with mural paintings long bands of hemp linen were
pasted along the beams' interspaces . The murals could cover all the
interior walls and ceilings . On the outer western wall in Mănăstirea
Giuleşti intelligible prints of the "Last Day of Judgment" mural exist.
The oldest murals known are the 17th century fragments at Breb
and Mănăstirea-Giuleşti. The mural paintings from Maramureş were
studied by Anca Pop-Bratu , an art historian . She described the murals from the 18th century as dominated by two directions: the postByzantine tradition and baroque-rococo style . A pa inter of post-Byzantine tradition , Alexandru Poneha/ski, signed the mural paintings in
Călineşti-Căeni ( 1754) and the iconostasis of Sârbi-Susani (1760).
The demolished church of Năneşti was painted by Toader Hodor
from Vişeul de Mijloc, in 1809. The deteriorated murals of Valea
Stejarului are dated from the same year. The church of Mănăstirea
Moisei was painted by FW Koutnikand his son Ottokariu, in 1869. ln
Breb, the interior walls of the new altar were covered with hemp linen and
painted in 1868. The murals of the 17th century were repainted in an
attempt to renovate the ensemble to the 19th century's fashion .
F/oors. Many of these churches had their first floors of well beaten
mud. Every Easter time they were painted with thin new layers of
mud . The levels of the floors rose little by little until the woodfloors
were introduced. The stone floors were of a distinguished value . The
church of Mănăstirea-Giuleşti reta ins its stone slabs over the entire
floor. They were near to being replaced by a woodfloor during the last
restoration project , in 1994. A replacement of this kind happened in Breb, in 1863. The floor inside the sanctuary and in front of
the iconostasis is in general raised 10-20 cm over the levei of the
floor in the rest of the church. ln Călineşti- Căeni, this higher floor is
made of stone slabs , while the nave and narthex has a lower boarded
floor, which replaced a mud floor.

_a_
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S!ă tioara .

Fragment of the right post,
scale 1 : 8. 1995

Windows
Small openings were cut into beams to let the light inside . Some
elders told me about the use of ox bladders to cover the small window apertures, about taxes paid according to the number and dimensions of the windows , about necessary protection against unwelcome intruders or malefic spirits . These factors were weighed up
when windows were planned . For the Orthodox Church the window in the sanctuary, in the long axis , is very symbolic. The whole
church is oriented towards the east. The small opening in the
eastern wall lets in the light ofthe rising sun to shine overthe altar's
table. "The glory of the LORD came up to the temple towards the
gate which faced eastwards . A spirit lifted me up and brought me into
the inner court, and the glory of the LORD filled the temple." (Ezekiel
43.4,5) The church of Sârbi-Susani has severa I generations of windows , from original small apertures to three large 20th century windows . An arched window attracts attention on the south side. lt is
adorned with the same features as the old precinct's gate. The church
of Valea Stejaruluihas a collection of 7 different windows around
the nave and the sanctuary. Some windows from Mănăstirea
Moisei and Mănăstirea Giuleştiretain their original small rounded
window glasses fixed in delicate frames of wood. The ab -

lconostasis. The narthex and the nave are both oriented and
focused on the iconostasis , behind which the mysteries of the orthodox faith take place. The iconostasis or the icon-screen appeared in
the orthodox churches during the 15th century. From early simple
examples the iconosta~is went through gradual transitions to the
existing pattern .
ln some churches hollow marks in the long walls could be observed inside the nave. These marks can prove the existence of one
or two cross beams at a certain distance in front of the sanctuary.
Their position over the floor is at the same levei with the existing
beam , that supports the icons over the doors of the iconostasis. I
place these former cross beams in connection with early forms of
icon-screens. These marks were not taken notice of until now. They
could be seen in Călineşti-Căeni, SârMSusam; Mănăstirea-Moisei
and even in the Moroşan church of Onceşti. Little is known about
what the sanctuaries looked like and how the divine services were
performed before any icon-screen existed . ln the church of SârbiSusanithe iconostasis is identica! to the wall between the nave and
the sanctuary. ln this wall was left a large opening which was divided
into two narrow doors wilh help of a middle post. ln between these
doors large icons were placed . The Royal Doar is flanked by the
Royal !cons of the Christ Pantocrator (to the right) and of the Virgin
and the Child (to the left). The two leaves ofthe Royal Door are very
beautiful pieces of art. Across beam supports a second tier of icons .
The arched upper partofthe iconostasis'wall, the "catapeteasma", is
painted with murals. ln Mănăstirea-Giuleşti and Mănăstirea-Moisei
the murals ofthe "catapeteasma " were covered with a second layer
of panels of icons . ln 1863, a structure was built in Breb to screen the
new altar and support the tiers of panels of icons .
A/tars. The altar usually consists of a massive plank laid over a
stump of a tree. ln Breb, Sârbi-Susani, Călineşti- Căeni and Valea
Stejaruluithe feet of the altars suggest chalice forms. The altar of
Mănăstirea- Moisei consists of a simple stump . Long after the demolition of the church of Domneştiul Mare/Rus 'ke Pale the stone foot of
the altar still stands in its original place. The chalice formed altar of
Sârbi-Susaniis covered by a white altar cloth and it is adorned with
the original shrine, altar icon and the wooden cross behind .
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Furniture, icons and textiles. lnside sanctuaries a number of
tables , chests and wardrobes are often packed for the need of the
priest. On the north side of the altar - in Călineşti-Căeni - a simple
cupboard serves as "prothesis". The "Diaconum" consists of a few
pegs driven into the opposite wall to hang the robes ofthe priest. Two
stallworks , one for the deacon (to the right) and one for the sexton (to
the left) , usually flank the iconostasis. Along the walls there are
benches and chairs for elders. Two tables , each with an icon , a cross
and a Gospel book, are placed inside the narthex and nave. Numerous panels of icons , glass paintings, wooden crosses , chandlers
and chandeliers could be seen inside these churches . Stands are
used by mento hang their hats on . A great number of textiles could
be admired . The hardworking women ofthese villages decorated the
interiors with carpets on the walls and floors , adorned icons with
towels , wove table and altar clothes and embroidered the standards
used for processions.
Proportions

From 1514 until the end of the 18th century, in Transylvania ulna
regalis (2,88 m) was used as an official measure unit. An Austrian
Klafter(1 ,896 m) was introduced after 1686. The metric system was
introduced in the Austro-Hungarian Empire in 1876.
The use of whole units of ulna rega/is can be proven for the
churches of Breb and Sârbi-Susani. ln the church of Breb, the width
is 2 ulnae, the height of the walls is 1 u/na and the radius of the arch

r, ri11rn1111; 1111 1'1 , r r

height could alsa be observed . The vaulted ceilings of these two
churches have perfect round arches. These features indicate the
existence of a certain internai geometry and the utilization of units of
measure from a historical period oftime.
Places

lt is surprising to discover that old partitions of places have survived inside these churches. There are two kind of partitions: between
men and women and a social separation among families and their members. The social partition of places could be observed inside the church,
in the graveyard andin the outdoorvillage assemblies, during Easterday,
every year. These places are usually inherited and reflect old intricated
social relations. lnside the church there are mainly standing places.There
are a few benches and chairs for elders placed along the walls and one or
two stallworks for the deacon and sexton.
ln the early Latin church men and women stood side by side
inside the nave. The narthex - tinda/from Latin : tenda - was a transit
room , an extention ofthe church. The church - beserica/from Latin:
basilica - comprised only the nave and the sanctuary. The nave became restricted for women probably after the introduction of the SlavByzantin cult. Tenda became the women's church , while basi/ica
became the exclusive church for men . ln the medieval churches of
Maramureş it is still possible to get a picture of the early tenda and
basilica . As a general rule tenda was bordered by the entrance doar
and a doar to the nave. Tenda had no windows , no visual contact

r

Fig. 8. Proportions and !he use of who/e unit of ulna rega!is (2, 88 m). Sca!e-drawings of cross sections, scale 1 : 100. a. Sârbi-Susa ni facing E, b. Breb - facing W

of the va uit ceiling is 1 u/na. The length of the nave is 2 112 ulnae. ln
front of the altar a narrow proscenium, called so/eea, is usually left
the priest, which in this case could be aproximated with 1/2 ulna. The
area ofthe nave - planned tobe used by men -was therefore about
2x2 sq u/nae. The length of the narthex approaches 2 u/nae. That
mea ns 2x2 sq u/nae for the narthex , equal to the useful area of the
nave . These figures reveal the original intention to equally accommodate both the men and the women under the roof of the same
church. ln the cross section of the church of Sârbi-Susanithe width
is 2 u/nae and the height of the walls is 1 ulna and the height from the
dry stane foundation to the top of the vault is 2 ulnae. These are
identica! figures with the church of Breb. The area ofthe narthex , 2x1
squlnae, is only a half of the nave's area . The use of the roya/ ulna
shows unexpected common aspects for the two churches of
Breband Sârbi-Susani. Internai relations between length , width and

with the altar and its ceiling was only the raftered root. The light came
indirectly in from above. The construction of a tower over the walls ,
the boarding of a ceiling , the appearance of windows and openings to the altar significantly transformed the narthex. lnside basi/ica, the contact with the altar successively changed with the
development of the iconostasis . The women's church is half the
size of the men's church in Sârbi-Susam; Mănăstirea-Ciuleşti and
Mănăstirea-Moisei but it can alsa have equal dimensions , asin
Breb , Călineşti-Căeni and Va/ea-Stejarului. Du ring the services a
midd le passage through both rooms , from the entrance to the altar,
is left for access and for the use of the priest. ln S/atina/Solotvino,
the central passage separates villagers from lower and upper parts
of the village . The priest serves inside the sanctuary, but several
times du ring the divine service he comes out through the Roya I Doors
or the lateral doors of the iconostasis. A few times the priest uses
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the middle passage to cross the church to the entrance and back to
the sanctuary. ln many villages different priests and sometimes different deacons served forthe noble and poorfamilies . The rich members of a community had their places in front ofthe sanctuary, limited
by the line of the proscenium - so/eea.The poorer o nes stood far
behind . When a congregation grew over the limits of its holy house
many conflicts for places appeared , especially in the smallerwomen's
church . ln Breb, like in many other villages , it was necessary to
dissolve the long old tradition ins ide the women's church , half a century ago . But the tradition is still deeply rooted .

Datings
A difficult and open-to-debate problem is dating the medieval
churches of Maramureş . Dendrochronological dating was not used until
now Both knowledge and resources to start a such project are limited in
this region . Because of the richness of wooden constructions preserved from different periods of time , this Carpathian region promises to be an important task for future dendrochronological studies .
Today, discussions about the age of the churches are limited to written church records no older than the 18th century, inscriptions and
oral traditions.
A group of three churches - Călineşti-Căem; Breb and SârbiSusani- seem to have both old references and common old features
to sustain their oldest origin . But all these three churches could have
been rebuilt during the 17th century. The church of Călineşti-Căeniis
possibly the oldest example surviving . The church belonged to the
monastery of Bârsana , where it was mentioned in July 1390, and it
was moved to the present site before 1650. ln Breb, the tradition tells
us about the repia cement of the church from the vanished village of
Copăciş at the beginning of the 17th century and it was dated before
1531. The church of Sârbi-Susani was dated from 1532 and it probably suffered important reparations in 1667, after a short T urkish raid
in 1661 . All three churches retain old constructive features like the
southern entrance, only two doors to the altar and especially the
system of corner jointing . Marks of former cross beams with a possible function of an icon-screen aIso prove the old age of the churches
of Călineşti-Căeniand Sârbi-Susani. The church of Mănăstirea-Moisei
is dated in 1599 by an inscription on the south wall. The demolished
church of Năneştiwas mentioned from 1600 and the church of Valea
Stejarului from 1630. Pop Lupu, the founder of the church of
Mănăstirea-Giuleşti, was mentioned by his grandsons în a written
record from 1653. The demolished church of Rus'ke Pole/Domneştiul
Mic had an inscription from 1693 but it was probably much older.
These various sources record constructions of medieval type churches
until the middle of the 17th century. The first Moroşan type churches
could date from the middle of the 16th century. Du ring a century the
construction of medieval type chur.ches diminished while a local
Moroşan type emerged .

CAPITOLUL III

CĂLIN EŞTI

The church of the Nativity
of the Blessed Virgin Mary
Călineşti-Căeni/lurceşti

The village of Călineşti was mentioned for the first time in 1361
when it belonged to the small principality of Cosău. The eastern part
of the village was a separate community between 15th-16th centuries . The settlement was the property of the family of /urca and it was
named /urceşti after them. ln this time and for this small settlement
a separate parish church was needed . According to the tradition the
church was brought from an abandoned monastery in Mănăştiur, 3
km from the present site. The monastery existed in 1390 and it
was built probably a few decades earlier, in a period of dominance
ofthe two brothers - Drag and Bale, the voivodes of Maramureş .
The church was painted in 1754 , the tower was built until 1772
and extensive enlargements were made between 1800-1815. Today this part of the village is call ed Căeni. ln the upper part ofthe
village a second wooden church stands since 1784 . An earlier
church in the centre of the village was destroyed by a fire between 17681784. Fortwo hundred years the Greek-catholic priests served in both of
the churches. ln the communist period only orthodox priests were al-

lowed to serve. ln December 1989 the local priest retumed to the Greekcatholic confession and drew the majority of the families after him. An
orthodox minority organized a separate congregation . The Greek-catholic priest served every third Sunday in the church of Căeni. ln 1994 the
Greek-catholic community began the construction of a large brick church .

Site
The village is situated at the confluence of the Cosău River and
its small tributary of Valea Rogoaze/or. The church was placed on a
remote height above Valea Rogoazelor. There are two approaches to
the church , one from the north and one from the south . A small gate
on two posts with a shingled roof was retained at the southern approach . The paths ascend the steep slope up to a small plateau from
where a beautiful view opens over the village and its hilly surroundings . A local legend conected to the site tells about a young girl who
was on her way to the monastery, one Easter Day, when her candle
caught light on this spot. The church was (re)built on a narrow terrace
that was partly cut into the slope. The configuration of the site allowed the later additions to extend only on the north-south axis . The
graveyard stretches uphill and it is partitioned among families from
Căeni. The outdoors rituals and the Easter Day's assembly are concentrated inside the large verandah , on the southern side of the church .
Church

Plan. The medieval church was one ofthe smallest in Maramureş .
The old narthex and nave together form an 8 m x 4,5 m rectangle .
Two large openings were cut in the northern wall to enlarge the old
rooms with an 8 m x 3,2 m addition. The chancel has five outer walls
and it is 3,05 m wide and 2,88 m long . There are two doors to the altar
and an 1., 1 m wide proscenium in front of them . A 6,7 m x 4 ,25 m
large verandah was built on the south side in front of the entrance.
Materia/s and techniques . The butt of the church was built with
horizontal oak timbers . The original sills were gradually replaced , the
last fragments in 1977. Each wall has 6 timbers with 14 cm x 40-55
cm sections. The logs were hewn with two smooth faces while the
narrow edges retain in a few cases sapwood and even bark . The
walls of the additional part have 1O spruce timbers with 13 cm x 1725 cm sections . The corner joint of the medieval building has an old
pattern with a vertical innertooth. The lowertimbers around the walls
of the chancel have a different type of joint with a horizontal inner
tooth indicating early repairs of the basement. The walls of the addition have dovetail jointing at the corners . The old and the new parts
were joined with the help ofthree grooved posts. The vaulted ceiling
of the sanctuary carefully joins the externai walls . The simple vault
over the old nave joi ns directly the bea ms of the long walls. A separate vault covers the addition ofthe nave. The old raftering was partly
maintained when the roof was extended over the north addition. The
tower has five upright posts over a framework of six massive cross
beams. The posts are densely woven with diagonals and distance
pieces to resist the winds to which the tower is exposed . The tower
was raised after 1754 and before the first beli was hoisted and fastened into the beli chamber in 1772. The verandah was built between
1800-1815 with a low roof on twelve posts.
Entrance. The entrance was placed on the south front and its
original portal is well preserved. The doorway is 172 cm wide and 166
cm high and has a 78 cm x 129 cm doar aperture. The massive head
piece has an arched overhang and a simple cross carved in the
middle . The design is very simple without other decorations . A similar simple portal has the doar to the nave. Both doors retain their
massive door panels fixed with iron hinges .
Windows . There are thirteen windows with five different apertures . Around the sanctuary there are three large windows , the eastern
one existed from the beginning but with a smaller aperture. lt is doubtful
if any of the first windows retains its initial aperture. There is a square
window - 21 cm x 24 cm - on the south side and three other - 23 cm x
29 cm - windows on the west side that preserved their original aperture
but their positions indicate their later appearance. Faur windows with
frames and shutters exist in the additional part.
Interior. The inner faces of the walls were smoothly hewn from
the beginning and the interspaces of the beams were covered with
bands of linen before the murals were painted . The entire interiors of
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Fig. 9 a - c. Sca/e-dra wing ofthe church, A. Baboş
1994. - a. Cross section of the nave looking E,
iconostasis, 1 : 40. - b. Plan, 1 : 100. - c. Cross
section looking W. 1 : 100.
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the sanctuary, nave and the eastern half of the narthex were painted
by Alexandru Ponehalski in 1754. He belongs to the post-Byzantine
tradition and this is his first known mural work. Later, he painted
murals in Budeşti-Susa ni ( 1760), Sârbi-Susani ( 1760), Berbeşti (1769),
Deseşti (1780 ) and feud-Deal (1782) and many icons around
Maramureş . On the western wall , inside the narthex , there are some
graffiti of the priest Marinca with texts about a devastating plague
from 1742. The original floors inside the narthex and nave were made
of well beaten mud , while the proscenium and the sanctuary had a
higher stone floor. The mud floors were replaced by wooden floors at
the beginning of the 19th century. According to the tradition the places
inside the church were redistributed after the enlargements were finished . Each family brought one board for the floor and it was only
there they were allowed to stay. Women had their separate boards
inside !he narthex but related to men's board s inside the nave. The
altar table was cut from a single stump of a tree with a chalice form .
The old shrine and its altar icon as well as the two leaves of the
Royal Door were beautifully ca rved and painted in the 18th century.
At the left of !he altar a simple cupboard serves as "prothesis" while
on the opposite side the robes are hung on some pegs driven into the
wall. The eastern wall inside the nave serves as iconostasis . ln between the two doors to the altar there are three large icons. A cross
beam above the doors supports a second tier of icons . ln the south
and the north walls , inside the nave and in front of the sanctuary
there are visible hollow marks from another two cross beams. These
cross beams had 12 cm x 12 cm sections and were positioned one
over the other with 4 ,5 cm distance between them. They possibly
belonged to an early form of icon screen . Ins ide the church there is a
rich collection of icons , wooden crosses and rare books.
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Fig. 9 d. Longitudinal section looking N. 1 : 100.

51

li

.

li

http://patrimoniu.gov.ro

Restorations

BREB

The church was probably restored to its original shape after its
replacement. between the 15th-16th centuries . A later type of jointing
of the lower bea ms around the chancel indicates early repairs of the
basement. The massive beams over the narthex disrupt the upper
part of the "Last Judgement" mural and indicate the construction of
the tower after 1754 but before 1772, when the old beli was hoisted
into the beli chamber. According to T Bud the construction of the
addition "beg_anin 18~0butafteraperiodoffamine(1814-1815)and
after many villagers dted there were no carpenters to finish the work.
The work was completed by the priest Opriş Ignat, the deacon Mihai
Beretu Berbeşteanul and a vil/ager Ciolaca." The last repairs were
made 1n 1977 when the roof was covered with new shingles , the
framework of the tower was strengthened and the old long sills were
replaced . The church was laid over a new dry stone foundation supplemented by an 1 m deep concrete foundation . The earth which had
slid down behind the sanctuary was removed.
Medieval building

The medieval holy house continues to be the core of the construction and to retain its early character. The medieval church looked
like ~ common house from outside but it was well distinguished in its
interior. Compeared to the small architectural size ofthe construction
the central room grows impressive and gives that distinction the
church of the village needed . The va uit is the "Heaven of the church"
and its significance was strengthened by the later murals. This church
is the smallest example in Maramureş . About 50-60 women and 5570 men could attend inside the old walls . The chancel is 1 ulna (2,88
m) long and 1 1116 ulnae wide. From the original butt of the church only
the massive timbers of the basement seem to be replaced . The
doorways of the entrance and the door to the nave are also well
preserved but the door Pâ nels were initially fixed in wooden hinges .
None of the old windows retained its original aperture . The present
raftering retains some of the old rafters . ln one of the rafters holes
indic~te 30-40 cm. distances b.eţween the old laths compared to the
ex1st1ng 15 cm . L1ke the surv1v1ng old roofs from Breb and SârbiSusani the original roof was covered by large grooved shingles. The
medieval church has very simple and distinct forms and volumes
that indic9te a well matured pattern , though without the inner geometry that characterize the later examples from Breband Sârbi-Susani.
Dating

According to the tradition the church was brought from an ·abandoned monastery, 3 km from the present site. The church was mentioned on that site in July 1390 and it was probably built a few decades earlier. The small community of turceşti, today a part of Călineşti
named Căeni, was mentioned as a separate settlement between the
15th-16th centuries and it was during that period of time the church
was brought or built for a separate parish . Since 1650 the church was
recorded in the old parish books. The church retains old features like
the southern entrance, two doors to the altar, marks of two cross
bea ms in front of the chancel , a simple va uit joi ning directly the long
walls , and an old system of corner jointing. Some of the oak beams
r~tain s~pwood and even bark. The archaic simple forms , the small
d1mens1ons together with all of the named features and details confirm its old age. ln lack of other old examples to compare it with , the
church could be dated from the second half of the 14th century if it
was b~ought from the monastery or from the 15th century (at the
latest tn the m1ddle of the 16th century) if it was built as new parish
church in turceşti, today Căeni. This dating exceeds with 150-300
years the present accepted dating from 1663 and stresses the widespread prejudice that the surviving wooden churches cannot be more
than 300-350 years old .
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The church of Archangels
Michael and Gabriel
Breb is the native's word for beaver. The small mountain riverof
Breboaia and the village situated on its bank were named after this
animal. In March 1360 the village was mentioned for the first time in
the possession of a noble Giulea from Giuleşti. His son - priest
Miroslav - left in the family the tradition of priesthood . Vasile , a descendent f~om the fourth generation , is remembered as the first priest
of Breb: H1s two sons t?gether with the villagers built the presen\
church 1n the ne1ghbounng v1llage of Copăciş , before 1531 . The old
site ~nd its surrounding graveyard is 1,5 km from the present site.
The t1mbers were felled from a nearby forest clearing - pe Stejăriş. As
the v1llagers moved near better water sources , inside Breb, the old
church needed a new location . The church was taken to pieces and
stored . According to the tradition a local boyar - Boteanu - opposed
the rebuilding of the church on his land. A lady of boyar finally donated the present site - Boteneasca, where the church was rebuilt in
1626. Mircea Anta/, a retired priest who collected many of these oral
stories , believe that the church was also painted in 1626. Tit Bud
mentioned in his book two repairs of the church , in 1643 andin 1715.
The tower is said tobe built in 1790 and the first beli was hoisted init
in 1796. Vasile Doroş, teacher in the village , recorded transformat1ons , repairs and repaintings ofthe church during the second halfof
the 19th c.entury. Nicolae Doroş , village priest, wrote in 1903 a history
of the pansh where he inserted a valuable description of the church
from the beginning of the 19th century. Under the last two decades a
large bric.k church has been under construction and it will be brought
1nto use 1n the next years. For two hundred years the village had
Greek-catholic priests . ln the communist period the altar of the church
was served by orthodox priests . After 1989 the majority of the fami l1es chose to keep their orthodox priest and to confess the orthodox
faith , though a minority offamilies organized a separate Greek-catholic
community.
Site

The village of Breb lays at the foot of the volcanic mountain of
Gutâi (1443 m). A native told me that spring arrives here three weeks
later than in the neighbourhoods because the mountain shades his
village . The hilly landscape slopes down towards north and is drained
by three mountain rivers . The church was rebuilt on a small rise at
the confluence of the rivers of Breboaia and Valea Caselor. The timber parish house (built in 1903) is also preserved and continues tobe
used . The main access is a small gate on two posts and roofed with
shingles. A path ascends the small slope up to the entrance of the
church . A large plateau opens in front of the church and it is partit1oned between the churchyard and the courtyard ofthe parish house.
The most important festivals - Christmas and Easter - are celebrated in these two open places . On Christmas day, after the
service , the villagers assemble in the parish courtyard to watch
the traditional popular theatre : Vif/aim - the story of Jesus' birth .
On Easter day, after the service, members of all of the families
assemble in a large circle in the churchyard . Each faniily has its
own inherited place to put a basket filled with food , a bottle of wine
and a special bread called pasca. lnside the large circle there are
ten stone slabs laid on the ground , where a group of descendants
of the local boyars put their own baskets. The pri est bles.ses pasca
and all of the baskets iri a well established order. The churchyard
is delimited to the north by the church and to the south by the
parish house and the beautiful small priest gate (dated. in 1790).
On the ea st side stands an 8 m high belfry and just behind it the
green ery of the graveyard opens . The western edge of the churchyard is marked by a 3 m high wooden cross and an old pine tree .
"This place is clean!" - a 91 year old man told me. The graveyard
has one of the richest collections of wooden crosses or both old
and new patterns . Three rounded wooden crosses and some old
stone crosses are also preserved. The graveyard is densely planted
and th e grass usually grows high in summer.
Church
Plan. The nave and the narthex preserved their original medieval
form . They form together an oblong of 12,7 m x 5,8 m. ln 1863 after
extensive renovations the old sanctuary was replaced by a
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Fig. 10. Scale-dra wing of /he pries t 's small ga le ( 1790) looking N,
1: 16. Drawing after /he original piece from /he Ma ramureş Museum m
Sighet, A B 1995.

transept and a large new chancel. Both ends of the transept form
small apses. They give the church an unusual trefoiled plan. The
transept is 8,2 m long and 1,4 m wide. The chancel has five outer
walls and it is 5,8 m wide and 4,4 m long.
Materials and technique. The medieval construction was built
with horizontal oak timbers with 12,5-13 ,5 cm x 30-35 cm sections .
The old type of corner joint has an inner vertical tooth and a gentle
dovetail profile. ln the south-western corner the ends ofthe massive
sills were carefully hewn with stepped profiles , probably because
this part is the most visible to a visitor. The two rectangular apses
were built with reused material from the former sanctuary and
covered by lower roofs . The present sanctuary was built of fir
beams brought from the neighbouring village of Budeşti. The joints
ofthe new parts with the old nave are very weak and this caused
deformations of the walls in that section. The old vault was extended inside the new sanctuary with the help of a few arch ribs
boarded from inside . One of the most attractive features is the
arch band under the middle of the old va uit. lt was made of four
pieces of cherry tree joined with scarf joints. The master carpenter carved an 8 m long strip of remarkable drawings on this arch
band . The tower was well anchored into its basement due to the
large narthex. A fifth central upright post was raised recently in side the tower up to the top of the spire . ln 1992 the bells and their
supporting framework were removed from the beli chamber and
replaced in a separate belfry. The framework of the beli chamber
was decorated outwards. Under the present outer root, after the old
nave, a fragment of the old roof was preserved . The old roof retained
seven tiers of grooved oak shingles on both sides. The old type of
shingle exeeds by all dimensions the present spruce shingles .
Entrance. The entrance was placed on the south front with access into the narthex . From the original portal fragments of the lateral posts were preserved . The portal was 184 cm wide and 204 cm
high. On the both posts fragments of carved drawings of the same
characterwith those from the arch band were preserved . ln 1865 the
door aperture of the entrance was enlarged by /oanu Lemberger
from Ocna-Şugătag. He embeded in the fragments of the old portal

a double wing door and covered the trame with boards. He possibly
enlarged the aperture ofthe doorto the nave.
'
Windows. From an early description we know about a window în
the east wall of the former sanctuary and four windows inside the
nave - two of them were larger. The original windows and the later
windows of the chancel and apses have their uniform appearance
from the second half of the 19th century. The narthex has no windows. Two openings were cut in the partition wall between the narthex
and nave, probably in 1865, to improve the hearing , lighting and the
visual contact with the altar inside the women's church .
Interior. The carpenters gave the inside walls a smoothly hewn
surface . Long bands of linen were pasted over the interspaces of
the timbers before the tempera murals were painted in the 17th
century. All of the rooms were renovated or transformed , especially between 1863-1886. ln 1858 Schaltgner lmre zugravu painted
inside the church . Five years later a new large chancel and two
lateral apses were built. ln 1868 Francisc Bercy from Sa tu Mare
was paid with 140 Austrian florins to paint the new chancel. He
painted several scenes on linen pasted over the walls . A boarded
framework with three doors was raised by O. Wurtz er în 1864 to
screen the altar and to support the tiers of icons of the iconostasis . The altar table was adorned by th e same artist. The doors of
th e iconostasis were enlarged by Georgiu Galoczy în 1886. Two
stallworks were made in the sam e year and were placed in the
lateral apses . The murals and all ofthe decorations were created
in the neo-classical style . These were very expensive investments
to modernize and decorate the church with works of artists from
the nearby towns . lt was the will of the priest - Grigoriu /vaşcu'de
feud - to open this remote village to the world around and to adorn
the holy house with the most fashionabl e artistic creations .
At the beginning of this century a choir was built inside the nave.
This was a necessary supplement of pl aces for the youth of the
village. The parapet îs adorned by a beautiful carpet of vegetal colours dated from 1934. Th e walls inside the nave and narthex are
adorned by severa! similar carpets of intense colours . Some icons
from the 17th century and from later periods , a few wooden crosses
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Fig. 11 a - c. Scale-drawing of the church building, 1 : 100. A
1995. - a. Longitudinal section looking N. - b. Plan. - c. Gros
section looking W
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and standards for pr.ocessions are preserved inside tlie church . ln
1863 the old stone floor was replaced by a wood floor. The wood
floor has a bellied surface because of the pressure from the lateral
walls .
Restorations

The church was moved and rebuilt before 1626, repaired in 1643
and 1715 and the tower was added in 1790. The church suffered
extensive renovations and transformations between 1858-1886. The
building was repaired and reinforced in the first decades of this century. ln 1992 the roof was repaired and covered by new spruce
shingles. The dry stone foundation is completely sunk in the ground
on the south side and pushed out on the opposite side. The joints of
the corners were strengthened and the massive sills were prevented
from sliding with the help of several iron straps . Seven posts were
placed around the walls to transfer in some measure the weight of
the tower and ofthe roofto the ground. The main structure underwent
no restoration .
Medieval building

Although the church was renovated and modified several times
the original narthex and nave have been well preserved as the structural core of the building . Counting with the old unit of measure
ulna regalis (2 ,88 m) and its division ( 1116 - 18 cm) the rectangular
plan of the old nave and narthex is 2 ulnae x 4 7116 ulnae. The nave
alo ne is 2 112 ulnae long, where 112 ulna was probably lefi for the use of
the pri~st in front of the iconostasis . The women's church (narthex)
and the men's church (nave) were almost equally proportioned to
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Fig. 12. Scale-drawing of the southern entrance, 1 : 16. A B 1995.
fragments of the old portal and the lateral double wing door.
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Fig. 13 a. Sca/e-drawing of /he arch band under !he middle of /he old vaull. W
side, 1 : 16. A B 1995.
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accommodate about 100-150 people in each room . The height of the
walls remained unchanged and is 1 ulna. The height of the va uit from
the dry stone foundation is 2 u/nae. Ţ_he vault has a perfect round
arch with a radius of 1 ulna. The part1tlon wall between the narthex
and nave had initially only a door with a simple trame and door panel.
A written record from the beginning of the 19th century com11
pletes the picture of the original building . The women's [churchJ is
separated from the men's (churchJ, like the s.a nctuary the v:1_0men 's
church is f/oored with stane slabs and they are m a good cond1t1on. The
sanctuary is 1 stânjen (Austrian Klafter - 1,896 m) and 4 şuci (s'!h 0,316 m) /ong (3, 16 m), one and a half stânjeni (2,85 m) wide, w1th a
windo w a l the back, with a quite high and wide a_ltar table; and an lhe
altar there is a shrine for lhe sacraments and an icon ofSt. Gabne/. As
lhe calapeleasma and the sanctuary, both the 0en's churc~ and the
va uit are painted, the iconostasis has two doors, m front ofthe 1con'?stasis there is a table and there are two stal/works for the deacons,· m the
men 's church there are faur windows - two largerrandJ two smaller-and
two chairs. "(N. Doroş)
The plan of the former sanctuary could have been rectangular or
polygonal. The foot of the old altar table is pre.served and it has a
beautiful chalice form carved from a 60 cm w1de and 93 cm h1gh
stump of oak. Short pieces of beams from the former sanctuary we_re
reused to build the two lateral apses . These p1eces were P!aced w1th
their painted faces either inwards or outwards . About 30 p1eces .w1th
mural fragments of 30 cm x 120 cm might be found under the hnen
covering of the apses'walls . From the old catapeteasma only a s1~gle
beam cut in two pieces was preserved. On 1ts pamted face 1t 1s
possible to identify the Christ flanked by the Virgin and the Apostles .
A very well preserved mural fragment from the 17th. century was
saved by the ceiling of the narthex. The fragment dep1cts the upper
11
11
part of the Last Day of Judgement • The quality of ţh e pai~ting
reveals the work of a professional painter of post-Byzant1ne trad1t1on .
I presume that large surface of the 17th century ~urals are hid~en
under the later layers of paint. The right generat1on and the nght
technique may reveal their secret beauty.
The work of the master carpenter and his team of carpenters
can be better appreciated . They planned a simple but large church
with its obligatory three rooms . The walls are very h1gh - 2,88 m - but
for a length of 13 m they were well proportioned . The va uit streches
5 7 m across the nave and looks elegant in its simple and perfect
f~rm . ln two places the master carpenter left the prints of his artistic
identity. The massive portal is presef':'ed in fr!'lgme~ts but ţhe arch
band under the middle of the vault d1splays 1ts entire design . The
master carpenter adorned it with a composition of signs loaded with
symbols. He carved severa! sun rosettes ofva_ri~us patterns , cr.osses,
the tree of the life with both lranic and Helernst1c representat1ons , a
bird and a jumping stag . The master w~s an itinerant prof~ssional
carpenter, very skilful both as an arch1tect and as an. art1sţ. The
participation of skilful professionals in buil.ding an? adorrn~g th1s holy
house completes the picture of the amb1t1ous proiect of th1s co~mu
nity and helps us to better understand the medieval cultural env1ronment of this province.

Dating
An inscription ins ide the narthex from 1702 and the fragments of
murals from the 17th century date the church back to the years it
was rebuilt - according to the tradition in 1626. The system ?f the
corner joint, the southern entrance , two doors to the altar, the simple
vault over the nave as well as the fine inner geometry of the construction prove an older age - before 1531 , as the tradition mainţains .
The church was possibly built at the end of the 15th century or m the
first decades of the following century.
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SÂRBI
The church of
St. Paraskeva
Sârbi-Susani/Baloteşti

Three small settlements - Ba/ateşti, Sârbiand Cămârzana-were
recorded du ring the Middle Ages in ţhe area of the present village ol
Sârbi. All three constituent parts st1ll can be 1dent1fied by a few el·
ders . Baloteştiand Sârbihad different chu~ches and graveyards and
. .
the villagers maintained them both as the1_r tw<? lungs.
Ba/ateşti was mentioned for the first t1m~ 1n 138"?'. The ex1stmg.
church of Sârbi-Susanibelonged to the medieval pansh of Baloteşl1
and according to tradition was built in 1532. An ins~ription on the ma~·
sive panel door suggests repairs or a reconstructlon of the .church 1.n
1667. The churchwas painted in 1760.and 1800. ln 1921 a ~ho1rwasbu1~
inside the nave and three new large w1ndows were cut. A s1ngl~ roof was
raised over the old one, probably in the same year. The church 1s the besl
preserved example from the MiddleAges in Maramureş . ln the.lo.wer part
of the village of Sârbi there i~ a Moroşa~ wooden church bullt.1n 1.665.
During two hundred years, until 1965, the v1llage had Greek-cathohc pnests.
After this the altars of the both churches were again served by orthodox
priests. After 1989 the majority of the families of the vill!'lge de.cid~d to
keep their orthodox priest and to confess the orthodox ~a1th . A m1nonty ol
families organized a separate Greek-cathohc commurnty. The orthodox
priest serves every third Sunday in the upper church .

Site
The village is situated along the mountain river of Cosău, thal
flows down the valley towards north . The left side of the dale was
covered by an oakwood " /eftfrom the Flood' . The ch~rch was builton
a sunny height, on the left side of the nver, at the sk1rts of the_ forest.
The timbers were felled and brought from a near forest cleanng - pe
Obreje. The eastern side of the site towards the village is. so. steep
that the access way had to go round the slope and to enter 1ns1de the
precinct from the upper western side. ln 1921 a shorter ~te7p access
was cut on the east side. Fragments from the old prec1nct s gate on
two post and with a small shingled roof are preserved in the Maramureş
Museum from Sighet. The belfry was bu1lt for a heavy beli , donated
by Dialog Raiu from Ocna-Şugătag in 1978. ~ccord~ng to Şandor
11
Gheorghe Dănileanu the elders told a boul a d1sease m the vJ/lag_e, a
plague and now nobody digs graves there Ia part of the grave~ard
behind the churchJ because th.e y are afraid. Al that time three orfou;
peop/e died every day They said lhat the plagl!f! danced an lhe street.
The cemetery is partitioned only among. fam1hes of. the upper part of
the village , while inside the church all fam1hes of the v1llage should have
their own places. On Easter Day, every year, the upper an~ ~e lowe~
oommunities assemble apart, around their own churches. ln Sarb1-Susanil
Baloteştithe villagers put their baskets with food and pasca on the massive horizontal beams laid around the walls of the church. The thomy
hedge ofthe precinct was partitioned a.mong the families !rom the upper
part of the village and it has been repa1red every Easter t1me .
1

Church
Plan. The plane ground ofthe church was obtained by digging on
the western part and by raising a higher dry stone foundat1on on the
opposite side. The plan comprises the three obligatory rooms - narthex,
nave and sanctuary. The sanctuary is narrower than the rest of the
church and has five outer walls . The sanctuary is 3 ,1 m long and 3,7
m wide . There are only two doors to the altar. ln front of the iconostasis there is an 1,3 m wide proscenium . The narthex and the nave
form together a single oblong of 9 ,9 m x 5,7 m . The narthex was
planned half of the nave's area and without windows . The entrance
was placed on the south front with access into the . narthex . The
original plan suffered no enlargement or transformat1on . ln.1921 a
choir was built inside the nave for the youth of the commurnty.
Ma terials and techniques. The butt of the church was built with
horizontal oak timbers . The basement is comprised of massive timbers with 35 cm x 65 cm sections . Each wall has six timbers with 1618 cm x 45-55 cm sections . The ends of the last two or three bea ms
stretch from the walls to support the eaves of the root. These cantilevered brackets have an expressive character under the eaves of
the chancel. Th e beams join at the corners with an old type of J01nt-
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Fig. 14 a - c. Scale-drawings of the church building, 1 : 100. A 8 1995. - a.
Longitudinal sec/ion looking N. - b. Plan. - c. Cross sec/ion looking E.
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ing , with a vertical innertooth - că/ăl. The building surprisingly has no
wall jointing . The sanctuary is covered by a low vaulted ceiling carefully joining the outer walls . lnside the nave the vault îs raised over
two slanting consoles and has a perfect round form . Two arch bands
fixed in the lateral consoles strengthen the vault from below. The
visible edges ofthe consoles and ofthe eastern arch bandare decorated . The building îs covered by two roofs . This îs a lucky case
where the old roof was maintained under the raftering of a steeper
new roof. Both the old and the new roofs have a large northern eave
to shelter the massive horizontal beams , used as benches or as
tables for pasca and for funeral feasts . The sanctuary has a distinct
old roof with an unusual display of facets . The roofs have different
types of shingles. The old oak shingles were grooved and laid tight
one after the other over the lathing . The spruce fir shingles used
today are simple , smaller and thinner. Each shingle overlaps the
edge of the previous one . The entire new roof is covered by two
layers of shingles . The old roof has another surprise: each pair of
rafters lacks the co Ilar but their lower ends were fixed to two horizontal beams on the both sides . The tower also has a massive character, especially the posts of the beli chamber. Details of the tower's
basement suggest that it was a later addition. The tower has a very
unusual appearance because the distance between the upright posts
opens with a half meter on the upper part ofthe neck. The parapet of
the beli chamber was originally closed by simple shingles. These
were replaced by boards after 1940 despite that the earlier feature
was a natural consequence of the position of the beli chamber di• rectly over the corner uprights. The tower of the church of Rona de
Jos ( 1655) is a similar example. Eight long poles raise an iron cross
over the beli chamber and over the church . The spire is 6 m high
and has an octagonal pyramidal form top to the bottom , a rare example in this area . A comparison can be made again with Rona de
Jos. lt is very likely that the tower was built in 1667. The 15 m high
tower penetrates the roof on the western side. ln this case it îs possible to see that there îs a preference to continue the ridge of the roof
on the west side too. Both ends of the ridge are marked by small iron
crosses .

Entrance. The position ofthe entrance on the south front îs characteristic for the oldest churches . The original portal is entirely preserved. Three similar portals are partly preserved în Slătioara,
Strâmtura and Budeşti-Josani (1643) . The two lateral massive posts
are fixed in the sili while a horizontal head piece îs mounted on them
on the upper part of the doorway. A leaf of two massive planks îs
fixed în two wooden hinges and is locked with a wooden door boit.
The portal îs 201 cm wide and 187 cm high and the aperture ofthe
door has 136 cm x 86 cm . The portal impresses with its rich and
elaborate display of carvings and cuts . By comparing this work with
the other three fragmentary portals it is possible to identify a scheme
of signs and symbols. Three straight moulding ropes frame the doorway. At the feet of the lateral posts the moulding ropes turn round
inwards. Asecond pattern is a triple cross suggesting the crucifixion
from Golgota and it occupies the middle field of each of the three
massive pieces. The third important pattern is the sun rosette . ln all
four examples there are two sun rosettes occupying the upper corners ofthe compositions . The portal from Sârbi-Susani!Ba/oteştire
tains in addition to the main features some proper characteristics.
Each cross is flanked by another two sun rosettes . There is a variety
of rosettes , from simple to more intricate geometrica! patterns. The
entire composition has a symmetrical scheme but with many different details. Like in an impressionist painting a multitude of small
triangles break up the background în small spots of light and shadow
and make the sun rosettes shine. The portal retains traces of paint:
blue , red and white . On the leaf of the door there is an inscription
from 1667. The inner door to the nave has three triple crosses on its
frame , on the west side.
Moulding rope. A moulding rope surrounds the entire church
and it was carved from those beams it adorns. From one wall to
another the moulding rope goes round the church , about 34 m long,
interrupted only by the entrance. The moulding rope also surrounds
the aperture of the entrance , of the window and of the precinct's
gate . The presence of the moulding rope seems to have beside its
decorative appearance a protective function .
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Fig. 15. South portal bf the narthex with rich adorned
doorway. Scale-dra wing, 1 : 16. A B 1995.

Windows. The various window apertures date from different periods. The sanctuary has five windows . Three of them have an acute
upper angle. The other two were cut later with square apertures .
lnside the nave there are two small round-arched windows positioned
2,5 m above the foundation , one on the south side and the other one
on the opposite side. A larger round-arched window attracts the attention on the south side. The window has its own frame, adorned by
a moulding rops . lnside the opening ofthe window an iron cross was
fixed. Three large rectangular windows date from 1921 . Two openings were cut in the partition wall between the narthex and nave ,
probably in the same year. Like in Breb the narthex has no windows
1n the outer walls .
Interior. The interior was exposed to more changes than the building itself. When the church was built the carpenters left the inner
faces of the timbers smoothly hewn without any furth er treatment.
That finishing is good enough even today. The catapeteasma was
painted in 1760 in a post-Byzantine tradition . The mural was signed
by Alexandru Ponehalski, itinerant pa inter, assisted by losip a lacovu,
the deacon of the church. The chancel was painted by Nicolae
Famokevici in 1800. The altar table is a very well preserved and
valuable piece. lt has a typical chalice form carved from an oak
stump, 70 cm in diameter and 90 cm high. On the table there is a
shrine with an icon and behind them there is a painted wooden cross.
The Royal Door retains two beautiful carved and painted leaves. ln
between the two doors to the altar there are four large panels of
icons.
Marks of two parallel cross beams , 2 m over the stone founda tion , can be seen on the south and the north walls , nearto the iconostasis. These two cross beams were 5,25 m long and had 13,5 cm x
13,5 cm sections. They must have had a function that it was later
lost and therefore they also disappeared. They had an important
position in front of the sanctuary. lf the church was built in 1532 then
it might have had a different type of icon screen than we are used
seeing today. The two missing cross beams can be related to an
early form of hanging or displaying panels of icons in front of the
sanctuary.
Along the walls there are several benches aligned for elders . The
walls are adorned by many icons, painted on glass and panels , and
standards used for processions. The original floor probably consisted
of well beaten mud but now the entire floor is boarded and covered by
local woven carpets.
Restorations
The church might have been repaired or entirely rebuilt in 1667.
Other repairs might have occurred with the painting works in 1760
and 1800. Some modifications and repairs were made in 1921 . A
choir inside the nave and a new roof were built. Three new windows
were cut inside the nave and a new steep access way was opened
on the east side of the cemetery. A small restoration work , supervised by D.M .I. , took place in 1970.
Medieval building
This is the best preserved medieval church of Maramureş . Both
the butt of the church and the old roof are well preserved , without
significant alterations. Asin the case ofthe church of Breb, the master carpenter used whole units ofu/na regalis (2 ,88 m) to proportion
the main sizes. The section of the nave has the same proportions as
the church of Breb. The width is 2 u!nae, the height of the walls is
1 vina and the height of the vault above the stone foundation is
2ulnae. The vaulted ceiling has a perfect round arch form. The church
was built by a professional master carpenter. Between him and the
masterofthe church of Breb several parallels can be drawn , though
they were two different master carpenters from the same period of
time. Their different indentity is strengthened by the carvings of the
portals. The timbers are short and massive giving to the entire church
a massive character. The master carpenter reduced the massiveness
of the construction by playing with the ends of the sills and with the
cantileivered brackets under the eaves. The dynamics of the moulding
rope that surrounds the building gives contrast to the robustness of the
walls. But the main attraction is the portal of the entrance.
Dating
According to the tradition the church was built in 1532. Though ,
the local events from 1661 and an ins cription from 1667 suggest

Fig. 16. Th e
adorned window in
!he south wa// of
!he na ve, scale
dra wing 1 : 8. A B
1995
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repairs or the reconstruction of the church . In 1661 a T urkish army
crossed the Gutâi Mountain into Maramureş on their way towards
the fortress of Hust. For unknown re asons they destroyed the old
monastery while they passed the village . According to Tit Bud a new
parish church was built in the lower part of the village in 1665. The
form er timber church was sold and reu sed to build a house. The
house is still preserved. lf the church of the upper part of the village
- form er Ba/ateşti - was also built in 1667 then why was it built in
same old fashion? Th e lower church was built only two years earlier
as a fine Moroşan example. Neither the upper church nor the lower
church were destroyed , but they were possibly plundered . Adesecration of the holy hous e could lead to an abandonment or a
reconsecration after a period oftime. The inscription from 1667 can
meen the recons ecration of the church by a priest. The church reta ins old features like the southern entrance, two doors to the altar,
marks of cross beams in front of the iconostasis, a narthex without
windows and especially th e old type of corn er joint. All these features
give credit to the tradition . The church was probably built in 1532 or
about that time .
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MĂNĂSTIREA

The church of Archangels
Michael and Gabriel
Mă năsti rea-G i u Ieşti
Ciuleşti was mentioned for the first time in 1317 and during the
Middle Ages it was the residential village of the Giulea family. A stone
parish chu rch was built by the orthodox community between 13501370. The old church was demolished in 1880. A new brick church
was consecrated in 1888. At the end of the 16th century or in the first
decades of the 17th century a timber monastery church was built
2 km south of the village . ln 1653 the grandsons of Pop Lupu , the
founder of the monastery, donated the monastery to the village , on
the understanding that the estate should be returned to the descendants of the family if the monastery were ever closed . The Emperor
Iosef li closed all of the monasteries of Maramureş (ex cept
Mănăstirea- Moisei) in 1792 to break their conservative orthodoxy.
According to tradition the desce ndants of the founder claimed the
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inheritance and drove away the monks from the monastery. The estate was given to a servant of the family, Bogza Găvrilă Moisaianul,
whose descendants own it even today. After about 30 years the church
was reopened as a parish church for the small community that grew
around the old monastery. Until 1948 the Greek-catholic priests from
Giuleşti served inside the church every third Sunday. During the
communist period only the orthodox priests were allowed to perform
inside this church . After 1989 the communities of Giuleşti and
Mănăstirea split into separate orthodox and Greek-catholic congregations. The orthodox and the Greek-catholic priests serve in both of
the churches by turns , every second Sunday.
Site

The monastery was built on a small terrace , on the right-hand
side of the Mara River. A local legend tells about an icon of the
Virgin Mary that was found on this place. The icon was brought to
Giuleşti but it returned on the same place in the next day. The icon is
said to be preserved in the monastery of Bixad. The oak timbers
were felled and brought from Mocira Rozinii, only 500 m from the
present site of the church . ln the cadastral map from 1860 the old
house of the monks was still în existence near the precinct's gate.
Two long benches were preserved until recently under the eaves of
the church . They were used as tables during the most important
festivals of the church . On the annual parish fa ir villagers put earthen
pots on these tables and gave them to the priest, deacon, sexton
and to the poor. The cemetery was extended southwards at the
beginning of this century. Some wooden crosses of old patterns can
still be seen .
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Church

Plan. The church was built on a dry stone foundation with all
three obligatory rooms and a western porch în front of the entrance.
The narthex and the nave formed a rectangular plan , 4 ,75 m wide
and 7,6 m long . The western porch was walled and added to the
narthex în the middle of this century. The chancel îs 3 m x 3,3 m and
have five outer walls . The iconostasis has three doors .
Materials and techniques. The massive logs were bored , chopped
into two pieces and hewn with rectangular sections. The carpenters
hewed smooth both the inner and the outer faces . The sills have
18 cm x 55 cm sections while the beams laid over them have
12-14 cm x 60-65 cm sections. Each wall was raised with only four
beams. The corners have dovetail jointing. A local, Sabou, transformed the western porch into an addition of the narthex în 1946-48.
The porch was closed on the west side by replacing the old western
wall and on the south and north sides by 1Oshort oak beams each .
The new and the old walls are joined by four grooved posts . The
partition wall between the nave and the narthex has the obligatory
middle door but aIso four lateral round-arched openings. They were
left from the beginning and reflect a new attitude towards the women's
church. The vault of the nave îs narrowed from the long walls by two
lateral horizontal consoles. The ceiling over the chancel has a polygonal pyramidal prism. The narthex was later ceiled by three massive planks. The shapes of the lower and the higher roofs are probably unchanged . The majority ofthe rafters are of spruce fir but two
pairs of old oak rafters are still preserved . The ends ofthe ridges are
marked by iron crosses. The small shingles were fixed one after the
other în the direction of the sun but în 1994 , du ring reparations , the
opposite direction was preferred against the wind and the rain . lt îs
difficult to know if the tower was built at the same time as the church
or later. The tower has a simple and slender framework , a beli chamber laid over consoles and a low spire. The neck of the tower lost its
boarding cover în 1994 when it was replaced by simple shingles . The
oldest beli was taken by the Imperial Army at the beginning of the
WorldWarl.
Entrance. The entrance îs placed on the west front and has a
simple design . The portal îs 142 cm wide and 187 cm high and the
door aperture îs 70 cm x 150 m. The doorway has an inner bevel
edge. The head piece îs adorned by a middle cross flanked by two
signs , probably the founder's coat-of-arms. The leat of the door îs
made of a single massive plank fixed with two iron hinges. The door
to the nave has a simple trame and an aperture with a slight arch on
the upper part.
Windows . The eastern window inside the chancel and four windows inside the nave retain their original round-arched apertures of

Fig. 17. Sca /e-dra wing of a cross from the beginning of this century, east
face, 1: 10. A 8 1995

22-25 cm x 31-36 cm . Asmall rectangularwindow inside the narthex
seems tobe as old. Two old round-arched windows were enlarged
with square openings (46 cm x 46 cm) on both lateral sides of the
nave. Two round-arches windows (37-39 cm x 50-52 cm) inside the
chancel were also later enlarged . The addition ofthe narthex has two
large windows. Some of the windows retain their small rounded window glasses fixed în delicate sash bars of wood . The two square
windows have sliding sashes. Under both of the windows a small
squint, only 3 cm x 8 cm , was bored .
lnteriors. The inner faces of the walls and ceilings were hewn
smooth by the carpenters. According to Anca Pop-Bratu a pa inter of
post-Byzantine tradition painted the interior of the church în the first
half of the 17th century. She also believes that the same author
painted the murals of Breb (dated în 1626) . The church had an unusual externai mural, painted on the western wall. The scene represented the "Last Day of Judgement" and it was originally protected
by the western porch but now it îs almost completely destroyed . The
church was repainted by Gheorghefrom Deseşti(probably Gheorghe
Vişovan) în 1783. The floor retains its stone slabs but they are entirely covered by carpetS . One of the stones , în front of the Royal
Door, îs dated from 1712 and it îs said to be over the grave of a
monk. The altar has a vertical stone foot fixed into the floor. There
are three doors to the altar. The Royal Door retains two beautiful
leaves from the 18th century. The Royal lcons of the Christ
Pantocrator (to the right) and the Virgin Mary (to the lefi) were painted
by Alexandru Ponehalski în 1779. The murals of the catapeteasma
are covered by a layer of panels of icons. An icon and a chandeliercross from the 17th century are also preserved inside the church .
Restorations

ln an early stage two windows inside the sanctuary and two
inside the nave were enlarged . Both cross sills of the nave seem to
have caused many problems to the structure of the building . ln an
early stage the cross sills were partly replaced. Their scarfs were
too weak and didn't stop the long sills from sliding outwards. Marks
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left in the sills prove different attempts to solve the problem . ln 194648 a local carpenter, Sabou, walled the verandah and transformed it
into an addition of the narthex. He aIso replaced a few bea ms of the
vaultoverthe nave. The roofwas covered with new shingles in 194648, in 1968 and in 1994. I was able to follow the works of the last
restoration from 1994. The butt of the church was lifted and the two
weak cross sills were replaced by new ones. The ground subsidence was overestimated and therefore an 1 m deep concrete foun dation was proposed and carried through . The sills all around the
church were anchored in it by several mild steel straps. This practice seems to be very common and it has already altered many
wooden churches in this region . The boarding covering ofthe neck of
the tower was replaced by shingles for unknown reasons . Almost
!he entire raftering was uselessly replaced. lt was also planned to
replace the stone floor by a board floor but this proposal was finally
turned down. The extension ofthe restoration's works was exaggerated, the budget was outsized and the church lost some of its original features . The good parts are the new shingled roof, the new
shingled spire and the replacement of the two cross sills. A good and
varied documentation would have improved the knowledge about
this monument, the quality of the restoration and would have certainly saved resources .

Medieval church
The original construction was well preserved , though a few
modifications were necessary to better accommodate the church to

the needs ofthe community. This church is a late medieval example .
The holy house was built on the order of a wealthy family for a small
remote monastery. The church has a traditional small butt, a lower
roof over the sanctuary and a higher simple roof over the rest of the
church.
lt is unknown when the tower was built. There are some other
features that reflect a changing attitude inside the church . The entrance was placed on the west front and a small porch was built in
front ofit. The small narthex was planned for only 35-45 women but
the wall towards the nave was provided with two round-arched openings on each side of the middle door. A small window on the north
wall was also opened inside the women's church. The nave can
accommodate 70-90 men . Three small windows were opened on
each side and the vaulted ceiling was raised over two horizontal
consoles. The iconostasis has three doors to the altar. The light
inside the church was increased and the audition and the visual
contact with the altar was improved for women. This is an example
where the ideas of the Reformation were gradually adapted ins ide the
orthodox church . This church is still a conservative example in
comparison with the later Moroşan church from the neighbouring village of Sat-Şugătag (1642) .
The width of the church is stil I twice the height of the walls but
the height of the vault is no longer related to them - like in Breb
and Sârbi-Susani. The arch of the va uit is not perfectly rounded
either. The master carpenter continued the medieval tradition with
less interes\ for geometry and inner proportions and he was influenced by some new ideas of the Reformation .

Fig. 18 a. Sca/e-dra wing of the church bui/ding, 1 : 100. A
B 1994. - a. South front.
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Dating
The church was recorded before 1653 and it was probably bui~
at the end of the 16th century or in the first decades of the 17\h
century. There are five inscriptions on the o uter walls in Slavonic ana
Roman ian with Cyrillic letters that record the transitional period ofthe
liturgica! language under the influence of the Reformation . Several
constructive features indicate the same transitory period .

18 b
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CONSIDERAŢII ASUPRA SISTEMELOR DE ÎNCĂLZIRE
LA MONUMENTE ISTORICE

ing. ANA-MARIABIRO

Introducere

Marea majoritate a clădirilor de arhitectură a că ror pond ere în
cadrul monumentelor istorice este hotărâtoare constitui e pentru
omenire un bun cu caracter utilitar. Pentru a le face s ă corespundă
cerinţelor vieţii, specifice fiecărei epoci, oamenii le-au transformat,
adaptându-le noilor nevoi sau schimbându-le cu totul destinaţia .
Astfel , numeroase clădiri istorice sunt supuse unor acţiuni de
asanare, modernizare, de corelare la cerinţele unui confort şi unei
tehnici edilitare superioare. Deci, nu trebuie acţionat pentru interzicerea
unor ingerinţe contemporane în compoziţia vechilor construcţii , pe
care oricum viaţa le va impune, ci pentru precizarea condiţii l or în
care asemenea intervenţii se pot face , cât şi pentru o înaltă cal itate
a lor.
Încălzirea 1 , în cadrul ei "încălzirea umană" , înseamnă asigurarea
unui confort termic pentru om într-un spaţiu înch is dat, care se ob\ine
prin efectul conjugat al temperaturii aerului interior şi al elementelor
ce delimitează spaţiul respectiv.
Se exprimă cu relaţia :

fig. 1 Încălzire locală

Concluzia este că : t 5 - temperatura medie de ra di a ţi e a mediului
rol principal faţă de t L - temperatura aerului .
ln asigurarea acestui confort, deosebit de importante sunt
caracteristicile fizice ale elementelor construcţiei şi modul de realiza re
al instalaţiei de înc ă lzire .
are

Ul)

Istoric al instalaţiilor de încălzire
Clădirea reprezintă un mijloc de izolare de mediul exterior a
unui volum ,. în care , cu ajutorul diverselor instalaţii , se poate acţiona
asupra mediului interior, făcându-l diferit de cel exterior din punct de
vedere termic.
Tehnica încălzirii s-a dezvoltat treptat în timp , paralel cu celelalte
ramuri ale tehnicii , pe măsura progresului civilizaţiei şi a dez voltă rii
continue a producţiei .
Sistemele de încălzire au evoluat în decursul timpului de la
focul deschis la actualele sisteme moderne de încălzire centra l ă .
În antichitate arderea liberă în încăperi a lemnelor sau a
cărbunilor a fost cel mai rudimentar mijloc de încălzire . Cu un
randament ridicat, acest sistem era dăunător pentru sănătatea·
oamenilor, care erau siliţi să respire un aer nociv rezultat din produsele
arderii. Cu toate aceste dezavantaje, focul liber a continuat să fie
folosit în evul mediu şi chiar mai târziu . Există menţionat faptul c ă
Parlamentul din Londra era încălzit încă la sfârşitul secolului al XVII 1lea prin bazine de mangal.
Paralel cu focul liber, încă din antichitate au început să fie folosite
alte sisteme de încălzire , fie locale prin sobe (fig .1), fie centrale cum
au fost hypocaustele ap ă rute la romani în secolul I î.e .n. 2 (fig .2) .
Acest sistem constă dintr-un focar aşezat în afara încăperilor de
încălzit , de unde gazele arse calde treceau printr-un spaţiu liber aflat
sub pardoseala încăperii , pe care o încălzeau , evacuându-se în
atmosferă prin coşuri din argilă . Aerul ca ld circu la datorită diferenţei
de presiune dintre focar şi coş . Pardoseala încăperii era susţinută de

Kovacs Attila , Padl6fiites ertekelese, Budapest. 1987, p. 8
Dav id Maca ul ay, Naissance d'une cite Romaine , p .. 69 , 86 . 88 ,
96,
' Phillip Filtzinger, Limesmuseum, Aalen, p.149
I

1

fig. 3. Elemente de
tip hypocausl

încălzire

din rocă vu l ca n ică sau din că r ăm i dă care la pa rtea
aveau elemente de p i atră (fig .3, 4) .
Pentru încă l z irea mai multor încăperi se fo losea sistemul cu
mai multe focare (fig .5, 6) .
mici pili eri

su pe ri oară
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Un sistem simp lificat de încăl zire a fost cel format dintr-o re ţea
de canale ceramice de încă l zi re prin care circula aer cald , amplasate
sub încă perea a că rei pardoseală din dale de pi a tră era prev ăz ută cu
orificii pentru introd ucerea aerului ca ld . Reg lajul aerului introdus se
rea liza cu elemente de înch idere şi deschid ere prevăz ute în dreptul
orificiilor. Dup ă stingerea focu lui orifici il e din podea care până atunci
erau ~nchise se deschidea u, aeru l p ătrun zâ nd în încăpe re .
ln antichitate , baia devine un lu cru important în viaţa omu lui 4 .
La greci , apare un cult pentru aceasta . Homer pomeneşte "că
primirea unui musafir se făcea cu un ospăţ bun ş i o baie bună" . Moda
băilor s-a răspândit repede ş i în alte provincii .
Astfel în Imperiul Rom an au fost construite multe ase menea
băi publ ice , term e, ca re aveau la b ază încă lz irea hy pocaustică. Cea
mai veche baie pub li că a fost co nstruită în Pompey în sec. 11 î.e .n.5
Celebre terme au fost: terma lui Ca raca ll a (211 -2 17) ş i
a lui Dioclet1an, terma din Trier-ul de astă z i (fig .7.9).
Co n strucţi a unei terme cuprind ea 4 p ărţi ese nţia l e : un vestiar
(apodyterium) , o sa l ă rece (frigidarium) în care se făcea u băi reci , o

Schcrnsteim :

Heizraum

IVohnraum

t

einţ f!itn

~· voryubaul

'Î

l

,,,,J
fig . 4 Schema unei instalafii
tip hypocaust

fig. 6 Detaliu ins/a/afle de
încălzire tip hypocaust

fig. 5 Castel romanrecons tituire. încălzire tip
hypocaus t

fig. 7 Terma lui Cara cal/a-Roma. început
de sec.III

'Szi nnyai Katal in, Zâdor Mih âly, Fejlădestor

/eneti erdekessegek az epiteszeti mul/bol.
Budapest, 1992, p.163-177
Major Mate, Epiteszettărtenet, Budape st,
1954, p.114, 248

5
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fig. 8 Planul unei terme romane
fig. 9 Terma lui Oiocletian - R<3mD
sală că lduţă (tepidarium) unde cei care făceau baie erau unşi cu
uleiuri şi parfumuri , o etuvă (caldarium) (fig .8) 6 .
In sta laţiile de încăl z it (hypocaustum) se găseau la subsol: un
sistem perfecţionat de conducte permitea să se obţin ă apă şi aer la
temperatura dorită , ş i evacuarea apelor uzate prin conductele de
ca naliza re (fig .1O) . Pardoseala era aşezată pe pilieri , caza nul - din

J.C. Fredonille, Enciclopedia civlizafiei şi ariei romane . Ed .Meridi ane, Bucu reş ti .
1974, p. 265

6

fig. 10 Secfiune printr-o fermă romană
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bron~ , frigidariul. - acoperit cu o cupolă , prin pereţii construcţiei erau
preva.zute tuburi ceramice ce asigurau urcarea aerului cald .
ln acea perioadă , casele din oraşe nu aveau decât câte o cameră
de ba~e (balnea), în schimb construcţiile nobiliare erau prevăzute cu
a~evarate terme , care , o dată cu căderea Imperiului Roman , sunt
distruse.
În arhitectur~ Imperiului Otoman, un loc însemnat au ocupat băile
tu!ceşt1 , consţrucţ11 a?Jperite cu cupole , cuprinzând băi reci , băi calde,
bai de abur ş1 ~lte .sal1 ane~e . Astfel de băi , din acea perioadă , putem
menţiona pe tentonul Turc1e1, României , Ungariei (fig.11) 7 .
. . Locu~ de !oe .era impmtant_în pl~nul ~amerei din locuinţa turcească
trad1ţ1onala . CamJnul-~emin~u 1mb~aca d_1ver~e forme: de la cea simplă
la_cea prelucr.ata , av~n~ d1spoz1t1v de 1nch1dere pentru a nu pierde
caldura . Mai tarz1u , cam1nul devine element decorativ în amenajarea
spaţiului încăperii 8 .

fig . 12 Perspectiva izometrică
din Damasc

recons tituită

a

băli Al-Sultan

fig. 11 Baia

regală turcească

- Buda - Ungaria

două încrucişări de bolţi sau în colţ. Ulterior apar borduri ale hotei pe
care ~e amplasau sfeşnice ce luminau înc ă perea împreună cu focul.
ln secolul al XIV-iea , marile săli ale palatelor aveau câte două
sau mai multe şeminee , apar basoreliefurile pe mantaua acestora

Există informaţii că în oraşul islamic Damasc post-selgiucid o
baie publică de bună calitate era construită în anul 1303 şi ameliorată
în secolul al XV-iea de sultanul Mameluc Kait Bay 9 . Se observa ,
după o sală de dezbrăcare deosebit de spaţioasă , o succesiune de
mici săli : călduţă, caldă şi foarte caldă , sub care treceau conductele
de aer cald ce asigurau încălzirea prin pardoseală (construcţia pe
hypocauste se abandonează atunci) , în timp ce baia de abur primea
vaporji dintr-un cazan învecinat (fig .12).
ln arhitectura străveche a germanilor sec. al XII-iea se folosea
sistemul Steinofen Heizung , încălzire în sobă cu piatră 10 , ce folosea
bucăţi de piatră .spartă , în~ălzite c~ lf'.'.mne în!r-o sobă specială . După
stingerea !o~ulu1 se.d_:sch1deau orific11le prevaz~te deasupra focarului ,
aerul 1ncalz1t datorita forţelor ascensionale patrundea în încăperea
supe~oară (castel Marienburg-Germania).
ln Franţa medievală sec. Xl 11 , sistemul de încălzire folosit era
un obiect ce se muta dintr-o încăpere în alta , precum şi sistemul cu
hypocaust.
Bucătăriile primitive ale abaţiilor şi palatelor nu aveau şeminee
propriu-zise , dar erau ele însele un imens şemineu , care conducea
fumul prin unul sau mai multe tuburi .
Şen:ii~ee de in.terior apar în secolul al XII-iea , tipurile primitive
su~t sem1c1rcular~ ş1 se co!;lpun dintr-o nişă încadrată de doi pilaştri ,
avand forma conica la hota pentru a prelua fumul (fig .13). Mai târziu
se prevede o placă de fontă pentru a proteja peretele. Şemineele în
sec.XII se amplasau de obicei pe peretele exterior al încăperii , între

1

Gero Laszlo, Epiteszeti miiemlekek - M.K„ Budapest, 1959 , p.380
Kucukarman . Turkish-House - 1991 , p. 186-188
' D.Sourdel, J.S .Thomin e, Civiliza/ia islamului clasic. Ed . Meridiane, Bucu reşti ,
1975, p.167
10
.Rechnager Sprenger, Taschenbuch fur Heizung und Klima technic, MunchenW1en, 1972, p.285-287
11 M.Viollet le Duc, Dictionnaire raisonne de L 'architecture frant;aise - du X!' au
XV/' siecle, voi. III *'. Pari s, p.(194-217)

1 Onder

(fig.14) .
ln secolele al XIV- iea ş i al XV-iea castelele sunt dotate cu
număr mare de mici şeminee , ca re serveau la înc ă lzirea mai multor
în~ăpe ri (aerul ca ld circu la prin. tu~uri prev ăzu te în pereţi ) . În ca sele
oraşeneşt1 se foloseau pentru 1ncalzire sobe de ca hle . Un exemplar
de sobă monumental ă s-a descoperit în casa domneas că de la
Suceava , ea înscriindu-se în seria so belor cu cahle în stil gotic târziu
central - european . Depăşeşte din multe puncte de vedere toat~
exemplele cunoscute azi ca dotare în secolul XV şi reprez intă definirea
unui tip mol~ovenesc al sobelor cu cahle (fig .15).
ln perioada Renaşterii , şemineele devin foarte decorate.
Conductele de fum conduceau la o coloană ce putea fi dispusă şi în
baterie , care se înălţa mult peste nivelul învelitorii. Aceste coşuri de
fum erau şi ele foarte decorate (fig . 16).
ln locuinţele burgheze din sec. XVI -XVII , şemineele sunt decorate cu lux , dar de dimensiuni reduse în funcţie de dimensiunea
încăp~rii (marmura înlocuieşte piatra ).
ln România , în perioada Renaşterii în Transilvania , în structura
sistemelor d~ în~ăl~ire se si.mt ~_cou~ile unor influenţe nord-europene.
Astfel pentru 1ncalzirea spaţ1ulu1 interior al caselor nobiliare se foloseau
şeminee şi sobe zidite din teracotă sau cărămidă , uneori din cahle
ornamentate şi smălţuite . (fig .17).
Casa de tip semibordei în secolul al XVII-iea avea o sobă cu
c~hle smălţuite , cu ornamentaţie în linii drepte, ceea ce denotă
patrunderea elementelor de confort specifice epocii chiar la casele
modeste din suburbii.
Sobele propriu-zise 12 erau de două feluri: cu alimentare dinăuntru
(adică din înc ă perea în care se afla soba) ; cu alimentare din afară
(dintr-o încăpere vecină) .
Sobele se deosebeau de cele actuale, camera de combustie
!ă~ă ~şiţă şi ce_nuşar, av~a fC?nma cubică sa~ pa!a!elipipedică , deasupra
malţandu-se m turn cilindric. Vatra era din caramidă, din piatră sau
piatră cioplită.

În castelele şi curiile din Transilvania 13 sobele erau de cahle
aşezate pe unu - şapte picioare de fier sau de piatră (adesea s~
menţionează că ar fi fost cioplită) . Se enumeră detailat barele de fier
la gur.a de alimentare, care susţin vatra sau înlocuiesc bolta .
ln secolul al XVIII-iea 13 apar sobele zidite în pivniţă ce produc
aer cald ca agent de încălzire , prevăzute cu coş pentru evacuarea în
Gh. Sebestyen, Cetatea Făgăraşului, Editura Tehnică , Bucureşti , 1992, p.42-43
B. Nagy Margit. Reneszansz es barokk Erdelyben. Kriterion kiad6 , Bucureşti ,
1970, p.98-99
'2

13
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exterior a gazelor de ardere. Ae rul cald pătrunde în încăperi
printr-un sistem de canale şi orificii de refulare prevă_?.ute în pardoseala
acestora. Ulterior apar sobele de fier- caloriferele . ln că l z irea cen tral ă
cu aburi a început să fie introdusă spre mijlocul secolului al XV III-iea
în Anglia . O astfel de instalaţie de încălzire cu calorifer s-a rea lizat ş i
la castelul Peleş din Sinaia i-i . "Sobele care erau în să li ş i sa loane se
aflau acolo numai de formă , ca să redea cât mai fidel epoca pe ca re
o reprezintă camera . S-au folosit lemne, nu cărbuni sau păcură , pentru
ca praful fin de cărbune sau hiodrocarburile prea vol atile din păcură
să nu_se ridice prin ţevi , deci să nu producă stricăciuni în castel.
ln a doua parte a secolului al XIX-lea 15 , tehnicienii străini
se preocupă de proiectarea şi realizarea introdu ce rii în Europa
de Est a noilor tehnologii în domeniul instalaţiilor. Se fac lucr ă ri
de introducere a încălzirii centrale la clădiri importante . Spre
sfârş itul secolului al XIX-iea , tehnologiile în domeniul instal aţ iilor
înregistrea ză o dez voltare , apar lucrări de în că l z iri ce ntrale şi
ventilare , primele centrale termice cu cazane din ţevi ,
producătoare de aburi ; primul cazan de abur este al ing. Strebel
în 1895 , urmează descoperirea cazanului de apă cald ă. Aces te

sisteme de încălziri centrale au fost folosite mai întâi la clădirile
monumentale .
·
Până în anul 1876, sistemele de încălzire foloseau ţevi cu pere\i
groşi sub forme de serpentine , care de foarte multe ori erau montate
în ca nale în pardoseală (sistem Perkins) .
Progresele realizate în domeniul electrotehnicii oferă posibilitatea
folosirii motoarelor electrice necesare acţionării pompelor de circulaţie a
agentului termic şi a ventilatoarelor. Apar primele sisteme de încălzire cu
aer cald cu prepararea centralizată , pentru introducere folosind ventilatoare
şi baterii de încălzire . Canalele de aer erau înzidrte având trasee orizontale
şi verticale , iar refularea aerului cald se realiza prin orificii speciale cu
reglaj , astfel dimensionate ca vrteza de refulare a aerului să nu creeze
senzaţi a de curent. 16
La noi în ţar ă , primele instalaţii de încălzire cu aer cald au fost,
executate la Bucureşti , la Teatrul Naţional , la Atheneul Român , la
Palatyl de Justiţie ş . a .
ln jurul anului 1890 17 se introduce procedeul de umidificare a
aerului prin tăvi cu apa înc ă l z ită cu ajutorul aburului. Mai târziu se
rea lizea ză umidificarea prin pulverizare de apă în curent de aer.

'"' Mihai Haret, Castelul Peleş, Bucureşti , Cartea Româneasc ă S.A. , 1924 , p.88
N. Niculescu, M.lli ma , lnstalaf1i de incălzire, Editura didactic ă şi pedagogică ,
B u cu reş ti , p.11 -13

16
Rechnagel Sprenger, Taschenbuch fiir Heizung und Klimatechnic; MunchenWien 1972, p.789-790
17
Gh. Duta , N.Nicolescu - P.Stoenescu, Instala/ii de ventilare şi climatizare, Editura
didactică şi pedagogică, Bucureş ti , p.12-13

15
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fig. 15 Imagine de ansamblu a sobei din Casa
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fig. 16 Tipuri de

coşuri

de fum din perioada sec. XII-XIV

Aceasta constituie începutul c lim ati zării . Apariţia după primul război
mondial a maşini l or frigorifice cu amoniac, folosite la răc irea şi uscarea
aerului , oferă o dependenţă şi mai mare a instalaţiilor de climatizare .
După_ 1930 apar agregatele loca le de climatizare .
ln ju rul anului 1928 , în urma unor prescripţi i olandeze, a fost
proiectat primul sistem de încă l z ire cu ţevi îngropate în stratu l de
beton al pardoselii , sistem ce a demonstrat o cedare mai mare de
căldură decât a serpentinelor montate liber. Acest sistem s-a răsp â ndit
sub denumirea de sistem Crittal în mai multe ţări din Europa ş i fo losea

\evi înglobate în pardosea l ă sau tavan . Ţevi l e fo losite erau din o\e l
sau cup ru . După al doi lea r ăzboi mondia l acest sistem se
perfecţio_nează folosind ţevi de plastic din poliprop il e n ă .
ln arhitectura populară româ nească 18 , urmărind diferitele
sisteme de înc ă l z it , se constată rea lizarea lor prin îmbună tăţ irea

18
Gri gore Ionescu. Arhitectura
p.33-38

românească .

Editura

te hn i că , Bucu reş ti ,

1986.

73

http://patrimoniu.gov.ro

!

······..·-···-·

::V
..

.. .... ...„.....···

· ·····

·· "

[J
·{}
[_

.• „.

,

J

b

fig. 17 - Sobe de cărămidă şi cahle din Transilvania

sistemului iniţial , a vetrei libere, cunoscute la toate popoarele. În
general , ca urmare a amplificării planului de locuinţe şi a îmbun ătăţirii
echipamentului de încălz ire , vatra liberă a cedat noilor sisteme locul
ocupat în colţul opus intrării din camera de locuit. ln prima etapă
vatra a fost mutată în tindă , care servea ca bucătărie , apoi în curte ,
la bucătăria de vară , în final , dispare cu totul. Asta explică faptul că
vatra se întâlneşt~ astăzi cu greu doar în casele vechi , păstrate în
forma lor iniţială. ln evoluţia instalaţiilor de încă lzit se disting cinci
tipuri , stabilite în funcţie de complexitatea tehnică a construcţiei şi
de eficienţa acestora (fig .18, 19).
1. Vatra liberă cu horn (coş) suspendat este unul din cele
mai arhaice sisteme de încălzire de pe teritoriul României. Este
considerat un element de cultură mediteraneană , pătruns la noi pe
filieră greco- romană . Acest sistem a fost larg răspândit la bulgari ,
iugoslavi , albanezi sau la aromânii din Balcani. Fiind direct legată de
poziţia vetrei , soba oarbă - care apare numai în sudul şi vestul
ţării : Dobrogea , Muntenia , Oltenia, Banat, Bihor - este construită
în camera de locuit, alături de peretele despărţitor, în care se
deschide gura de alimentare. Originea acestei sobe este rezultatul
îmbunătăţirii sistemului arhaic de încălzit folosit în zonele de
câmpie , unde oamenii au fost nevoiţi să folosească alt combustibil
decât lemnele , prin dispariţia pădurilor. Soba s-a păstrat până în
zilele noastre în multe case din aceste zone , cu observaţia că , în
cele mai multe cazuri , gura de foc a fost mutată într-o încăpere
special construită în spatele casei , "polata" .
2. Vatra cu postament înalt - denumit în majoritatea cazurilor
"pomnol" - şi coş dreptunghiular, făcut din m,!iele împletite sau din
piatră , este unul din tipurile arhaice de vatră . ln Transilvania ea s-a
transformat , prin înlocuirea coşului din nuiele împletite , într-o
construcţie similară din plă ci de ceramică smălţuită sau fără glazură .

3. Cuptorul cu va,tră în faţă este răspândit în Moldova , în nordul
vestul Transilvaniei . ln spatele vetrei plasate pe un soclu de pământ
înalt de cca 0,50 m se găseşte cuptorul. peasupra vetrei este construit
un coş de formă dreptunghiulară sau piramidală , numit în Transilvania
"babuşca" , suspendat sau susţinut pe doi pilaştri. Platforma cuptorului
serveşte în Moldova şi în unele părţi ale Transilvaniei şi pentru dormit.
4. Sobele din cărămidă cu forme variate sunt răspândite în
zona subcarpatică şi au apărut probabil în a doua jumătate a secolului
trecut , folosind drept combustibil lemnul şi conservând foarte bine
căldura . Formele cele mai reuşite se întâlnesc în Ţara Vrancei şi în

19
R. Popa , M . Mă rgineanu-Câ rs to iu , Mărlurii de civilizaţie medievală românească,
Ed. Academie i R.S .R, B u c ureş ti , 1979, p 97 , 125

20

şi

Ţara Loviştei.

5. Din combinarea plitei cu soba de cărămidă a rei'ultat soba
cu plită răspândită în toată ţara . Având. funcţii duble - încălzit şi gătit
- este construită în bucătăria care uneori serveşte şi pentru locuit.
În prezent, vechile sisteme de încălzire sunt pe cale de dispariţie ,
fiind înlocuite cu cele urbane .

Confortul termic şi mediul
Clădirea ca factor de realizare a confortului termic 20 . Prin confort

se înţelege , în general , ansamblul condiţiilor de mediu care asigură
pentru om desfăşurarea optimă a vieţii fiziologice. Clădirea joacă un
rol în realizarea acestui confort termic , prin proprietăţile ei termice .
Între mediul interior şi cel exterior se păstrează o legătură termi~
prin înseşi elementele constructive care compun clădirea. ln
perioadele când între mediul interior şi cel exterior există o diferenţă ,
în ceea ce priveşte caracteristicile termice , se naşte întotdeauna un
flux de căldură , de aer şi de umiditate, fie din interior spre exterior,
A. A.ndjulovici, S. Georgescu, Conforlul termic şi mediul înconjură tor, Ed . Te hnică ,

Buc ureşti ,
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1966 , p.70, 71
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fig. 19 Tipuri de cuptoare din România

fie invers . Mărimea fluxului menţionat este determinată atât de
dife renţa între parametrii celor dou ă medii , interior şi exterior, cât şi
de mărimea capacităţii de izolare a elementelor constructive care
de limitează clădirea .

Rolul pe care-l joacă o clădire în realizarea confortului termic
pentru om apare din expresiile bilanţului termic al omului, precum şi
din formulele care exprimă te~peraturile senzoriale, temperaturile de
confort şi indicii de confort. ln componenta expresiilor menţionate

intră termenii a căror valoare este determinată de proprietăţile termice
ale clădirii. Astfel , majoritatea formulelor menţionate conţin
temperatura medie a suprafeţelor înconjurătoare , tm5 Aceste suprafeţe
înconjurătoare sunt: tavanul , pardoseala , uşile , ferestrele etc. La
clădirile amenajate cu instalaţii de încălzire sau răcire prin
radiaţie , pe lâng ă suprafeţele enumerate ca suprafeţe înconjurătoare ,
intră în calculul temperaturii t şi suprafeţele radiante . Când între
parametrii mediului din interior Şi cei ai mediului exterior se menţine o
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diferenţă prin interm ediul unei instalaţii , sup rafeţe l e in terioare ale
elementelor de construcţie capătă diferite temperaturi , care în general dife ră atât de tem peratura aerului din interior cât şi de cea a
aeru lui din exterior. Valoarea acestei temperaturi depinde de diferenţa
între temperatura aerului din interior şi a celui din exterior ş i în special
de ca racteristicile termice ale materialelor din care este construită
clădirea .
C l ădi ril e

sunt perm eabile nu num ai la că ldură , ci şi la aer şi
umiditate. Cu cât o clă dire are mai multe neetanşeităţi (multe ferestre ,
uşi etc.), cu atât schimbul de aer între interior şi exterior va fi mai
intens.
Schimburile de aer care iau naştere , datorită neetanşeităţilor,
prin porozităţi şi prin deschiderea uşilor şi ferestre lor, pro vo acă
deplasări ale aerului în interiorul c l ăd iri i , de multe ori amplificate şi de
curenţii convectivi ca re se nasc în funcţie de temperatura suprafeţe l or
interioare. Aceste deplasări de aer, ale căror viteze depind de
proprietăţile clădirii , influenţează confortul termic.
La fel se întâmplă şi cu umiditatea aerului. Variaţiile umidităţii
aeru lui din interior depind în mare măsură de proprietăţi l e materialelor
din ca re sunt construi te elementele ca re delimitează clădirea .
Clăd irea ca adăpost pentru oameni , prin propri etăţil e ei termice,
joacă un rol tot atât de hotărâtor asupra confortu lui termic ca şi
instalaţiile destinate acestui scop . Realizarea unui confort termic
corespunzăto r fără a se ţine seama de toate proprietăţile termice şi
fizice ale clădirii sau încăperi i este imposib il ă .
În interiorul clădirii , chi ar dacă ea nu este prevăzută cu insta l aţii
de încălzire , ventilare sau climatizare , valorile şi variaţiile temperaturii
aerului , viteza şi umiditatea acestu ia constituie un climat diferit de
cel al regiunii , denumit climat interior. Difere nţ a între climatu l interior
şi cel exterior devine maximă atunci când asupra parametrilor lui
acţionează instalaţiile de încălzire, ventilare sau climatizare cu
capacitatea lor maximă.

Posibilitatea de asigurare a confortului termic prin instalaţiile
de încălzire 2 1 . Factorii ce determină confortul termic într-o încăpere
sunt: temperatura aeru lui interior ( t ;°), temperatura medie de radiaţie
a încăperii 8 m' viteza aeru lui CD; ş i umiditatea relativă (P ,.
Se prezintă în mod diferenţiat principalele sisteme de încălzire
ce pot asigura acest confort în prezent la monumentele istorice:
- In sta l aţ ii de încă lzire cu corpuri statice - radiatoare în care
cedarea de că l dură se face într-o proporţie mai mare prin convenţie ,
decât prin radiaţie ;
- In sta l aţ i e de încă l z ire prin radiaţie , care în majoritatea cazu ril or
se real i z ează prin sistemu l de încă lzire prin pardoseli încălzitoare ,
sisteme la care curenţii de aer sunt practic inexistenţi ;
- Instalaţie cu aer ca ld, când încălzirea încăperii se rea l izează
prin amestec de aer ca ld introdus cu aeru l în că p erii ;
- In sta l aţie de ventilare mecanică , care poate fi s impl ă
(introducere sau evacuare) sau combinată (cu încălzire , răcire, uscare
sau umidificare) . Tn cazul ventilării mecanice, vehicularea aeru lui se
face cu ajutorul unui ventilator sau a două ventilatoare (unu l de
introducere şi unul de evacuare) .
Prin vehicularea mecanică a unui debit de aer se urmăreşte
menţinerea unei temperaturi aproximativ constante în perioada de ia rn ă
şi limitarea creşterii temperaturii peste o a numită valoare în perioada de
vară . Aceasta presupune intercalarea în circuitul aerului a unui ventilator
şi a unei baterii de încălzire precum şi a unui filtru de praf.
După necesităţi , pe circuitu l aeru lui se pot introduce ş i alte
ap1:irate cu ajutorul cărora se vor obţin e procese de răcire, uscare
sau umidificare;
In stalaţie de climatizare a aeru lui necesară atinge rii tuturor
parametrilor de confort. Climatizarea ae rului se deosebeşte de
ventilarea mecanică prin aceea că aeru lui de ventilare i se reglează
simu ltan cel puţin doi parametri , astfel că se pot realiza încălzirea,
răcirea , uscarea sau umidificarea aeru lui într-o incintă;
- Instalaţia de încălzire l oca l ă electrică . Acest sistem este cel
mai igienic şi mai confortabil. Totuşi , costul ridicat al energiei electrice
limitează folosirea acestui sistem .
Toate sistemele de încă lzire pot asigura în mod direct o anum ită
temperatură interioară a aeru lui (t i°).
În ceea ce priveşte temperatura medie de radiaţie

8,,,,

a

suprafeţelo r ce lim itează încăpe rea , numai sistemul de încălzire prin
radiaţi e (pardoseli şi plafoane încă lzitoare) poate determina în mod
direct o anumită mărime a acesteia . De menţionat că şi cele lalte
sisteme de încă lzire convectivă (corpuri statice, aer cald) pot influ enţa
21

N. Niculescu, M.llina, lnstalajii de Încălzire, Editura dida cti că ş i p e d a g ogic ă ,
p.24,25

B ucureş ti ,

indirect mărimea lui 0 111 , prin schimbul de că ldură între aeru l cald din
încăpere şi suprafaţa pereţilor. În afară de aceasta , o anum ită mărime
a temperaturii 8 m r se obţ in e şi prin dimensionarea elementelor de
co n s tru cţ i e din punct de vedere termic şi anume prin condiţia pusă la
determinarea rezistenţei termice necesare Ronec în ceea ce priveşte
~8

e

= tj imin
Referitor la viteza aeru lui V ca factor de confort termic, se
constată că aceasta este influenţ~tă în mod activ de sistemele de
încălzire prin convecţie (mai ales la încălzirea cu aer ca ld prin locul
de amp lasare a gurilor de aer ş i prin mărimea vitezei de refu lare).ln
ceea ce priv eşte sistemu l de încălzi re prin radiaţie (pa rdo seală şi
plafon) , dacă încăperea nu este prea îna ltă se poate considera viteza
aeru lui aproape nu l ă .
Umiditatea relativă (p ; nu poate fi asigurată în limitele cerute
de confort de nici unul din sistemele de încă l z ire. Numai prin in sta l aţi a
de co ndiţionare a aerului se poate realiza acest factor de confort în
limite strânse. De menţionat că la toate sistemele de încă l z ire , prin
mărirea temperaturii aerului din interior, conţinutu l de umiditate al
acestuia r ămânând constant, umiditatea re l ativă scade; în ce le mai
multe cazuri însă valorile se păstrează în limite acceptab il e, adică
<p i >30%.
ima x

Probleme privind

instalaţiile

de încălzire
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Proiectare şi performanţe . Focul a fost utilizat dintotdeauna
su rs ă interioa ră de încă l zire.
Azi ex i stă un număr mare de sisteme de încă lz ire diferite , care,
chiar dacă nu sunt estetice , pot fi foarte eficiente .
Există două principii de ba z ă ce trebuie avute în vedere :
- sisteme lente şi continue ce pot asigura o temperatură interioară
co ntinu ă, cum ar fi încă l zirea centra l ă , utilizarea radiatoarelor sau
rezistenţe lo r electrice ;
- sisteme portab il e ce pot încă l zi spaţ iul respectiv în timp scurt,
fără utilizare co ntinu ă , cum ar fi încălz irea spaţii l or fo losite rar, cu
surse electrice, încălzitoare cu infraroşii sau ventilatoare cu aer cald .
ca

fig. 20

Aerul încălzit îşi schimbă în mod cons iderabil proprietăţile : se
exti nd e , având o greutate volumetrică mai mică , crescându-i
capacitatea de absorbţie a apei. Aerul ca ld este mai uşor decât cel
rece , deci se ridică . Acesta creează o zonă de presiune la nivelul
plafonului şi o subpresiune la nivelul pardoselii .
Suprapresiunea va crea posibilitatea ieşirii aerului prin toate orificiile
existente la partea superioară , pe când subpresiunea va crea un efect
de absorbţie , ajutând aerul exterior să pătrundă în interior prin toate
orificii le existente la partea inferioară - a pereţi lor şi a pardose lii .
22
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Diagrame bazate pe teoria lui Molliere ilustrează relaţia dintre
temperatura aerului, conţinutul de umiditate şi umiditatea relativă (q apa/kg - aer)
Exemplul de mai jos se va regăsi în diagrame, Săgeţile vor
indica modul de utilizare.
O cantitate dată de 1 kg aer are un volum aproximativ 750 I la
o temperatură de - 5° C şi poate conţine maximum 2,6 g apă (vezi
tabelul) , ln mod normal aerul conţine mult mai puţină umiditate decât
maximum posibil.
Relaţia dintre conţinutul de umiditate actual faţă de maximum
posibil se exprimă în procente şi se numeşte coeficient de umiditate
relativă.

fig. 21
Dacă încăperea este prevăzută cu un coş , forţele ascensionale
de absorbţie sunt accelerate şi rezultă o subpresiune foarte accentuată

\L + + +
,\

Hot

Ovorprossu re

+ +
Undorplessure

Underpreuure

+

+

fig. 22 Cameră închisă cu orificii
naturale de intrare şi ieşire aer

fig. 23 Idem, dar cu

coş

la nivelul pardoselii (fig .23) . Deci aerul cald este "mai însetat" decât
aerul rece. Cu o foarte mică cantitate de căldură aerul devine capabil
de a absorbi cantităţi mult mai mari de umiditate (fig.24 şi fig.25)

(RH) =conţinutul de apă real/conţinutul maxim de apă , înmulţit
cu 100.
Umiditatea rel ativă a aerului exterior este în mod normal în jur
de75% ,
1 kg de aer la -5°C conţine 1,9 g apă
(1 ,9/2 ,6 X 100 = 75)
Dacă se încă l zeşte această cantitate de aer la o temperatură
de+ 20°C, acesta se va extinde şi va ocupa un spaţiu de aproximativ
820 I.
Conţinutul maxim de apă la +20°C este de 14,7 g, cu un RH
aferentde 13%. (1 ,9/14 ,7x100 = 13)
Masa de aer încearcă să compenseze lipsa de apă , absorbind
umiditate din mediul înconjurător, astfel rezultând o deshidratare atât
a structurii , cât şi a tuturor elementelor componente din mediul
respectiv.
Cazuri frecvente de deteriorări. Variaţiile_ umidităţii relative sunt
dependente de grosimea zidurilor exterioare. lntr-o clădire neîncălzită
cu ziduri de piatră acestea sunt reduse (-10%). lntr-o clădire încălzită
variaţiile umidităţii relative sunt foarte ridicate (- 50 %, chiar mai
mult) .
Dacă ştim că într-un interval dat (RH = 20- 80%) modificările în
structura lemnului sunt proporţionale cu nivelul umidităţii relative , se
poate uşor prevedea ce se poate întâmpla cu elementele fragile .
Vopseaua se va desprinde de pe suprafaţa elementelor de lemn ,
pentru că ea nu este e l asti că pentru a rezista la variaţiile interne din
structura lemnului (fig.26). Dacă atmosfera devine foarte uscată, lemnul
va crăpa .
Mai demult s-a crezut că petele negre care au apărut în bisericile
noastre , după ce am început să le încăl zim , sunt datorate funinginii
şi altor emisiuni ale sobelor de fontă utilizate pentru încălzire. S-a
dovedit că nu aceasta este cauza. Pete negre apar pe orice
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de umiditate în g/kg aer uscat la diferite
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suprafaţă rece care este în contact cu aer cald , indiferent de sistemul
de încălzire utilizat Acest fenomen se datorea ză faptului că particule
materiale ca lde sunt atrase de suprafaţa rece , în consecinţă ,
particulele de murdărie se depun pe pereţii respectivi (fig.27) fenomen
ce poate să apară şi în alte cazuri asemănătoare . Conturul îmbinărilor
din z idărie , aflate în spatele tencuielii , poate deveni vizibil datorită
gradului d.iferit de murd ă rire a cărămiz ilor şi a elementelor de legătură
(mortar) . lntrucât temperatura cărăm izilor şi a mortarului diferă , diferă
şi forţa cu care ele atrag particulele de murdărie din aer. Acelaşi lucru
se întâmplă şi în cazul când anumite goluri din zid au fost umplute:
acestea se vor murdări diferit. Apariţia petelor negre într-o cameră
este natural acce l erată dacă aeru l conţine o cantitate mai mare de
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Multe dintre clădirile noastre vechi au pereţii umezi. Clădirile
vechi de regulă nu au fost prevăzute cu o hidroizolaţie orizontal ă,
astfel încât, cărămida din zidărie absoarbe umiditatea din sol , care
se va evapora prin suprafeţele interioare şi exterioare ale peretelui.
Peretele se deshidratează în interior, unde aerul este mai uscat şi
unde suprafaţa este mai poroasă . Pe partea caldă a peretelui,
adică în in terior, se evaporă cantităţi mult mai mari de apă . Apa
absorbită în z idărie conţine săruri în formă lich idă , care se depun
pe sub tencuiala peretelui , producând crăpături. De exemplu pe
tavanul pivniţelor , care au fost neîncălzite , încep să apară
eflorescenţe în mod accelerat dacă ele urmează să fie încă lzite
datorită schimbării destinaţiei iniţiale (spaţiul resp ectiv nu trebuie
încălzit) , fig .30. Eflorescenţe apar pe suprafeţele pereţilor dacă acestea

fig. 26
fig. 27

praf sau dacă el circu l ă pe un traseu concentrat. Cu renti puternici de
aer apar deasupra radiatoarelor, unde devin clar vizibile urme negre
de murdărie . Altă cauză a murdăriei este atunci când aerul ca ld se
ridică pân ă la tavan , în compensaţie aerul rece este absorbit la nivelul
pardoselii. Se creează o suprapresiune la nivelul plafonului, ce forţează
ieşirea aerului prin crăpăturile fine existente . O mare cantitate de
murdărie se depune în locurile unde aeru l este forţat afară, astfel
crăpăturile fine par să fie mult mai largi şi mai periculoase decât sunt
în realitate (fig .28).

fig . 30
fig . 28

sunt vopsite - vopseaua în mod gradat începe să se desprindă . În
caz uri mai grave deteriorarea apare şi la tencuială , în final şi în
În mod similar pete apar şi în jurul crăpăturilor de la nivelul
pardo.selii , unde aerul penetrează .
lntr-un perete umed , aerul deseori este saturat cu umiditate
(RH = 100%). Presiunea vaporilor în porii materialului este ega l ă cu
presiunea de saturatie a vapori lor de apă la temperatura respectivă .
Curba din fig .29 ilustrează modul în care variatia presiunii de saturatie

2

z id ă rie .

Coşuri l e existente ale clădirilor au fost deseori utilizate câhd
s-a introdus încălzirea centra lă . La coşurile cu secţiune mare tirajul
natural este încet, din care cauză gazele de ardere , ce trec, se răcesc,
se produce o condensare , apare o depunere pe suprafaţa interioa ră a
coşului sub formă de smoală . Atât smoala cât şi apa sunt absorbite
de zid , ceea ce conduce la pagube de obicei ireparabile (fig .31 ).

2mmHg

75%RH
13%RH
2 gr ./kg
2 gr ./kg
Outaide +----1-lnside
Ory wall

fig. 29

Perete uscat

Oamp wall

Perete umed

are loc în perete şi cum ea depinde de temperatura peretelui.
Diferentele dintre presiunea vaporilor creează curenti . diferenţe mari
creează cu re nţi puternici. O presiune de saturaţie de 15 mm Hg
într-un perete al unei camere , în care presiunea vaporilor este de
2 mm Hg creează o pierdere de umiditate însemnată înspre cameră .
Astfel , un perete umed se usucă mult mai repede pe partea caldă
decât pe partea rece .

fig. 31

Construcţii l e vechi din lemn sunt îndeobşte renovate , utilizând
metode moderne . Se prevede o izolare termică core spunză toare cu
scopul de a elimina curenţii în interior ş i a asigura o temperatură
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plăcută interioară . Rezultatul este că în multe din aceste cazuri apare
fenomenul de putrezire a lemnului , cauza fiind o ventilare insuficientă .

Reparaţii şi întreţineri. Deteriorările cauzate de introducerea încălzirii
în clădirile care iniţial nu au fost încălzite (de exemplu biserici) sunt
foarte dificil de a fi reparate . rn principiu , clădirile respective trebuie
încălzite cât mai puţin posibil , şi doar în cazurile când ele sunt folosite.
Cea mai mare parte a deteriorărilor sunt cauzate de uscare, ceea ce
se în~âmplă când încălzirea şi ventilarea sunt utilizate .simultan.
ln anumite ţări se studiază folosirea unui sistem de încălzire
prin radiaţie, astfel persoanele devin obiectul încălzirii, şi nu clădirea
(fig .32).

t

există o diversitate mare de corpuri de încăl zire , cu forme constructive variate. De asemenea există preocuparea de a realiza noi tipuri ,
care să asigure simultan următoarele condiţii de bază : cost redus,
consum mic de metale , greutate proprie mică , posibilitate de
asamblare uşoară a elementelor componente , aspect estetic. De
asemenea o cerinţă a acestora este să ocupe spaţiu mic în încăpere ,
să nu acumuleze praf şi să poată fi uşor de curăţat.
·
Alegerea acestor corpuri de încălzire ce urmează să fie instalate
într-o clădire este întotdeauna dependentă de destinaţia acesteia , de
cerinţele de ordin economic şi igienic.
Din considerente de ordin igienic - sanitar, temperatura medie a
suprafeţei corpurilor de încălzire se recomandă să nu depăşească
85°C , de aceea ele vor fi alimentate numai cu apă caldă cu
temperatură sub 100°C (de exemplu , apă caldă cu regim de
temperatură 95/75°C) .
- Un alt tip de corp de încălzire care cedează încăperii căldura
prin convecţie este convectorul, format dintr-un element de încălzire ,
ţeavă cu aripioare şi o mască . Un tip special de încălzire este cel cu
soclu , cu gabarit redus, ce se montează pe pereţii exteriori şi interiori
ai încăperilor. Acest tip are avantajul că realizează o încălzire mai
uniformă a încăperilor, inclusiv în zona inferioară a acestora . Prezintă
dezavantajul că face inutilizabilă o suprafaţă mare de încăpere .

+20'

o)

b)

d)

c/

fig. 32

În ceea ce priveşte petele negre şi curăţirea acestor suprafe ţe
înnegrite , este important să se reţină faptul că frescele se deterioreaz ă
puţin câte puţin , de fiecare dată când sunt curăţate . De aceea se
recomandă curăţarea lor de maximum 5 ori.
Deteriorările cauzate de deshidratare nu pot fi remediate prin
metode de umidificare , decât foarte rar, numai local. Orice surplus
de umiditate introdusă poate să agraveze şi mai mult deteriorările
cauzate de umiditatea existentă .
Clădirile rezidenţiale adaptate la condiţii moderne de confort
prin introducerea izolării termice şi a încălzirii centrale trebuie să fie
dotate cu sisteme de ventilaţie .
Casele vechi din lemn foarte rar necesită o izolare suplimentară .
Atât timp cât pardoseala şi tavanul sunt bine izolate , uşile şi ferestrele
sunt bine etanşeizate , în ele se menţine căldura în condiţii
satisfăcătoare.

Sisteme moderne de încălzire adecvate
monumentelor istorice
Domeniul de folosire al fiecărui sistem de încălzire este dependent de destinaţia clădirii , cât şi de consideraţii de ordin tehnicoeconomic.
Uneori arhitecţii restauratori care amenajează vechile clădiri
privesc cu superficialitate problema încălzirii şi a aerisirii , rezolvând-o printr-o instalaţie obişnuită cu corpuri statice - calorifere , fapt
ce poate conduce la degradarea monumentului, a obiectului din interior, cât şi a aspectului interior.
De aceea se consideră că introducerea în mod constant a
instalaţiilor de încălzire centrală la monumentele istorice, aflate în
oraşe sau izolate de acestea, trebuie să fie bine analizată de la caz
la caz , punând în cumpănă mai ales consecinţele negative , care pot
fi uneori mai mari decât avantajele.
Instalaţii de încălzire cu corpuri statice . Sistemul de în călzire folosit
des la clădirile monument este cel de încălzire centrală , care întrebuinţează ca agent termic apa caldă cu temperatura sub 115° C. Acest
tip de instalaţie de încălzire centrală ar~ ca element component principal corpul de încălzire tip radiator. ln prezent, pe plan mondial ,

eJ

F)

fig. 33 Pos1bilităfi de montare a con vectoarelor: a) sub fereastră' b) pe perete; c)
in nişă; d) in nişă cu priză de aer din exterior: e) in vitrina unui magazin: f) sub uşile
exterioare

Convectoarele prez intă şi o serie de avantaje de ordin tehnicoeconomic - consum minim de metal, folosirea agenţilor termici cu
parametri ridicaţi, inerţie termică mică , posibilitatea reglării locale,
aspect estetic.
Agentul termic este preparat şi furnizat acestor consumatori de
aparate speciale - cazane ; în general au gabarite mici pentru a putea
fi amplasate în subsolul clădirilor.
Instalaţii de încălzire cu aer cald 23 . Căldura necesară menţinerii la
un anumit nivel a temperaturii interioare prescrise este cedată de
către aerul încălzit ce se introduce direct în încăpere (acesta este un
sistem asemănător cu instalaţia de ventilare) .
Un avantaj al acestui sistem este acela al posibilităţii realizării
cu aceeaşi instalaţie a încălzirii şi a ventilării unui spaţiu dat, cât şi
încălzirea rapidă a unei încăperi după punerea în funcţiune a instalaţiei ,
precum şi investiţii reduse faţă de celelalte sisteme.
Dezavantajul sistemului este că se creează curenţi de aer cu
viteze mari în încăpere şi se realizeaz ă o încălzire neuniformă atât
pe plan orizontal , cât mai ales pe înălţimea acesteia .
" N. Niculescu, M. llina, lns talafiide incălzire- Ed . did acti că ş i ped agog i că , Bu c ureşti ,
p.30-38, 100-107, 115-11 9
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Până la apariţia sistemului prin radiaţie de temperatură joasă ,
încălzi rea cu aer cald era un sistem folosit în clădirile ale căror încăperi
aveau o înălţime mare (locuinţe , birouri , săli cu aglomerări de

persoane).
De multe ori acest tip se îmbină cu încălzirea cu corpuri statice ,
care avea rol de încălzire de gardă .
De obicei aparatele care prepară direct aerul cald sunt agregate
cu focar propriu folosind combustibil solid , lichid sau gazos. Acest
aparaJ este racordat la un coş de fum pentru asigurarea tirajului.
ln figura de mai jos este prezentat schematic un astfel de sistem.

căldura totală ,

decât celelalte sisteme de încălzire menţionate mai
înainte.
Un specific al acestui tip de încălzire este acela că pot fi folosite
ca suprafeţe încălz itoare şi elementele de construcţie ale încăperilor.
temperatura suprafeţelor de încălzire 8 P aceste instalaţii
se po} clasifica în trei categorii :
ln prima categorie - încălzirea prin radiaţie de temperatură joasă ,
După

având 8 p=25 °.... 90°C - suprafeţele de încălzire pot fi realizate folosind
pardoseala , plafonul sau pereţii încăperii .

3

2

fig. 34 Sobă pentru aer cald: a - incălzirea Încăperilor la acelaşi nivel,· b)
Încălzirea Încăperilor de la niveluri diferite; 1- focar; 1 - peretele exterior al
sobei de teracotă; 3 - guri de aer; 4 - canale de aer cald.

fig. 35 Încălzirea centra lă cu aer cald cu circulafie
la o locuinfă individuală: 1 - sobă centrată; 2 canale de aer'3 - guri de aer.
na turală

Sistemul de încălzire cu aer cald cu circulaţie naturală se poate
utiliza la locuinţele individuale , acolo unde nu se dispune de sursa de
agent termic .
Un sistem modern folosit pentru încăl z ir e individuală este
cel cu aparatul DOMOTERM . Acesta poate fi construit sub formă
de dulap pentru montat în perete (d e exemplu în vestibul) sau de
formă specială pentru montare în plafonul dublu al vestibulului
(fig .36) .

După felul şi poziţia acestora distingem următoarele sisteme
de încălzire de temperatură joasă :
- încă lz irea prin plafon , unde temperatura medie a suprafeţei
încălz itoare

8 P nu depăşeşte +50°C ;

- încălzirea prin pardoseal ă unde 8 P < 30°C, posibil de folosit
în combinaţii şi cu alte sisteme de încă l z ire pentru acoperirea
necesarului de căldură ;

'
Veslrbul

'

''

il
-...........J
i

I
/
/

fig. 36. Dom o termă În tava n: a - secj iu ne prin apara t; b - modul de amplasare;
1 - ventilator axial; 2 - baterie de Încălzire; 3 - cameră de trecere a aerului cald (plafon
dublu) 4 - guri de refulare a aerului cald; 5 - guri de circula/ia aerului (fante În uşi)

Aceste aparate pot funcţiona de obicei numai cu aer recirculat
sunt de construcţie silenţioasă ; pentru a putea fi folosit în clădire
trebuie să existe sursa de agent termic - apa caldă .
şi

Pentru a permite recircularea aerului din încăperi, trebuie
fante în uşi sau alte deschideri .
Sistemul este economic, ventilatorul se porneşte numai când
este nevoie , în restul timpului bateria de încălzire este continuu
alimentată cu agent termic , se produce o uşoară încălzire a spaţiului
printr-o circulaţie naturală a aerului .
prevăzute

Instalaţie de încălzire prin radiaţie 11.231. Acest sistem
încălzire cedează căldura într-o proporţie mai mare , peste 50%

de
din

- încălzirea prin panouri montate în

pereţi ,

unde

8 P poate atinge

valori până la 85°C„ .90°C. Acest sistem foloseşte ca agent termic
principal apa caldă sub 100°C.
O particularitate a acestui sistem este faptul că asigură un grad
de confort ridicat, repartiţia căldurii cedate în încăpere este mai uniformă, se elimină în mare măsură curenţii de aer din încăpere , o
economisire a spaţiului pentru montarea corpurilor de încălzire datorită
folosirii elementelor de construcţie ca suprafeţe de cedare a că ldurii .
Celelalte două categorii de încălziri - prin rad i aţi e de medie şi
înaltă temperatură - nu pot fi utilizate în domeniul pus în discuţie .
Dintre sistemele de încălzire prin radiaţie de joasă temperatură ,
încălzirea prin pa rdoseală este cea mai folositoare datorită eficienţei
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ei deosebite , a contribuţiei la realizarea confortului , a obţinerii unei
·
temperaturi uniforme în încăpere .
Încălzirea prin pardoseală poate fi considerată unul din sistemele
de încălzire cele mai vechi , care a revenit în actualitate.
Datorită noilor tehnologii din Occident, acest sistem a început
să se răspândească şi să fie folosit tot mai des la monumentele
istorice.
Este foarte important şi faptul că , din punct de vedere al simţului
termic uman , acest sistem oferă soluţia cea mai favorabilă . Din păcate ,
multă vreme s-a crezut despre sistemul de încălzire prin pardoseală
că nu ar fi soluţia cea mai bună nici din punct de vedere termic şi nici
din cel al s ă nătăţii. Cele afirmate puteau să fie reale în unele cazuri ,
la sistemele care au neglijat elemente foarte importante, atât în
calcule pentru proiectare , cât şi în tehnica instalării acestor
sisteme . Însă aceste contraargumente nu se susţin în cazul
sistemelor moderne. O problemă deosebită în această tehnică o
constituie difuziunea de oxigen , ceea ce multă vreme nu s-a luat
în considerare. Măsuri exacte au demonstrat că difuziunea exercită
o influenţă negativă asupra sistemelor de încăl z ire , într-o măsură
foarte dăunătoare . Pentru exemplificare , prezentăm următorul
calcul : prin peretele conductei de încălzire din material plastic
lung de 100 m, pătrunde anual , în sistem prin difuziune, o cantitate
de oxigen echivalentă cu cantitatea de oxigen necesară pentru
oxidarea unei cantităţi de 180 g fier. Aceasta este o cifră foarte
mare , dacă ţinem seama că, în circuitele conductelor de încălzire
la o casă particulară , prin această oxidare , anual se depune peste
1 kg de rugină , ceea ce duce , după o perioadă de 5-7 ani , la
înfundarea totală a conductelor (bineînţeles , oxidarea se produce
pe suprafaţa elementelor metalice ale sistemului de încălzire , în
mod deosebit la cazane) . Efectul deosebit de dăunător al difuziunii
de oxigen se poate înlătura cu mai multe metode. Una dintre soluţii
ar fi montarea unui schimbător de căldură cu pompa de circulaţie
între circuitul cazanului şi cel al conductelor . de încălzire prin
pardoseală .
Aşad ar, sistemul fabricat şi comercializat realizează separarea
celor dou ă circu ite , evitând astfel nu numai efectele negative ale
difuziunii de oxigen , ci şi pătrunderea unor temperaturi ş i presiuni
periculoase în sistemul tuburilor înglobate în pardoseală , prelungind
astfel durata de fun cţionare a acestora la circa 50 de ani .
Schimbătorul de c ăldură cu pompa de circulaţie are şi o variantă completată cu un element de încă l z ire electric ă' , cu funcţionare
periodică sau complementară . Acest sistem se completează cu un
bloc colector - distribuitor din cupru şi material plastic, practic rezistent
la oxidare. ln afară de aceasta , sistemul are în componenţă şi un

vas de expansiune, în varianta închis sau deschis ; de asemenea ,
are în componenţă şi "fittinguri" complementare. Această unitate se
comercializează montată pe o placă sau în "cutie".Sistemul de
încăl z ire prin pardoseală , cu denumirea "QUALITHERM 2000" ,
este un sistem complet , care se comerc i a lizează complet cu
pompă , schimbător de c ăldură şi blocul colector-distribuitor, de
asemenea cu plăci de izolaţie cu conductă din material plastic
pentru încălzire prin pardoseală , i zolaţie laterală , fâ şii pentru
dilataţie şi tub de protecţie .
Din punct de vedere al cheltuielilor, pe o perioadă lungă de
funcţionare se pot economisi importante cheltuieli de energie , iar
c onstrucţia sistemului îi permite o montare simplă şi rapidă . De
asemenea nu necesită conducte rezistente la difuzia de oxigen ;
din anul 1976 a început folosirea ţevilor de polipropilenă în instalaţii.
În majoritatea cazurilor încălzirea prin pardoseală nu poate să
acopere necesarul de căldură , mai ales atunci când în înc ă pere
există şi mobilier, de aceea acest sistem nu poate fi independent, el
se combină cu alt sistem de încălzire prin convecţie sau radiaţie .
Totuşi el este un sistem folosit acolo unde amplasarea altor
corpuri de încălzire este dificilă .

reali z ării unor scheme eficiente de ventilare şi a
aerului din încăperi ;
- posibilitatea recirculării parţiale a aerului evacuat din încăperi ,
ceea ce înseamnă economie de căldură sau de frig .
Realizarea efectivă a instalaţiei de ventilare mecanică , stabilirea
modului de introducere şi evacuare a aerului din încăperile ventilate
depind de felul degajărilor nocive, de intensitatea şi modul de distribuţie
a acestora , de felul activităţii oamenilor, de particularităţile mediului
interior şi tipul construcţiei.

- posibilitatea

controlării mişcării
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Cenlrola de venit/are

fig. 37 Schema unei instala/ii de ventilare m ecanică: F -filtru; 8 .1. baterie de Încălzire; V I. - ventilator de introducere; V E. - ventilator de
evacuare; R. - clapetă de reglaj; A.I. - aer introdus (refula t; A.e. aer
evacuat (aspira t): A.R. - aer recircula t

În fig .37 este des e nată , la modul general, schema unei instalatii
de ventilare mecanică , care , în principiu , se compune din :
- priza de aer proaspăt; gurile pentru introducerea aerului proa spăt
şi pentru evacuarea aerului viciat; canalele care tra nsportă aerul , cu
accesoriile respective ; centrala de ventilare şi gura de evacuare în
exterior a aerului viciat.
Ventilatoarele trebuie s ă se monteze pe fundaţii elastice (plută
e xpandată, cauciuc , vibroizolatoare din cauciuc sau arcuri elicoidale
din oţel) şi trebuie pozate astfel faţă de pereţi , încât să împiedice
transmiterea vibra ţiilor la fundaţiile sau pereţii clădirii. Pentru a
împiedica transmiterea zgomotului prin canalele de aer în î ncăperile
ventilate , ventilatoarele trebuie să fie prevăzute cu burdufuri.
Reţe aua de canale se execută în majoritatea cazurilor din tablă
de oţel zinc ată , fiind materialul care întruneşte cele mai multe calităţi.
Gurile de aer de introducere şi evacuare îmbra că o mare
diversitate de tipuri ca formă , alcătuire şi material. Trebuie să se
încadreze în mod organic în arhitectura înc ă perii şi trebuie să conţin ă
în a celaşi timp toate elementele necesare modificării direcţiei jetului

Ventilarea mecanică , 24 1 Ventilarea mecanică permite asigurarea unor
schimburi permanente de aer în încăperile supuse ventilării . Faţă de
ventilarea naturală organizată prezintă avantaje importante, printre
care se menţionea ză :
- asigurarea unui debit de aer constant în timp (sau pe perioade
mai mari de timp) datorită prezenţei ventilatoarelor, ceea ce permite
diluarea permanentă a nocivităţilor ;
- posibilitatea filtrării şi tratării (încălzire , răcire , umidificare ,
uscare etc.) prealabile a aerului:
- posibilitatea controlării stării de suprapresiune sau de
depresiune din încăperile supuse ventilării ;

pe verticală şi orizontală ş i reglării debitului de aer. Lipsa acestor
elemente conduce de multe ori , prin apariţia senzaţiei de curent, la
neutilizarea întregii instalaţii . Trebuie deci acordată deopotrivă grijă
pentru aspectul estetic , cât şi pentru mărimea , forma , alcătuirea şi
înălţimea de amplasare a gurilor.
Ca poziţie , în clădirea pe care o deserveşte centrala de ventilare
se amplasează de regulă în subsol şi mai rar la nivelurile intermediare,
la ultimul nivel sau într-o încăpere special amenajată pe terasă . Se
poate de asemenea ca grupul de introducere să fie prevăzut la subsol
şi cel de evacuare la ultimul nivel. Ultima soluţie se preferă din motive economice, ducând la scurtarea traseelor tubulaturii de ventilare.
Alături de această condiţie economică apare şi una funcţională , dictată
de depărtarea minimă pe vertical ă şi ori z ontal ă dintre priza de aer şi
gura de evacuare.
Sisteme de ventilare mecanică des întâlnite la monumentele
istorice sunt:
- Instalaţii de ventilare prin aspirare, care extrag aerul dintr-o
încăpere cu ajutorul unui ventilator şi se evacuează în exterior, în
timp ce din încăperile alăturate pătrunde prin neetanşeităţi , uş i,
ferestre , aerul de compensaţie (fig .38) . Sistemul este utilizat la
bucătării , WC-uri , garderobe , laboratoare. Este un sistem simplu ş i
eficient, însă este limitat la încăperi mici din cauza curenţilor de aer
rece care apar;

Gh. Du ţă , N.Niculescu, P.Stoenescu , Instala/ii de ventilape şi climatizare, Edi tura
1974, p.101, 109 , 193-200

- Instalaţii de ventilare prin refulare , în care se aspiră aer din
exterior cu ajutorul unui ventilator şi se introduce în încăperea supusă

24

di d acti că ş i ped agog i că , Bu cu reşti ,
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ventilării
expoziţii

(fig .39). Acest sistem se utilizează la birouri, magazine ,
etc.;
lncăpere
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fig. 38 Instala/ie de ven!Hare prin aspirare: v - ventilator

fig. 39 Instala/ie de ventilare prin refulare: F-filtru;
8 .1. - baterie de încălzire; PA. - priză de aer proaspă t

- Instalaţia de ventilare prin refulare şi aspirare care se utilizează
la încăperi mari , constă din combinarea unei instalaţii de refulare cu
una de aspirare. Se pretează la săli de orice tip , cinematografe ,
restaurante etc. Instalaţi a poate funcţiona atât cu aer exterior cât şi
cu aer de recirculare ;
Scopul principal aJ instalaţiei de ventilare cu încălzire îl reprezintă
încălzirea unui spaţi u . ln acest caz agentul termic îl reprez intă aerul.
Instalaţia poate cuprinde aparate speciale de generare a aerului cald
mai aproape de specificul instalaţiilor de încălzire ;
- Instalaţii de ventilare cu răcire, când aerul introdus în încăpere
are o temperatură mai scăzută decât cea a aerului exterior, astfel că
reuşeşte să menţină o temperatură mai scăzută în încăperea ventilată
(fig.40) . Această instalaţie se foloseşte în principal vara , în scopuri
de răcire .

umidificarea şi uscarea aerului , precum şi o instalaţie de reglare
automată a temperaturii şi umidităţii aerului. Reprezintă sistemele de
ventilare cele mai complexe dar şi cele mai scumpe. Alături de acestea
se uti lizează şi aşa- numitele instalaţii de climatizare parţială , care
asigură fie temperatura , fie umiditatea aerului din încăpere .
Instalaţia de climatizare este asemănătoare ca funcţionare ş i
elemente componente cu instalaţia de ventilare mecanică ,
diferenţierea constând în complexitatea sporită a elementelor centralei
de climatizare , în care apare suplimentar o cameră de tratare a aerului
cu apă (sau cu aer).
Pentru funcţionarea corespunzătoare a unui asemenea agregat
este absolut necesară prevederea unei instalaţii de reglare automată
a parametrilor aerului refulat în încăperi. O centrală de climatizare de
tipul celei indicate în fig. 42 poate deservi o încăpere sau mai multe

!11r6r.erP.
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fig.40 Instala/ie de ventilare cu răcirea aerului: a cu baterie; b - prin pulverizare cu apă; F - filtru; Br - baterie de răcire;
VI - ventilator de introducere; VE. ventilator de evacuare; PA. priză de aer. GE gură de evacuare a aerului viciat în exterioru/
clădirii; CP - ca meră de pulverizare; PC - pompă de circu/afie
Instalaţiile de ventilare cu încălzirea şi umidificarea aerului se
folosesc pentru asigurarea , în perioada de iarnă , a umidităţii relative
cerute de condiţiile de confort.
·
Instalaţia de ventilare cu uscarea aerului foloseşte la micşorarea
conţinutului de umiditate al aerului .
Sistemul de încălzire şi uscare a aerului prin absorbţia vaporilor
de apă din aer cu ajutorul substanţelor higroscopice de tip silicagel ,
alumogel, clorura de calciu etc. (fig.41 ). Se foloseşte la instalaţii de
laborator unde se cer debite de aer relativ mici .

î ncăperi

a c ă ror variaţie în timp a sarcinilor termice este identică .
Pentru cazul alimentării mai multor încăperi este necesară o
descentralizare a prepară rii aerului , în sensul că apare necesară
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fig.41

fig.42

fig.4 1 - US - aparat pentru uscarea aerului; F - filtru; BR - baterie de răcire;
CP - cameră de pulverizare; PC - pompă; VI - ventilator de introducere;
VE - ventilator de evacuare

fig.42 - F - filtru de aer; BP/ - baterie de preîncălzire; CP - cameră de
pulverizare; BR - baterie de răcire; BRI - baterie de reîncălzire; VI - ventilator
de introducere; VE - ventilator de evacuare (exhaustor); A P - aer proaspăt;
AR - aer recirculat; AE - aer evacuat în exterior; AC - aer climatizat;
GR - gură de refulare (introducere); GA - gură de absorb/ie (evacuare);
CR - clapetă de reglaj.

Canalele de aer permit transportul aerului proaspăt sau tratat spre
ventilate precum şi evacuarea în exterior a aerului viciat.
Canalele de aer pot avea orice fel de secţiune . Practic se întâlnesc
mai des cele de secţiune dreptunghiulară , pătrată sau circulară .

tratarea suplimentară a aerului pentru fiecare grup de încăperi sa u
pentru fiecare încăpere în parte .

Climatizarea 24 '. Instalaţiile de climatizare au drept scop menţinerea
în anumite limite, dinainte prescrise , a temperaturii şi umidităţii relative a aerului din încăperile supuse ventilării , în tot timpul anului. O
instalaţie de cl imatizare reuneşte dispozitive pentru răcirea ,

Dezvoltarea construcţiilor şi, respectiv, crearea de încăperi
(multe ca număr) cu suprafeţe mari în plan au impus introducerea de
sisteme noi de climatizare, pe l â ngă cele existente în sistem aer apă, sistemele aer-aer.

încăperile
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Peste tot în lume se folosesc aparate speciale de condiţionare ,
care funcţionează electric, cu rol sJe a regla automat umiditatea
încăperii în funcţie de temperatură . ln cazul climatelor uscate sau în
anotimpuri secetoase se folosesc aparate electrice de vaporizare.
Utilizarea aparatelor electrice locale de climatizare se aplică
azi în muzee şi monumente istorice pe scară tot mai largă , majoritatea
specialiştilor considerând acest sistem mai eficient şi mai uşor de
realiz?t decât condiţionarea centrală.
lncălzirea cu calorifer prezintă dezavantajul uscăciunii , care se
poate remedia cu aparate de vaporizare sau cu mijloace mai simple.
O astfel de instalaţi e poate constitui în unele cazuri un pericol
în muzeele instalate în monumente istorice - palate, castele , biserici,
mănăstiri- izolate faţă de oraş , cu căi de acces dificile, unde instalaţia
nu este reglată constant iar pe timp de iarnă apare problema de
alimentare cu combustibil.Este suficientă o singură noapte de ger de
-10°C, ca instalaţia să îngheţe şi să crape , distrugând pereţii şi
obiectele.
De aceea se consideră că introducerea în mod constant a
instalaţiilor de încălzire centrală în monumentele şi muzeele izolate
trebuie să fie bine analizate de la caz la caz, punând în cumpăn ă mai
ales consecinţele negative, care pot fi uneori mai mari decât avantajele.
Existenţa sobelor cu lemne sau cu gaz în muzee este foarte
dăunătoare , constituie un pericol de incendiu , ele produc o uscăciune
şi o permanentă variaţi e de temperatură între zi şi noapte , care pot fi
dăunătoare .

Sistemul de încăl z ire electric , urmând atent amplasarea
radiatoarelor faţă de picturi , statui, alte obiecte în cadrul unui monument sau muzeu de proporţii reduse , este simplu şi practic. Şi în
acest caz trebuie să se ţin ă seama de raportul dintre temperatură şi
umiditate , folosind, dacă este cazul , şi aparatele de climatizare locală .

Concluzii. Principala cauză de degradare a construcţiilor, statuilor,
vestigiilor arheologice neadăpostite este acţiunea distructivă a climatului
Climatul însumează rezultatul unui număr de factorL diverşi ,
dintre care cei principali sunt: temperatura şi umiditatea. ln unele
zone de ~e glob la acestea se mai adaugă a cţiunea prea puternică a
soarelui şi salinitatea aerului în zonele marine.
Poluarea aerului prin reziduurile produse de industrie constituie
de asemenea un pericol foarte grav atât pentru omenire cât şi pentru
creaţiile ei.
În lumea întreagă , toţi conservatorii şi restauratorii sunt
preocupaţi de păstrarea monumentelor de arhitectură ca şi a obiectelor
din interiorul lor, prin împiedicarea acţiunii distructive a climatului .
Independent de natura monumentelor sau a obiectelor,
capacitatea lor de adaptare la mediul înconjurător este foarte mare ,
întocmai ca aceea a omului.
Când obiectele sunt ţinute multă vreme în anumite condiţii de
umiditate , temperatura relativ constantă în sol, apa , spaţiu închis al
unei peşteri sau mormânt, tind să ajung ă la o stare de echilibru faţă
de acest mediu .
Rez ultă faptul că schimbările bruşte de climat influenţează
negativ starea de conservare a obiectelor de arheologie, artă şi a
monumentelor, întocmai cum acţioneaz ă şi asupra să n ătăţii omului.
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Conservare • Restaurare
PROIECT DE CONSOLIDARE ŞI RESTAURARE A BISERICII ORTODOXE
"ADORMIREA MAICII DOMNULUI", COMUNA BELIN, JUDEŢUL COVASNA*
Arh . LIVIU BRĂTULEANU
Arh. FLORIN DOBRESCU

Biserica cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" din Belinul de
Sus , azi înglobat în satul (comuna) Belin , judeţul Covasna , este
înscrisă în Lista monumentelor istorice , poziţia 15.B.958.
Proiectul întocmit de către Centru l de Proi ectare pentru
Patrimoniul Cu ltural N aţ ion a l , în an ul 1996 , prevede lu c rări de
co nso lid are ş i resta urare în vederea salvării ş i refuncţion ă rii
monumentului ca l ăca ş de cu lt.
Proiectul tehnic a avut la bază releveu l ş i ex pertiza întocmite
de C.P.P.C.N. Bucureşti în anu l 1995.

I. Scurt istoric
Biserica "Adormirea Maicii Domnului" din Belin este databilă
secolulului al XVI II-iea. Spre această concluzie conduc ,

către sfârşitul

- biserică sală ş i turn vestic. Organizarea spaţiului corespunde uza nţelor
cu ltului ortodox , purtând - prin elementele de limbaj arhitectural refle xe târzii ale unui baroc provincial ; sistemul de boltire a altarului
(bo lta cu penetraţii) , profilatura tâmplei altarului şi a cornişei .
Acces ul se face pe latura sudică a turnului de vest (încăperea
de la parter avâ nd rolul de tindă-pridvor) , urmând succesiunea proprie
cu ltului ordotox ; altarul , ned ecroşa t , este în plan poligonal atât la
exterior, cât şi la interior.
Zidăria navei bisericii şi a turnul\:)i vestic este din piatră (de râu
şi de carieră) l egată cu mortar de var. ln sens transversal , zidurile de
co mpartimentare au aceeaşi alcătuire, însă spre deosebire de cele
exterioare acestea sunt mai puţin masive fiind perforate de uşi sau
goluri ci rcu lare în partea lor superioară (vezi foto nr.2 şi 3) . Turnul
vestic , masiv, este re alizat din aceleaşi materiale.
Acoperirea încăperilor naosului şi pronaosului s-a făcut cu boltă
în leag ă n din că ră midă , întărită în dreptul zidurilor transversale cu
arce- dublou . Acoperirea încăperii altarului s-a făcut cu boltă de
că ră midă cu penetraţii (în dreptul ferestrelor corespunzătoare fiecărui
sector de boltă) .
Fundaţiile din z id ă ri e de piatră au o adâncime de fundare redus ă
(cca 60-70 cm sub cota terenului actual) , ceea ce determină o slabă
încastrare în teren .
Şarpanta este realizată din lemn de foioase , atât la nava bisericii
(în două ape) cât şi la foişorul turnului (în patru ape). Învelitoarea
este , în prezent, din ţiglă solzi ; tencuielile interioare şi cele exterioare
sunt din mortar de var.
Zugrăveala este simplă , de var cu o culoare albastru deschis
(nava) . Sub cele patru straturi de zugrăveală interioară nu au fost
observate urme de pictură sau inscripţii. Tencuiala nu a fost pregătită
în vederea pictării . Singura intenţie de decorare este vizibilă pe bolta
naosului şi a altarului: steluţe aplicate direct peste zugrăveală . Profilele
din tencui a lă ale cornişei şi ale tâmplei sugerează doar o firavă intenţie
decorativă.

Având în vedere cele de mai sus , frumuseţea bisericii rezidă în
volumelor majore , în contrastul ce re z ultă între
"orizontala" navei bisericii şi "verticala" turnului - ansar:nblul prismei
turnului şi foişorului care îl încununează - (vezi foto nr.4 ).
Deoarece în decursul anilor terenul s-a înălţat peste cota de
călcare iniţială , în preze nt cota pardoselii se află mai jos decât cota
terenului (teren înierbat) . Acest lucru pe lângă favoriza rea igrasiei
co ntribuie la accentuarea orizontalităţii navei bisericii .
proporţionarea

1. Pronaos - uşa de acces cu 1nscripfia. Detaliu.

pe de o parte , insc ripţi a slavonă (slove ş i cifre chirilice cu ductul
pe tocul-buiandrug al uşii de acces în pronaos : MAI 8 +
1774 (foto nr.1) , iar, pe de altă parte , modul de rea liza re a bisericii:
planimetria , repertoriul decorativ utilizat, sistem ul constru ctiv - ave m
în vedere boltirea altarului (bolta cu pe netraţii).
Nu este exclus ca actua la biserică să fi e edificată pe locu l
alteia , mai veche, din lemn sau poate din zid , dacă avem în vedere
că la începutul secolului al XVIII-iea în satul Belin exista o comun itate
ortodoxă relativ numeroasă. 1
În urma relevării ş i expe rtiză rii fă cute în anul 1995, nu au rezultat
elemente ca re să determine o a ltă datare a bisericii 2 , dup ă cum nu
s-a constatat construirea în mai multe etape 3 . Spre datarea propusă sfârşitul secolului al XVIII-iea - conduce şi constatarea stă rii de conservare
relativ bună a lemnăriei (foişorul , şa rpa nta , uşa cu inscripţia) .
întărit) aflată

li. Descrierea monumentului
Biserica ortodoxă din Belin este un ed ificiu de cu lt ca re se
înscrie, planimetric şi volumetric, tipologiei acestei zo ne a Transilvaniei

• Proiectant general: C.P.P.C.N „ B u c ureşti. Şef proiect arh.Florin Dobrescu.
Ahitectura: arh.Florin Dobrescu , arh. Liviu B ră tul eanu .
Rezislenja: ing.Nicola Gospodinov, sin g. Rodica Săndulesc u .
Instala/ii electrice: in g.Gheorghe Păunescu
Studiu istoric: arh g.Sergiu los ipescu
Documentafia economică: MAN ISA CONSTRUCT S.R.L. BUCUREŞTI
Raportul geologic: ISPI F Bucureş ti

III. Etape constructive - Intervenţii
La nivelul actual de c unoaştere se poate afirma că nu există
mai multe etape de construcţie, turnul fiind construit o dată cu nava
bisericii - co ncluzie la care s-a ajuns observându-se alcătuirea în
plan ş i în e l ev aţie .
' La 1733 în Belin , si tu at în diaconatul Trei Scaune. erau înregistra\i 34
va lahi, un preot ortodox - confo rm stati sti ci i aflate în manusc ris în
Mu zeu l Brukenthal din Sibiu. Documen tul amintit în studiul istoric al primei etape a
proiectului - Expertiza - nu face referire la l ăcaş ul de cult.
O a ltă s ta ti sti că din anul 1750 m e nţi onează o comunitate o rtodoxă la fel de
impo rta ntă ca cea di n 1733 , dar de data aceasta exista o b i se ri că ("templ a") - fă ră
a preciza dacă era din lemn sa u zid.
' Asupra datării trebuie păstrate rezerve . In sc ripţi a de pe tocu l u ş ii : mai 8 +
1774, nu este un element ce rt . Data poate fi l ega tă de un l ăcaş de cult anterior
prezentei (deci preluat) sa u să co res pund ă cu momentul unei intervenţii . Singurul
element de da ta asta "s tru ctural" care poate fi un sprijin al datării propuse este
bolta cu pen etra\ii a altarului şi care nu este în dezacord cu i n sc ri pţia s u s-am int ită .
3 Din ce rceta rea de a rhi tectură, câ t ş i din concluziile expe rtize i nu au rezultat
etape diferite de construc\ie.
După deschiderea şa nti e rului ş i după ce rceta rea a rh eo l ogică nu ar fi excl us
să apară date supl imentare ca re să con firme sa u să infirme concluzii le prezente
sau să ad u că elemen te releva nte pentru aprecierea "locului" acestui monument în
ansa mblul arhitecturii religioase din Transilvania .
c red in c i oşi
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2. Zidul pronaosului
Vedere dinspre naos (es t)

3. Zidul tâmplei altarului
Vedere dinspre naos (ves t)

Ulterior, la o dată recentă , au fost luate m ăsu ri de consolidare
vizibile la exterior (ancore) şi interior (platbande) prin tira nţi care "legau"
zidurile longitudinale ale navei bisericii (foto nr.4 , 2) .4
Turnul a fost întărit în partea supe rioară cu un corsetaj de lemn
de stejar (dublat de ancore metalice), care leagă porţiunea cea mai
grav afectată de seisme (fisuri multiple , foto) (2,4 ,5,6,7 ,8,9). Peste
acest "jug" din lemn a fost aplicată o tencuială pe trestie , lemnul este
vizibil în prezent, tencuiala fiind că z ută .
Pe latura nordică, în dreptul pronaosului (zona în care bolta este
aplatizată} , a fost alipit, cu rol de contrafort, un masiv de z id ă rie din piatră
(acest zid , o dată făcută consolidarea , nu-şi mai găseşte utilitatea).

Un proiect de conso lid are din anu l 1980 al Arhiep isco piei
Ortodoxe Române Sibiu nu a fost rea lizat.

IV. Starea de conservare
Având în vedere multitudinea degradărilor : fisurarea zidurilor
turnului şi ale navei bisericii , tendinţa de pră buşire a bolţii în l eagă n a
pronaosului , prăbuşirea şa rpa nte i bisericii în zo na de vest a acesteia ,
starea de ·conservare a fost a preciată la "precolaps". Distrug erile
datorită fisurării şi abandonului se regăsesc ş i la finisajele c l ă dirii .
Abandonarea l ăcaş ului de cult a contribu it, pe l ângă stri căc iunil e
produse de factorii naturali (fi surare , infiltrarea apei prin înve litoarea
spartă , um ezirea baze i zidurifor) , la favoriza rea v a nd a l i ză rii , mult

4. Vedere sud-est
' În ultimele două secole sunt cunoscu te în zona cotului Ca rp aţilor cca 30 de
seisme, între ca re mai importante au fost ce le din : 26 octombrie 1802, 23 ianuari e
1838, 10 noiembrie 1940 , 4 marti e 1997 ; acestea au du s la uzura materialelor ce
formau stru ctura clăd i rii ( n eo mog e n ă: piatră de râu ş i de ca ri e ră , că ră mid ă) . Se
poate aprecia că legarea cu corsetajul de lemn a tu rnului a fost o măsură salvatoare.
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5. Fafada sud, prim plan.
Zona pronaosului

85

7. Tu rnul vestic - prim plan

6 Vedere nord-vest

ti mp nelu ându-se m ăs uril e necesare pentru a împiedica distrugerile.
Aceasta exp li că degradarea aproape în totalitate a finis ajelor, a
învelitorii ş i totala i n ex i s tenţă a unor a me n ajări pentru îndepărtare a
apelor de s upra fa ţă .
Fisurile. Preze nţa fisurilor refl ectă mecanismul degrad ă rilor.
Fisurile pornesc de regulă de la baza zidurilor urmărind zonele slăbite
(pa rament, arc, cornişă).
ln cazul turn ului , fisurile sunt multiple , mai accentuate pe laturile
nord ş i sud , (foto nr.9) .
Fisurarea bolţilor urm ează, ca regulă generală , direcţia est-vest,
arcele ş i bo lţil e fiind fisurate la cheie (mecanismul de fisurare
manifestat în sensul lon gitudinal). Mai mult, sectorul nordic al bolţii
pronaosului are te ndinţa de prăbuşi re prin ieşirea acesteia din planul
cilindrului , iar datorită infiltraţ iilor, atât că ră mizil e, cât şi mortarul au
devenit fri abile.

8. Fa]ada sud

9. Turnul - pn'rn plan - zona

supen'oară

cu eviden/1erea degmdtmlor. Vedere dinspre est.

86

http://patrimoniu.gov.ro

10. Detaliu

cornişa

- cu

eviden/iereadegradă rilor.

Vedere dinspre sud.
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11. Planuri de situa/ie

Local , de regulă , acolo unde şarpanta a cedat, cornişa este
sau desprinsă datorită împingerilor (foto nr.1 O) .
lnvelitoarea din ţigle solzi este în proporţie de cca. 50% distrusă ,
împreună cu suportul acesteia .
Elementele componente ale şarpantei (cosoroabe , căpriori ,
cleşti) sunt deteriorate tocmai în zonele în care există lacune în planul
învelitorii .
Tâmplăria , cu excepţia uşii care conţine elementul de datare
menţionat anterior, este distrusă . În aceeaşi situaţie se află
pardoselile. Excepţie fac podestele intermediare ale turnului , din lemn ,
care fiind situate într-un spaţiu ventilat se află într-o stare bună de
conservare.
Zidurile prezintă igrasie, nu există nici o amenajare menită a
îndepărta apele meteorice de clădire Ugheaburi , burlane , rigole ,
trotuare).
fisuraţă

V. Proiect de reabilitare
Prin proiect se prevăd măsuri pentru consolidare, reparaţii ,
punere în valoare , păstrându-se imaginea actuală
a bisericii.
Au fost prevăzute instalaţii electrice şi de protecţie . Au mai fost
prevăzute şi amenajări exterioare: trotuar de protecţie , rigole , puţ
absorbant, coborârea cotei terenului de jur-împrejurul bisericii ,
împrejmuiri, alei de acces (planşa nr.12) . ·
Bazele proiectării. Pentru realizarea proiectului s-au folosit
elemente furnizate de studiile şi documentele anterioare: proiectul
de restaurare din anul 1980, releveul , referatul geotehnic, studiul
istoric , expertiza , documentarul fotografic (etapa I a proiectului
realizată în anul 1995).
refuncţionalizare ,

Lucrările de consolidare. Măsurile de consolidare globală sunt
menite a anula efectele seismelor sau deficienţele constructive
- slaba încastrare în terenul de fundaţie (planşele nr.15 şi 16):
- rigidizarea bolţilor pronaosului şi ale altarului prin suprabetonare;
- rigidizarea la nivelul tălpii fundaţiilor (turn , pronaos şi altar) ;
- rigidizarea în plan orizontal la nivelul cornişei - centura ce
leagă solidar turnul de nava bisericii ;
- consolidarea zidurilor longitudinale (de nord şi de sud) ale
pronaosului ;
- consolidarea turnului , de la bază până la cornişa foişorului prin cămăşuirea interioară , paliere intermediare la cotele + 3,05 ,
+ 6,55, şi centură la cota +10 ,35 ;

- consolidarea zidurilor de compartimentare , transversale - prin
aplicarea tencuielilor armate.
Măsurile de consolidare locală se vor
injectă ri sau înlocuiri de elemente distruse:
- injectarea fisurilor din z id ă ri e;

aplica punctual , prin

- înlocuirea elementelor de lemn distruse integral sau parţial (centuri
tirant, elementele componente ale şarpantei turnului şi bisericii).
Lucrări de reparaţii - restaurare . Operaţiunile necesare
stabilizărilor structurii de rezistenţă se adaugă măsurilor de refacere
a finisajelor interioare şi exterioare - afectate pe de o parte de lucrările
de consolidare a structurii şi datorită degradării generale a tuturor

componentelor arhitecturale.
Se va demola masivul de z idărie alipit laturii de nord a
pronaosului , devenit inutil. (planşa nr.13).
Se va păstra "jugul" aplicat la partea superioară a turnului ,
lăsându-se lemnul aparent (revizuit, extrase cuiele şi păstrată trestia
pe unele porţiuni) , înlocuindu-se doar porţiunile distruse. S-a apreciat
că această intervenţie , devenită etapă istorică , nu dăunează imaginii
de ansamblu, ci dimpotrivă , o îmbogăţeşte .
Se vor revizui şi înlocui componentele arhitecturale distruse
după încheierea lucrărilor de consolidare :
- învelitoarea din ţiglă solzi ;
- tencuielile interioare şi exterioare;
- c ornişa , în zonele fracturate , cu refacerea profilaturii (planşa
nr. 16 - detalii constructive) ;
- ferestrele şi uşa de intrare (lemn de stejar) (planşa nr.17) ;
- palierele intermediare din beton el turnului vor fi acoperite cu
lemn pentru a se ascunde intervenţia actuală (lemn de răşinoase) pardoselile palierelor de la cotele +3 ,05; +6 ,35; +9 ,22 vor fi din lemn
de foioase ;
- pardoselile vor fi refăcute : din cărămidă aşezată pe cant la
parterul turnului ; din lemn de răşinoase la pronaos , naos şi altar (planşa
nr. 16 - detalii constructive).
Lucrări exterioare - amenajare teren, alei, împrejmuiri .
Am enajarea terenului se impune pe de o parte pentru a se asigura
dirijarea apelor de suprafaţă şi apoi pentru a se degaja biserica prin
coborârea cotei terenului amenajat sub cota pardoselii bisericii.
Acumularea stratului vegetal (în prezent cu 30 cm mai ridicat
decât pardoseala) şi lipsa oricăror amenajări poate fi (aşa cum
aminteam anterior) o principală cauză a umezirii bazei zidurilor.
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12. Sistema tizare
verticală

PARDOSEALA DIN CARAMIDA
PLINA, PR ESATA , ASEZATA
PE MUClllE 240 X 11 5 X 63

11,1.3

31 5

o

52
TROTUA R DI N LES PEZI DE G l{ ES IE
ill_--+------------ - --------

•0,03
L__ _ _ _ _...._.

13 Pian pa rter

ALEE DE ACCES DIN LESPEZI DE GRESIE
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16. Detalii constructive

S-a prev ăz ut a se face o decapare genera l ă pe o l ăţime de 4 m
o adâncime de maximum 65 cm (pl anş a nr. 12)
Trotu arul de gard ă lat de 1 m se va face din piatră (dale de
gresie) .
Rigolele , care vor co lecta apa de ploaie , vor fi înierbate . La fel
şi taluzul săpăturii perimetrale, pantele permiţând perce perea în
totalitate a bisericii care va câştig a astfel în zve lt eţe .
Se prevede rea lizarea în dreptul int rării a unei alei pietonale
a l că tuite , asemenea trotuaru lui de gardă , din dale de piatră .
Pe latura de sud a incintei la stradă , gardul va fi a l cătu it din
panou ri din şipci de lemn, socl ul şi s t â l pişorii fiind din piatră (p l anş a
nr.18).
S-a avut în vedere refolosirea pietrei ce va rezulta din demolarea
zidulu i - contrafort , în masa zid ă riei împrejmuirii.
Pentru exec uţi a lu c răr ilor se va utiliza zona li beră (necu lti vată )
dinspre vest şi nord a bisericii, astfel încât să se protejeze nucul ş i
crucile de pi at ră situate la sud , spre stradă (aceas t ă porţiune de
teren a serv it ca cimitir).
şi

RESUME
Par le presenl projet d'architeclure Ies auteu rs proposenl de solutions de
con olidation et de reslauration d'un rnonurnenl his lorique de grande va leur qui se
trouve rnaintenant dans un rnauva is etal, abandone. L' eg lise orthodoxe "Dorrnilion
de la Sainte Vie rge" siluee dans le village Belin , departement Covas na, a ete bâtie
en ma~o nn e ri e de pie rre aux alentours de l' an 1770. Elle se dislingue par des
proportions equil ibrees entre Ies volumes pri ncipaux , l'organi alion de l'espace
suivanl Ies coutumes du culte orthodoxe, portant, quand meme grâce aux elements
du langage architectural, Ies refl exes ta rdies d'un baroque rudimenlaire.
La co nslructi on a subi des degradalions nolabl es dues au vieillisserne nt
de rnaleriaux et, surtout, l'influe nce negative des plus de 30 trembleme nls de
lerre qui se onl produils pendanl plus de ses deux si ecles d'existence.
Les solulions de co nsolidalion proposees poursuivent l'association des elemen ts de structure existan ts avec des nouveaux elements en beton arme reali ses
d'une maniere discrete. La solution de restauration se propose de co nserver l'image
de la plus grande va leur de l'exislence seculaire du monument, afin qu'il puisse
revenir au circuit de la vie spirituelle de la com rnun aute orth odoxe de la reg ion.
L'arnenagemenl du terrain ex teri eur a un double effel: eca rter l'eau de pluie
des fondalions et des mur longitudi naux , travers lesquels ell e pourrait 'infiltrer
par ca pillarite el rendre Ies proporti ons originaires du monu ment, modifiees ca use
de la croissa nce de la couch vegetale.
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Comunicări şi

note documentare

OCOLUL, BISERICA ŞI CURTEA DOMNEASCĂ DE LA BADEUŢI
ÎN HRISOAVE ŞI ALTE DOCUMENTE ISTORICE

ARH . CORINA LUCESCU
Ocoalele Moldovei au fost formaţiuni prestatale - cnezate sau
mici voievodate - care au jucat un rol deosebit de important în viaţa
românilor, precum şi la întemeierea şi consolidarea Moldovei. Cele
dintâi ocoale s-au format înaintea întemeierii Moldovei , la începutul
evului mediu , prin unirea obştiilor săteşti teritoriale aşezate pe văile
râurilor sau în regiuni cu posibilităţi naturale de apărare. După
întemeierea Moldovei, se reorganizează vechile ocoale şi se înfiinţează
altele noi, tot teritoriul ţării fiind considerat ca o proprietate a statului ,
el constituind domeniul funciar de drept public care era pus la dispoziţia
voievodului pentru folosinţă personală (uzufruct) numai pe timpul
domniei sale. Proprietăţile funciare personale (boiereşti, răzeşeşti)
sau ale unor colectivităţi (mănăstiri, biserici , sate) au fost confirmate
la începutul întemeierii Moldovei.
Domeniul domnesc de drept public a fost organizat în ocoale
domneşti a căror funcţie principală era de natură funciară - păstrarea
unei bune evidenţe a suprafeţelor moşiilor satelor din ocoale şi a
hotarelor lor, financiară- strângerea dărilor şi a impozitelor pe care le
datorau statului locuitorii satelor din ocoale, şi militară - adunarea
oamenilor la oaste la chemarea domnitorului .
Ocolul reprezintă o organizaţie politico-administrativă formată
din uniuni de obşti săteşti învecinate având scopuri economice şi de
apărare . Ocoalele îşi aveau sediul administrativ în cetăţi , sate, târguri
sau oraşe . Ele erau conduse de delegaţi ai domnului - vornici (sau
ureadnici =administratori , sau namesnici =înlocuitori , ambele denumiri
în limba slavonă) . Reprezentanţi ai domnitorului în ocol , vornicii, numiţi
de voievozi , erau conducători administrativi , judecători şi şefi militari
ai ocoalelor. Ţăranii din satele de ocol aveau şi ei un reprezentant al
lor, al obştii săteşti , care se numea vataman. Voievozii se deplasau
de mai multe ori pe an la fiecare centru mai important a! ţării , unde ·
existau,curţi domneşti şi unde se prezentau locuitorii din satele ocolului
de pe lângă curtea respectivă , ca să li se judece procesele mai
grele, să li se elibereze actele de proprietate precum şi pentru
rezolvarea altor pricim .
Se pot deosebi ocoale ale cetăfilor, ocoale de pe lângă curjile
domneşti precum şi ocoale de târguri şi oraşe.
Ocoalele domneşti au avut o perioadă de înflorire în sec.XVXVI ; din a doua jumătate a secolului al XVI-iea începe treptat
desfiinţarea lor prin dăruirea satelor din ocoale către mănăstiri , către
boieri care au slujit cu credinţă domnitorului sau către membri ai

familiilor domneşti sau boiereşti , astfel încât în sec.XVIII nu se mai
poate vorbi de existenţa lor. Toate înstrăinările de ocoale , sau ale
satelor acestora , s-au făcut în baza unor hrisoave , dintre care cele
mai r:rulte s-au păstrat până azi .
ln Bucovina , istoria consemnează 7 ocoale domneşti :
Câmpulung Moldovenesc, Suceava, Badeufi, Siret, Ţara Sepeniţului ,
Cozmin sau Coţmani , Câmpulung pe Ceremuş .
Aşezarea Badeuţi , care a fost capitala şi a dat numele ocolului,
a devenit probabil mai întâi centrul unei vechi formaţiuni de obşte
săteasc ă . Se poate presupune că la sfâ rşitul sec.X, când obştiile
săteşti au început să se unească tot mai mult în uniuni de obş ti , iar
acestea la rândul lor în cnezate şi voievodate , satul Badeuţi devine
centrul unui cneza.t sau ocol. Nu se cunosc documente, dispoziţii
sau menţiuni scrise din care să rezulte numărul şi numel e satelor
care au format Ocolul Badeuţi înainte de întemeierea Moldovei , sau
câte sate existau la întemeierea ei. Din documentele care reprezintă
actele de înstrăinare a satelor rezultă numele satelor care au fost
ascultătoare de Ocolul Badeuţi , după cum urmează :
1. Sate existente şi astăzi :
- Badeuţi , Grăniceşti (C răiniceşti) , Satul Mare , Volovăţ (Holovăţ) şi Suceviţa

2. Sate dispărute :
•în împrejurări necunoscute:
- Pleş e niţi ( Pleşeniţa sau Pleşăuţi) şi Movileni (Săliştea
Movileni sau Novoseliţa)
"în timpul ocupaţiei austro-ungare ;
- Drăgăneşti , lvanci că uţi (Vanicăuţi) , Părlăşeni (Pârlăşeni)
Satul Badeuţi este aşezat îr\ sudul depresiunii Rădăuţi , pe terasa
şi malurile pârâului Suceviţa . pe o distanţă de circa 3 km în amonte
de la vărsarea în râul Suceava . El este străbătut de un vechi drum
comercial , Drumul Siretului - varianta Cernăuţi-Siret-Dorneşti-Rădăuţi
Suceava , care traversa Moldova de la nord la sud şi lega nordul
Europei de oraşele şi porturile de la gurile Dunării şi Marea Neagră
(fig.1 ). De la Ră dăuţi , cu biserica Bogdana , drumul ne conduce la
renumitele mănăstiri Putna şi Suceviţa , iar o bifurcaţie din satul Milişăuţi
duce către mănăstirile Arbore , Solca , Voroneţ şi Humor.
Locul ales în vechime de primii locuitori pentru aşezarea şi
formarea satului de început Bad e uţi a fost constituit din două boturi

spre SIRET
~

Boto1niţo
Calaf ndeşti

~•d~~~
Suceviţa
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Fig. 1 - Fragment din traseul actual al vechiului drum comercial
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Fig. 2 - Satul Badeu/i şi imprejurimile sale
1. Biserica satului Badeu/i; 2. Biserica luterană a foşl!Jor şvabi;· 3. Ruinele bisericii "Sf. Procopie" din Badeuf1i
4. Biserica satului Milişău/i; 5. Vadul Vlădichii

de deal cu care se termină , spre est, terasa (podişul) Suceviţe i ,
boturi de deal care sunt înconjurate de apele Suceviţei ş i Sucevei a lcătuind un teren cu apărare naturală . Altitudinea aşeză rii varia ză
între 340 şi 345 metri.' (fig .2)
.
"Din neoliticul mijlociu (cca 3.500 - 3.000 î.e.n .) s-a desco perit,
de Vasile Tom iuc, un topor de piatră (cioplită) lâng ă râul Sucev i ţ a ,
alte patru topoare de piatră au fost descoperite de d~fe.riţi ~ocuito.ri p~
terasa Suceviţe i (din Bad e uţi n.n.), precum ş 1 o r_:iac1uc~ de P!atra
admirabil cioplită , c irculară , cu patru protuberanţe informa de sam ..
Unelte din cremene ne c ioplită a parţ i nând culturii un eltelor de prund
(600.000-100.000 î.e.n.), ca re s-a u afl atln vadul Suceviţei , de lângă
fostul sat Vadul Vl ădic hii" ' ca re se găsea la o distanţă de 2,5 · 3 km
dr la marginea de vest a Sdlului Ba d e uţi , indi că faptul că . valea.
Suc eviţei a fost locuită înc ă din paleolitic. V.Tom1uc , paroh al b1senc11
din R a deuţi ş 1 arheolog ama tor, a firm ă că, la săpa re a mormintelor în
cimitirul nou (1885) - teren afla t pe botul de dea l de pe malu l drept al
1
N. Popp, J.Josep, D.Paulescu , Judeţul Suceava . pag .10-63. Editura Academiei
RSR B u c ureş ti . 1973
1 P. Rezuş . Contribu tii la istoria o raşu lui Rădăuţi . Buc u reş ti , 1975 (după V.Tom1uc
- Ein Hohlbeil <JUS dern Suczawi tzab<Jch. în "Mitteilunge der K.K Ze nlralkomisa1on
fu~ Kuns l und historiche Denkm<JI
Wien . 3F. 6/1907) pog .200

Suceviţei , s-au găsit rămăş iţe de fundamente şi adeseori oase şi
frag mente de oase omeneşti , ceea ce poate sugera ideea ex1stenţe1
pe acest bot de deal a uhui cimitir s trăvechi . '
în anul 1893, arheo logul austriac Joseph Szombathy începe
oficial săpături arheologice în ţinutul Ră dăuţului şi identifi~ă 57 .de
tumuli , găsind într-unii dintre ei cenuşă , schelete umane in po z 1 ţ 1 e
chircită , ceramică pre i storică precum şi diferite obiecte, care au fost
duse în muze ul din Viena.
Săpăturile arheologic e din anul 1972 la tumu lii de pe dealul din
satele Burla şi Volovăţ au adus la lumină ce nuş ă , ceramică, fragmente
de oase de la incineraţi e , iar într-unul s-a u găsit 16 morminte de
ori gi ne geto- dacă (ramura carpilor)' . Unul dintre aceş ti tumu li,
necercetat nici atunci , nici ast ă zi , se a fl ă pe malu l drept al Sucev1\e1 ,
în c:; prop ierea vadului ei dintre cele două boturi de deal de la Ba de uţi :
traditia popul a r ă îl numeşte "Movila lui Vodă" , atribuindu-l unui morm ânt co ler.fr1 «I os taşilor lui Ştefan cel Mare , ca re au
căz ut în b ă tă lia cu tătarii de pe Dealul Va rniţei (botul de deal din
stâr 9a râ ulu i S u ceviţa) .

' D.Luce scu Monogralia s<J lului
din Rădăuţi
' P Rezuş . op cil
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Se poate presupune deci că locuitorii satului Badeuţi sunt prin
origine geto-daci , ramura carpilor s , o ramură nordică a dacilor liberi .
Românii de pe aceste meleaguri , răzeşi , şi-au păstra t de-a lungul
vremii în mare măsură ţinuta , portul , obiceiurile , limba .
Denumirea veche şi corectă a acestui sat este BADEUŢI ,
denumire pe care o găsim în hrisoave domneşti şi cronici , denumire
care provine , potrivit unor renumiţi lingvişti (B .P.Hasdeu ş i Iorgu
Iordan), de la un anume "BADE", care a trăit probabil în vremurile de
demult pe aceste meleaguri , la care s-a adăugat terminaţi a "UŢI " de
sorginte slavonă. I se spunea probabil "satul lui Bade" , având în
vedere c ă multe aşez ări primeau numele "după cel al unui s ă tean
mai b ătrâ n , recunoscut de obşte drept conducător al satului , sau
dup ă al unui boier care contribuise la înfiinţarea lui" 6 •
·
În Moldova numele propriu "Bade" este astăzi ra r, dar era uzual
în secolul XV. În documente emise de primii voievozi al Moldovei , se
menţionea z ă câţiva boieri care purtau acest nume 1 :
- hrisovul din 28 noiembrie 1399, emis de Juga Vodă , menţi onează ,
printre martorii prezenţi la întocmirea actului , un boier cu numele
"Badea cel Bătrân " care făcea parte din Sfatul de la Suceava ;
- hrisovul din 13 decembrie 1421 , emis de Alexandru cel Bun ,
menţionea ză printre marii ş i mi cii boieri martori pr ez enţi la
întocmirea acestui act, pe "Dumitru a lui Badea" , ca re a fost
chez a ş în sfat. ;
- hrisoavele din 28 mai , 8 iunie şi 29 noiembrie 1443, emise de
Ştefan al II-iea, fiul lui Alexandru cel Bun , m e nţionează , printre boierii
amintiţi în a.ceste documente, şi pe vomicul "Badea", care era clucer
în sfat.
La slavi , onomasticul de "Bade" nu e x istă deloc. La români , "Bad e"
are î nţe l esul general de prieten mai cu autoritate, deci nu o rud ă de
sânge, ci o rud ă de alegere , o rud ă co nvenţion a lă , de a c e l aş i fel cu
frate şi soră (fârtate ş i surată ) .
"ln Bu covina şi în partea înve cinată din Moldova ş i Basa rabia,
o mulţime de sate poartă numele cu sufixul - uţi , ...ceva neauzit în
restul Moldovei , în Ardeal şi Muntenia. Acest sufix se găseşte numai
acolo und e rom ânii sunt a mestecaţi cu rutenii ş i nu este altceva
decât un interesant compromis între sufixul românesc diminutival
-uţ, ca în " m i cuţ" , " a lbuţ", "b e rb ec uţ" , " P e truţ" , "v ăc uţ ă" , " b ă buţă"
etc„ ş i între sufixul deminutival compus al slavilor în general ş i al
rutenilor în special - ovetz , obi ş nuit, mai cu se am ă, în nomencl atura
topi că "' . Numele to pice form ate cu - ă uţi ( ş i variantele lui) se întâln esc
numai prin nordul Moldovei, ... de aceea, trebuie să- l co n s id e ră m drept
sinonim al lui - eş ti ş i -eni"• ( S ă d eş ti , B ă d e n i etc „ ca re se întâln esc
frecvent în Moldova , n.n.). "Slavizarea numelui unor sate ... nu a fost
decât opera unordiaci , care au transcris în unele documente, datorită
faptului că limba slavă a fost multă vreme limbă de cancelarie , anumite
denumiri altfel decât aşa cum le era obâ rş i a.' ' 10
Denumirea de BADEUŢI este menţion ată în numeroase hrisoave
şi documente emise de-a lungul vremii în care se fa c referiri la:
- biserica din Bad e uţi
- curtea domneasc ă din Bad e uţi
- conacul (curtea boiere a scă a) vornicului (ispravnicului )
- satele ascultătoare de ocolul Badeuţi
Badeuţul apare menţionat şi într-o serie de documente vechi stră ine ,
cu o frecvenţă destul de mare, sub nume ca Badeoza, Badeocza ,
Badeuţi , Bardacza 11 , Badeorcze 12 :
- Iacob Costalda: Romaniae (1584) în care apare Sereth, Badeoza
- N.Vischer: Tabula Danubii fluvii pars inferior (1685 ), în ca re
apare Suczow, Serek şi Badeocza
- 1.Lenex: Neu-map ofthe countrie , London (1710), în care apare
târgul Seretelor, s deuţ şi Ră d ă uţi
- 1.8.Harnmanno: anu 1 fluvius pars inferior, în ca re apare
Soczawa , Bardacza şi Seret
- Reycherschtorffer (sau Reychersdorf) : Mold avia chorografia,
ediţia 1595, în care apare localitatea Bad eorcze indi cată ca ş i
când ar fi un oră şel.
Sub forma de "Badeuci" localitatea este menţionată în harta
Moldovei, întocmită de Dimitrie Cantemir la 1745, însoţind cunoscuta

0

Gh. Bichir, Cultura ca rp i că , în Dicţion a r de istori e veche a Româ niei , coordonat
de D.M.Pippidi , Bucu reş ti , 1976
E. Diaconescu ş i O.Matei - Alexandru ce l Bun 1400-14 32, Edi tura M i lita ră,
Bucu reşti , 1979
7
Documen ta Roma niae Historica , A.Moldova, voi.I, pag . 19- nr.9, pag.32 8 - nr.330,
pag .336 - nr.237, pag .347 - nr.243 , Edi tura Academiei RSR. Bucu reş ti , 1975
8
B.P. Hasdeu , Etymo logicum Magnum Roman iae, Di c ţ io n a rul li mbii istorice şi
poporane a ro mâni lor. Tom 11 1, pag .380-382, Edi tura Minerva, Bucureşti , 1976
' Iorgu Iordan , Toponomia ro m â n ească . pag.421 -422 , Ed itura Academ iei RSR.
Bucu reş ti , 1963
10
E. Diaconescu şi O.Matei - op. cit. , pag . 37-38.
11
D. Luchian, Rădăuţ i vatră de tradiţii şi în fă ptuiri socialiste . Editura Litera, pag . 1213, B u c u reşti, 1982
0

lucrare "Descriptio antiqui et hodiemi status Moldaviae". Lucrarea a apă rut
mai întâi în versiunea germa n ă (1769) ş i apoi în ruseşte (1789) (fig .3).

Fig. 3 - Fragment din harta Moldovei - districtul Suceava, intocmită de
Dimitrie Cantemir in anul 1745 şi publicată in 1769
În Ba de uţi , exista, la margin ea de NE a botului de deal de pe
malul drept al Su ceviţ e i , o veche bi se ri că din lemn de stejar, pe care
Alexandru cel Bun a d ă ruit-o "î m p re un ă cu preotul ei", printr-un hrisov
domnesc din 26 iulie 1401 , nou î nfiinţatei episco pi i de R ă d ă uţi. " .
Bise rica de lemn ar fi putut fiinţ a din jurul anilor 1200 câ nd se a testă
ex istenţa unei o rga niză ri temeinice a bisericii ortodoxe pe teritoriul
Moldovei, cu preo ţi ş i episco pi , numi ţ i "schi smatici ş i fa l ş i episcopi"
într-o scri soa re a papei Gri gore al IX-iea din 14 noiembrie 1234 1'1
A ceastă bi se ri că de lemn a fo st înloc uită de Ştefa n cel Mare cu o
m o num enta l ă b ise ri că de zid cu zvo niţă (clo potn i ţ ă) , în amintirea
câş tig ă rii b ă tăli e i purtate cu Basara b ce l T â n ă r , do mnul Ţ ă rii
Rom â n eşti. Pisa nia, tra dus ă din limba s l a von ă de către Nico lae Iorga,
este pe deplin edificatoa re: "ln anul 6989 (1481) lun a iun ie 8, în-ziu a
Sfântului ma re mu cenic Procop ie, Io Ş tefa n Vo ievod , din mila lui
Dumnezeu Domn al Ţă rii Moldovei , fiul lui Bog dan Vo ievod ş i cu prea
iubitul să u fiu Alexa ndru , am făcut r ăz b o i la Râ mnic cu Basarab
Voievod cel Tâ n ă r, Domnul Ţă rii Rom â n eşti , poreclit Ţe p e luş , şi a ajutat
Dumnezeu pe Ştefan Voievod ş i a învins pe Basarab Voievod şi a fost
pierire mare a Basarabenilor. Drept aceea , Ştefan voievod , cu a lui
bun ăvoi e şi cu înţel eaptă chibzuinţă a ridicat acest locaş întru numele
Sfântului marelui mucenic Procopie în anul 6995 (1487) şi s-a începutîn
luna iunie 8 ş i s-a s ă vâ rşit în ace laşi an luna noiembrie 13" 15 .
În leto pis eţul Ţă rii Moldovei, marele cronica r moldovea n Grigore
Ureche scrie că "R ăz boiul de la Râmnic , când s-au bă tut Ştefan
Vod ă cu Ţă pă luş ...că dea că s-au întorsu Ştefan Vod ă cu toată oastea
sa , cu mare pohval ă , ca un biruitoriu , la scaunul său , la Suceava, au
zidit biserica pre numele Sfântului mucenic Procopie, la sat la Badeufi,
und e tră ieşte şi p â n ă azi" 16 • Zidirea ei aici este m e nţion a tă ş i în
hrisovul din 15 martie 1490, emis de Ştefa n cel Mare în Su ceava ,
prin care co nfirm ă ş i întăreşte d ă ruirea a 50 de biserici cu preoţii lor
Episcopiei din R ă d ă uţi de că tre Alexa ndru cel Bun , între acestea
figurând şi cea din Badeuţi 11 • De aceea, consideră m că trecerea
acestei biserici de că tre unii autori pe seama satului Miliş ă uţi , a că rui
ex istenţă d atea ză doar din 1768 şi , deci, n-a făcut parte nic iod ată din
ocolul B a deuţi , este o ero are provenit ă dintr-o in s ufi c i e nt ă
documentare.
'
Cu biserica din B adeuţi , Ştefa n cel Mare in a ugurează m a re~ campanie
de constru cţii din ultima parte a domniei sale; este cea de-a treia
biserică z idită de domnitor, construirea ei durând 159 de zil e.
Ea "a fost un a din ce le mai pitore ş ti biserici din vremea lui Ş tefa n cel
Mare"."
Ştefan cel Mare a transformat bi se ri ca în m ă n ă stir e, înzestrând-o cu chilii pentru c ă lu gă ri şi cu o şco a l ă pentru in struirea şi
pre gătirea de meşte ri caligrafi şi mini a turi şti , und e se copi au ş i se
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scriau cărţi religioase răspândite în toată Moldova. "Badeuţul avea .. şi
o remarcabilă activitate culturală, care se desfăşura la mănăstirea
Sf. Procopie, înălţând pe o seamă de meşteri caligrafi până în atenţia
domniei "19 - astfel, din însemnarea de pe o evanghelie sârbească ,
scrisă frumos cu aur şi negreală , dăruită de Vasile Lupu bisericii cu
hramul "Sf.Trei Ierarhi" din laşi , în anul 1641, aflăm o ştire despre un
popă "Sidor de la Badeuţi" , care era un admirabil caligraf. Despre
această evanghelie, aminteşte şi Melchisedec, episcopul Romanului ,
în ale sale "Notiţe istorice şi arheologice de pe la 48 mănăstiri şi
biserici antice din Moldova" (Bucureşti , 1885). Dintr-o altă însemnare
de pe un manuscris al lui Vartolomeu Măzăreanu , aflăm că , prin
"osârdia şi cheltuiala a prea cinstitului şi cucernicului preot Miron de
la Badeuţi , am tălmăcit şi am scris această slujbă a Sfântului şi
marelui Procopie" 2°
La 1653, Timuş Hmielniţki , ginerele lui Vasile Lupu, jefuieşte şi pradă
o serie de mănăstiri - Dragomirna, Humor, Putna, ridicând toate
odoarele şi averile precum şi acoperişul de plumb al unora dintre ele,
pentru a face muniţii din el 21 . Se pare că aceeaşi soartă au avut-o
atunci şi bisericile din Pătrăuţi, Badeuţi şi Arbore, care au rămas
descoperite aproape o sută de ani .
Invaziile tătarilor (1717 şi 1758) distrug chiliile călugărilor din jurul
mănăstirii precum şi "casa de piatră a ispravnicului".22
Biserica a fost distrusă în august 1917 prin dinamitare, de către
armata austro-ungară , rămânând în picioare până astăzi numai o
parte din zidul zvoniţei.
Biserica nu mai este, dar se păstrează şi astăzi în amintirea
localnicilor imaginea marelui erou, apărător al creştinităţii, care , pe
ultimul său drum, de la Suceava la mănăstirea Putna, s-a odihnit
pentru o noapte în biserica mănăstirii Badeuţi , unde norodul l-a vegheat
şi l-a prohodit.
Din perioada de întemeiere a Moldovei şi de după aceea , se
consemnează fortificaţii de apărare ca ~e existau din vechime în
unel e l oca l it2ţ i din jurul Badeuţului şi Rădăuţului de azi .
"Fortifi caţii „. sunt vizibile în această regiune şi azi la Troian (spre
apus de Ră d ă1 '.\i. 13 Vol ovăţ (locul numit Foiti:ireaţă ), la Horodnic
( f.1tăritură, cetate), la Frătăuţi (la Cetate), la Vicşani (la mănăstire) , la
Dorne şti , la Badeuţi (pe şesul numit Varniţă , locul unei strălucite
lupte) etc .;" Aceasta e x plică probabil unele din motivele pentru care
Bogdan I lntemeietorul ş i-a ales aici , la Rădăuţi , centrul puterii şi al
rezistenţei domniei sale .
Zidirea curţi i domneşti la Badeuţi se datoreşte , probabil, ocolului vechi
şi satului înfloritor, dar, mai ales, poziţiei strategice a locului. Se pare
că pe locul acestei curţi domneşti fortificate a existat mai înainte o
cetate de pământ simplă , care a fost reşedinţă cnezială încă de la
începutul formării ocolului sau cnezatului Badeuţi. 2• Aşa cum biserica
de piatră a fost zidită pe locul uneia mai vechi, de lemn , tot aşa se
poate presupune că şi curtea domnească din Badeuţi a fost construită
pe locul centrului cnezial de mai înainte , presupus a fi pe Dealul
Varniţei. Pe acest deal s-au găsit "un cuptor cu cărbuni şi o pivniţă
plină cu mălai mărunţel (mei n.n.).; Monede, săgeţi şi pinteni s-au
aflat foarte adesea" în acelaşi loc. "lnainte cu patru decenii (începutul
secolului XIX-iea -n .n.) se puteau vedea şanţuri mari, acum însă nu
se mai poate vedea nimic, fiindcă locuitorii au astupat şanţurile" 25 .
Este posibil ca această curte domnească să fi fost împrejmuită cu
ziduri groase de apărare .
Curtea domnească din Badeuţi ar putea fi datată din perioada domniei
lui Petru I Muşat (1374-1392) , primul voievod care întreprinde o largă
acţiune de construire a unor edificii militare, civile şi bisericeşti.
Petru I Muşat zideşte curţile domneşti de la Siret şi Suceava, precum
şi cetăţile de apărare Suceava, Şcheia, Neamţ . Pe lângă cetăţile de
apărare propriu-zise , este posibil ca - în baza aceluiaşj principiu - el
să fi zidit curţi domneşti cu un anumit grad de apărare . ln deplasările
sale pe drumul dintre Suceava şi Siret, pe vechiul drum al Siretului,
el trecea apa Sucevei tocmai prin vadul dintre şi din apropierea celor
două boturi de deal cu care se termină terasa Suceviţei.
La curtea domnească de la Badeuţi se oprea şi Ştefan cel Mare, în
trecere de la Suceava spre biserica-neccopolă Bogdana din Rădăuţi,
unde îşi dorm somnul de veci Bogdan lntemeietorul, Laţcu - fiul lui
Bogdan, Petru I Muşat şi alţi domnitori muşatini, drum ce ducea şi
spre Mănăstirea Putna . Ştefan cel Mare se retrăgea adeseori la
P. R ezu ş, op . cit.
Ibidem
O.Vorobchievici, Bu covina în perspectiva istoriei , Revista România Militară, anul
LXXII , nr.12, Bu c ureşti, 1935
22 V. Tomiuc, Istoria satului Miliş ă uţi ş i ruinele descoperite ale locuinţe i ispravnicului ,
Gazeta Bu covinei, nr.14 şi 15 din 18 februari e/2 martie 1893 ş 1 21 februarie/5
martie 1893, paginile 1 ş i 2 din fiecare ziar
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P. R ezu ş, op . cit.
24 Ibidem
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Ibidem
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Badeuţi, spre a se odihni. Astfel, în luna septembrie 1503, a fost
prezent aici împreună cu o parte din curtenii şi dregătorii săi , mărturie
stând cele trei hrisoave păstrate :
- Prin hrisovul din 8 septembrie 1503 (7011), emis la curtea
domnească din Badeuji, Ştefan cel Mare confirmă mănăstirii Putna,
unde era egumen popa Spiridon, stăpânirea peste patru sălaşe de
"ţigani robi" care fuseseră aduşi di11 Ţara Românească . Hrisovul a
fost scris de Matei din Badeuţi. 26
- Prin hrisovul din 13 septembrie 1503, emis la curtea domnească
din Badeuji, Ştefan cel Mare dăruieşte fraţilor Buda şi Grozea, pentru
slujbă dreaptă şi credincioasă, un loc pustiu pe Sărata, atâta pământ
cât va fi nevoie pentru aşezarea unui sat. 21
- Prin hrisovul din 18 septembrie 1503, emis tot la curtea
domnească din Badeuji, Ştefan cel Mare întăreşte lui Ion Tălmaciu
satul Ruseni de Tutova. Ultimele două hrisoave au fost scrise de Ion
Popovici, diac, la Badeuţi. 28
O legendă orală consemnează că , pe dealul Varniţa, în apropierea
curţii domneşti din Badeuţi, Ştefan cel Mare a zdrobit o armată a
tătar~or, venită în incursiune de jaf.
ln septembrie 1538, Petru Rareş a fost atacat şi înfrânt de către
poloni, tătari şi turci , fiind trădat şi părăsit de boierii care au refuzat
să lupte împotriva lui Soliman Magnificul. Petru Rareş se refugiază
în Transilvania , în timp ce armata turcă asediază cetatea Sucevei.
Boierii şi vlădicii din Sfatul Ţării s-au adunat la curtea domnească din
Badeuji (14-18 septembrie 1538) hotărând închinarea ţării turcilor,
predarea cetăţii Sucevei , plata unui tribut anual Porţii şi acceptarea,
ca domn, pe Ştefan Lăcustă , pretendentul susţinut de turci . Despre
acest eveniment ne vorbeşt~ cronicarul Grigore Ureche: "Prădându
şi stropşindu Ţara Moldovei, lmpăratul Soliman, şi fiindu ţara bejenită
spre munte, strânsu-s-au vlădicii şi boierii ţării, la sat la Badeuji, de
s-au sfătuit cu toţii ce vor face de acea nevoie ce le venise asupra
lor. Mai apoi din toate s-au ales sfat ca să trimită sol la împăratul, cu
mare rugăminte şi plângere să - i ierte" 29 .
Nu se cunosc împrejurările şi nici anul în care curtea domnească
din Badeuţi a fost distrusă. Este posibil ca ea să fi fost distrusă din
ordinul turci !or în timpul domniei lui Dumitraşcu Cantacuzino ( 16741675), cel care a distrus cetăţile Moldovei prin foc sau prin aruncarea
în aer cu praf de puşcă .

•
O dată cu organizarea ocoalelor din Moldova , Bogdan I
lntemeietorul a urmărit să dezvolte şi să întărească şi localităţile de
reşedinţă în care se aflau administraţiile acestor ocoale . Astfel,
voievodul trimite la Badeuţi pe unul din oamenii săi de mare încredere,
căpitanul Drăgoi Viteazul , care îşi va construi aici o curte boierească .
Această curte sau conac a fost proprietatea lui Drăgoi Viteazul din
Badeuţi şi apoi a fiului său , Badevici Daviducă (numit probabil David
a lui Badea) şi a urmaşilor acestuia - Pamfil şi Casandra. 30 Drăgoi
Viteazul este menţionat printre boierii din sfatul primilor voievozi,
care au luat parte şi ca martori la întocmirea a numeroase hrisoave.
El este pomenit în 11 hrisoave, pe o perioadă de 23 de ani, începând
cu 30 martie 1392 şi terminând cu 13 aprilie 1415.31
Despre această curte vorbeşte parohul Vasile Tomiuc considerând-o , credem noi, în mod eronat, ca fiind a unui ispravnic "ocârmuitorul ambatului (ţinutului) Badeuţi" . Nu există atestări certe
privitor la existenţa unui "ispravnic" şi a unui "ţinut al Badeuţului",
documentele vremii amintind doar de "vornicul" şi "ureadnicul"
ocolului Badeuţi : hrisovul din 24 februarie 1582 aminteşte de
vornicul Moga de la ocolul Badeuţi iar hrisovul din 5 august 1593,
de ureadnicul Andreica, tot de la ocolul Badeuţi. Locuinţa a fost
dărâmată pe timpul invaziilor tătare, astfel că la sfârşitul secolului
al XVIII-iea au rămas numai ruinele."Din pietrele ruinelor, s-au zidit
crâşma din Milişăuţi, moara din Satu Mare şi alte edificii. Fundamentele
au fost scoase pe spesele comunei Milişăuţi şi pietrele destinate pentru
zidirea unei clopotniţe . Schiţa planului fundamentelor se află desenată în
condica cronicală a enoriei Milişăuţi" . 32
Vechiul ocol Badeuţi, devenit după întemeierea Moldovei ocol
domnesc administrat de un vornic, a jucat un rol important mai ales
în timpul domniei lui Ştefan c~I Mare (1457-1504) şi a dăinuit până la
începutul secolului al XVII-iea. ln evul mediu, ocolul Badeuţi apare mai
26
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important ca satul Rădăuţi, el eclipsând în mare măsură Rădăuţul.
Destrămarea Ocolului Badeuţi s-a produs, în ordine cronologică,
astfel:
a. Prin hrisovul din 24 februarie 1582, emis din Suceava, voievodul
Iancu Sasul, dăruieşte Mănăstirii Sf. Ilie, din Suceava, satul Satu Mare,
împreună cu moşia şi morile acestui sat, precum şi veniturile şi hotarul
acelui sat la apa Sucevei. Vorbindu-se de hotarul acestui sat, se spune:
"drept domnesc ascultător de Ocolul Badeuji, după cum a fost scris şi
de la Ştefan cel Bătrân şi s-a hotărât de dumnealui Moga, vomic de
Badeur33.
b. Prin hrisovul din 6 august 1583, emis din laşi , voievodul Petru
Şchiopul dăruieşte mănăstirii Suceviţa satul Sucevifa" „ .un sat din satele
noastre care au fost drepte domneşti ascultătoare de curtea noastră de la
Badeuji."'J4
c. Prin hrisovuldin26februarie 1586, emis din laşi, voievodul Petru
Şchiopul dăruieşte mănăstirii Suceviţa satul Mândreşti pe Siret, care
fusese proprietatea lui Gheorghi, episcop de Rădăuţi precum şi satele
Suceviţa (întărirea şi confirmarea actului din 1583) şi "Novoselnifa, care
se cheamă Movileni„„ câte au ascultat de curtea Badeufi, care acele mai
sus scrise sate au fost ale noastre drepte domneşti ascultătoare de
ocolul Badeuţilor'' 35.
d. Prin hrisovul din 20 octombrie 1587, emis din laşi, voievodul Petru
Şchiopul dăruieşte fostului mitropolit Anastasie satul Pleşeniţi" drept
domnesc ascultător de ocolul Badeufl' 36 precizând că, după moartea
acestuia, satul Pleşeniţi să treacă în proprietatea Mănăstirii Putna.
e. Prin hrisovul din 20 iunie 1589, emis din laşi, voievodul Petru
Şchiopul dăruieşte stolnicului Necula, pentru dreaptă slujbă, satul Holovăţul
(Volovăţ) "fost ascultător de ocolul Badeuf/' 37 . Prin acelaşi document se
arată că stolnicul Nicula schimbă acest sat, dându-l mitropolitului Moldovei,
Gheorghe Movilă, şi primind în schimb satul Stănileşti, din ţinutul Hotinului,
iar mitropolitul dăruieşte satul Holovăţul Mănăstirii Suceviţa, zidită de
dânsul.
f. Prin hrisovul din 5 august 1593, emis din laşi , domnul Moldovei
Aron Vodă confirmă şi întărăşte Mănăstirii Putna satul Pleşeniţi, din ţinutul
Sucevei " care sat a fost drept domnesc ascultător de ocolul Badeuft". 38
g. Prin hrisovul din 9 ianuarie 1594, emis din laşi , voievodul Aron
Vodă confinTiă şi întăreşte dania satului Sucev~a , făcută de Petru Şchiopul
Mănăstirii Suceviţa - "care sat fusese drept domnesc ascultător de ocolul
Badeufi" 39 .
h. Prin hrisovul din 13martie1615, voievodul Ştefan al II-iea Tomşa ,
dăruieşte Mănăstirii Solca, ctitoria sa, ultimele cinci sate din ocol: "satul
Badeuţi, ţinutul Sucevei, cu morile pe apa Sucevei şi cu toate locurile,
hotarele şi cu toate veniturile de pe aceste locuri: ; aşişderea şi cu patru
sate, şi anume: Drăgăneşti , Crăniceşti, lvancicăuţi şi Părlăşeni , cµ toate
hotarele şi cu toate veniturile de pe aceste sate, care au fost drepte
domneşti, ascultătoare de ocolul Badeuţi/or'' 40 precum şi alte sate care
făceau parte din ţinuturile Orhei şi Fălciu .
·
i. Prin hrisovul din 15aprilie 1618,emisdin laşi, Radu Mihnea Voievod,
în prima sa domnie în Moldova, confirmă şi întăreşte Mănăstirii Solca
donaţia din 13 martie 1615, cuprinzând un număr mare de sate din mai
multe ţinuturi, printre care şi satele Badeuţi , Drăgăneşti , Crăiniceşti ,
lvancicăuţi şi Pârlăşeni" , care aceste sate au fost toate drepte domneşti
şi ascultătoare de ocolul Badeufi.""
j. Prin hrisovul din 20 maroe 1620, emis din laşi , Gaspar Vodă
confirmă şi întăreşte mănăstirii Solca satul Crăiniceşti , " care sat a fost
drept domnesc ascultător de ocolul Badeuji." •2
k. Prin hrisovul din 24 ianuarie 1625, emis din laşi, Radu Mihnea
Voievod, în cea de-a doua domnie, confinTiă şi întăreşte din nou mănăstirii
Solca satele: Badeufi, Drăgăneşti, Crăiniceşti, lvancicăuţi şi Părlăşeni. 4 3
I. Prin hrisovul din 20 februarie 1625, emis din laşi, Radu Mihnea
Voievod confirmă şi întăreşte mănăstirii Solca satele Badeuţi, Drăgăneşti,
Crăniceşti , lvancicăuţi şi Părlăşeni - "toate aceste sate au fost drepte
33
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mai înainte şi se ţineau de ocolul Badet.!Jilor'' 44 • Hrisovul este
emis în urma procesului dintre călugării de la mănastirea Solca şi cei de
la mănăstirea Suceviţa .
Până în secolul al XVIII-iea (1775), când Bucovina a intrat sub
ocupaţia austriacă , s-au mai emis multe alte hrisoave prin care fiecare
nou domnitor confinTiă şi întăreşte dreptul Mănăstirii Solca asupra celor
cinci sate, stabilind şi o serie de hotărnicii (ordinul domnesc din 29 august
1709 emis de voievodul Mihai Raco~ 45 , cartea domnească din 9 ianuarie
1768 a voievodului Grigore Ioan Callimachi 46 , ordinul domnesc din 21
iunie 1768 al voievodului Grigore Ioan Callimach~7 , documentul de hotărnicie
din 20 iulie 1768 la care reprezentantu/ Badeuju/ui este un anume Toader
Lucescul 48 •
Ca urmaşă a vechilor răzeşi din BadeuJi şi îndeplinind o modestă
obligaţie morală faţă de sat, am considerat ca este necesară punerea în
adevărată lumină a trecutului acestei aşezări.
Dedic această lucrare tatălui meu Avram Lucescu, al cărui sprijin m-a susţinut
În demersul meu. Totodată, exprim pe această cale mul/umiri familiei regretatului doctor
Dimitrie Lucescu, care mi-a pus la dispozifie un bogat material documentar.
RESUME
"Le Ocol" represente un organisation politico-administrative formee d'unions
des collectivites villageoises voisines, ayant des fins economiques et de defense.
C'est une or~anisation specifique de la Moldavie medievale.
Apres la fondation de la Moldavie (Bogdan I, 1359) beaucoup de "ocol' existents ont ete reorganises comme des "ocol princiers''. etan! diriges par un gouvemeur
en tant que representant du prince, muni de pouvoirs administratifs, judiciaires et
militaires. Les 'aco/"princiers ont eu une periode d'epanouissement pendant Ies siecles
XV-XVI. Depuis la seconde moitie du XVI siecle on a commence leur suppre-ssion
graduelle, en faisant dane Ies villages de ''l' ocol': ă base des chartes princieres, aux
monasteres et aux bo'fards fidels, en etan! pratiquement supprimees pendant la premiere
moitie du XVIII siecle.
"Le Ocol Badeufi" es l'un des "sept ocol princiers" du nord de la Moldavie actuelle Bucovina-, constitue, on croit, vers la fin du X siecle. Apres la reorganisation
pendatnt l'epoq ue de Bogdan I Le Fondateur, oet 'aco/" comprenait dix villages don!
cinq existent meme aujourd'hui: Badeuti - la residence de "l' ocol': Crăiniceşti (Grăniceşti) ,
Satul Mare, Volovă! , ( Holovăl) et Sucevita, Ies autres cinq en disparaissant ăla longue.
La denomination de Badeu!i est mentionee dans des nombreuses chartes et
d.ocuments historique delivrees ă la longue et aussi dans des documents etrangers. La
localite figure dans des differents cartes etrangeres (en 1584, 1595, 1685, 1710) et
aussi dans la carte de Moldavie elaboree par Dimitrie Cantemir en 1745. Des etudes de
toponymie (B .P. Hasdeu, Iorgu Iordan , Nicolae Iorga) on sait que le nom du village
Badeu\i vient d'un certain "Bade" auquel on a ajouîe la terminaison "u/i" d'origine
slavon ne.
Le village Bad e uţi est place au sud de la depression Rădău!i , sur la terrase et
Ies bords de la source de Sucevi\a, en amant de l'embouchure dans la riviere Suceava.
li este parcouru par la route nationale qui passe par la municipe Suceava vers Rădău~
et ii continue son chemin vers le monastere Putna - partie de l'ancienne route commerciale
connue sous le nom de "Drumul Siretului''.
Les decouvertes archeologiques du rayon de la localite atteste la continuite de
!'habitat des le neolithique. On peut supposer que Ies citoyens d'aujourd'hui du village
Badeu\i sont par origine Geto-Dacs, la branche nordique des Dacs libres (Carpes), Ies
descendants des alleutiers de Ştefan cel Mare.
La dissolution de ''l'ocol princierBadeufi"s'est produite comme effet des donations princieres aux monasteres, consignees dans des chartes delivrees par le princes
de Moldavie pendant la periode 1582-1625 par lesquelles Ies dix villages composents
ont ete faits don aux monasteres Sf. Ilie de Suceava, Suceviţa, Putna et Solca (Ies
chartes de 24fevrier1582, 6 aoOt 1583, 26 fevrier 1586, 20 octobre 1587, 20 juin 1589,
5 aoOt 1593, 9 janvier 1594, 13 mars 1615, 15 avril 1618, 20 mars 1620, 24 janvier 1625
et 20 fevrier 1625). Les chartes princieres d'apres l'annee 1625 (periode 1625-1775)
ont confirme et renforce Ies droits des monasteres sur Ies villages de "l'ocol princier

Badeu/i''.
li existai\ en Badeu\i une vieilleegliseen bois de cheme, construite probablement
plus ou moins pendant l'annee 1200, que a Ştefan cel Mare avait substituee par une
monumentale eglise de mur, dans l'annee 1487. La pierre de l'inscription votive, la
charte de 15 mars 1490 delivree par Ştefan cel Mare, "Les Annales du Pays de
Molda vie" du chronicaire Grigore Ureche attestent la construction de cette eglise en
Badeuţi . Ştefan cel Mare a transforme l'egilse en monastere, en constryant des cellules
pour Ies moines et une ecole pour l'instruction et preparation des maître calligraphes et
miniaturistes. Le monastere a ete devaste par Ies Tatars (1653, 1717, 1758) qui ont
detruit Ies cellules des moines et la maison en pierre du gouvemeur. En aoOt 1917
l'armee austro-hongroise a jete en l'air l'eglise par dynamitage.
Certains ecrivains utilisent la syntagme "l'eglise de Milişău/i de Ştefan cel
Mare"ce qui est completement errone parce que ce village est habite par Ies Ruthenes
apportes en 1768 aupres du v111age Badeu\i , dane apres presque trois siecles depuis
la construction de l'eglise. L'erreur est due probablement ă une insuffisante documentation .
"La Cour Princiere de Badeufi" pourrait etre dans la periode de Petru I Muşat
(1374-1392), celui qui avait construit aussi Ies cours princieres Siret et Suceava. A la
cour prindere de Badeuţi s'arretait pour se reposer Ştefan cel Mare, en passant de
Suceava ă l'eglise necropole Bogdana de Rădăuţi et puis vers la monastere Putna.
Ainsi , pendant l'annee 1503, Ştefan cel Mare a ete presen\ ici avec une partie de ses
hommes de cour et de ses hauts dignitaires, Ies trois chartes delivrees par lui le 8, 13
et 18 septembre, ecrites par Ies scribes de Badeu\i en etant temoins.
Toujours ă "la cour prindere de Badeufi" de Badeuţi ont tenu conseil Ies
eveques et Ies bo'lards le 14-18 septembre 1538 apres la defaite de Petru Rareş par
Ies Turcs, Ies Polonais et Ies Tatars, conseil qui a decide de soumettre Le Pays de
Moldavie ă Soliman le Magnifique.
On ne connaît pas Ies circonstances ni l'annee ou la cour princiere de Badeu\i
a ete suprimee ou detruite. li est possible que sa devastation soit ete ordonnee par Ies
Turcs, pendant la regne de Dumitraşcu Cantacuzino (1674-1675), celui qui a detruit
plusieurs cites de la Moldavie.
Au long des siecles !'habitat a souffert de nombreuses pertes - la demolition de
la cour prindere et de la maison du gouvemeur, la demolition des cellules des moines
et de l'ecole de la monastere, la reduction graduelle des terrains qui etaient la propriete
du village, le dynamitage de l'eglise - fondation prindere.
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UMIDITATEAZIDĂRllLOR VECHI

CRITERII DE INTERVENŢIE

RODICA CRIŞAN

Zidăriile de cărămidă (şi , mai rar, de piatră ) reprezintă
tehnica de construcţie cu cea mai mare frecvenţă de util izare
în cadrul patrimoniului construit românesc vechi .
ln ceea ce priveşte intervenţiile de reabilitare a c lădirilor
din această categorie , un aspect tehnic important este cel legat
de prezenţa umidităţii , una din principalele cauze de degradare
a zidării lor tradiţionale , materialele puse în operă fiind în general poroase şi /sau sensibile la umezeală (cărămi zi , pietre
calcaroase poroase , mortare de var, grinzi de lemn , profile
metalice) .
Degradările induse de umiditate includ aspecte multiple :
efecte directe asupra comportamentului static 1 şi a capacităţii
de izolare termică 2 a elementelor de construcţie ; alterări ale
materialelor , prin procese fizice , chimice şi biol og ice , de la
modificări ale straturilor superficiale, care în general afectează
aspectul (culoarea , textura , luciul sau granulaţia suprafeţelor,
coeziunea superficială etc .) şi până la modificări în structura
internă a materialelor 3 ; pe de altă parte , umiditatea conţinută
în elementele de construcţii afectează direct igiena încăperilor
delimitate , nu numai prin reducerea capacită\ii de izo la re
termică , ci şi prin evaporarea apei spre spaţiul interior, având
ca efect creşterea umidităţii relative a aerului dincolo de limitele
igienice acceptabile , ca şi reducerea temperatur ii superficiale
şi condens succesiv, favorizând dezvoltarea de microfloră şi
faună specifică. · 1
O intervenţie eficientă

priv ind eliminarea degrad ă rilor
produse de umiditate presupune evaluarea co rectă a
fenomenelor în ceea ce priveşte confinutul can tita tiv şi sursa
umidităfii, precum şi cunoaşterea comportamentului materialelor
puse În operă În raport cu umidita tea .

' Înl ocuirea aerului cu a p ă în porii unui material ec h iva l ează cu înlocui rea
co mportamentul ui elastic al aerului prin relativa incomp resib ilitate a apei . În
momen tul punerii sub sa r c in ă a materialului . efec tul de expu lza re a apei
intersti\iale ind uce eforturi suplimenta re ca re, adă u ga te compersiu ni i ve rti ca le
sau axiale din descă r carea firească a încărcă rilor. de te rm ină apariţia unor
componente distructive , orizontale (z idărie ) sau radiale şi tangen\iale (piese
de lemn) . Sp re exemp lu , pen tru o piatră calca r oasă cu porozita te 36% .
rezistenta la ru pere se reduce de la 126 kg/cmp pen tru piatra uscată , la 48 kg /
cmp pen tru piatra sa turată . Reduce rea rezis tenţei mecanice a zidu lui este în
plus ag rava t ă prin c re şte r ea greutăţii sale proprii . Astfel , un zid cu o umiditate
de 30% în vo lume trebuie să suporte un plus de greutate de 300 kg pentru
fieca re n::ietru cub de zi d ă r ie (o sup r asarcină de cca 10% în cazu l unei const ru cţii
P + 4). ln general . un plus de 10% umid itate reduce rezis t enţa mecanică a
zidăriei cu 60% .
Pe de al tă parte , trece rea unui material din stare u sca tă în stare umed ă
determină creş te ri dimensionale , reduse în cazu l pietrelor (35- 180 microni/ml ,
funcţie de ca pilaritate ), dar relativ importante în caz ul lemnului ş i diferite ca
va loare pe ce le trei dire c ţii (pentru 1% va ri a\ie de umiditate , va ri a ţiile axiale
sunt de cca 0,01 %, ce le radial e cca 0,03-0,4% iar cele tange nti ale cca 0,06 0,55%) .
2 Apa are o conductivita te de 25 de ori mai mare ca aerul . Ca atare
conductivitatea te rmi că a materialelor creşte în fun cţie de procentul de umiditate
con ţinut ă : fală de valoa rea co n ductivită\ii materialului considerat uscat, o
umiditate de 5% corespunde unei c reşte r i a conduc ti vi tăţii termice cu 75% şi
ca re poate aj unge la 155% pentru o um id itate de 20% .
' Nici un mi neral (nici c uarţul ) nu este c himic inert la apă .
1
•
• După G . ş i I. Massa ri (Risanamen to igienico dei locali umidi Hoepli,
Milano 1992) , o încă p ere de locuit poate fi decla rată " i nsalubră" atu nci câ nd se
încad r ează . în una din următoarele ca tegorii :
• umiditatea confinută în zidării depăşeş te 3% în greutate d acă zidăria
este din că rămidă şi 6% dacă este din pi atră po roasă cu greutate specif i că mai
mică de 1,9; es te admisibil un maxim de 4%. respectiv 7% pentrru încăp eri la
nive lul terenului ve ntilate direct, pentru î ncăpe r i nelocuite pe timpul nop\ii ş i
pentru în căpe ri bine însorite orientale Sud sa u Sud-Ves t chiar locuite pe timpul
nop\ii ;
• protecfia termică es te ins uf icien tă şi de t e r mină o predispoziţie la condens .
respectiv rez i s tenţă termi că totală / mp a ce l puţin unui perete de închidere este
mai mi că de 1 m 2hC/Kcal. pentru zone climati ce cu temperatura luni i celei mai
rec i sub 6°C .
Alţi au tori se limitează la a consi dera admisibilă o umiditate a zidării l or de
3-4% .

Sursa

umidităţii

În general , umiditatea prezentă în construcţii le vechi este
de invazie (provine din ex terior) 5 şi are caracter cronic , având
un comportament substanţial diferit de umiditatea de construcţie ,
cu caracter tranzitoriu din clădiri l e noi . Umiditatea din constructiile
vechi este distri buită neregulat ş i afectează numai o parte a clădi rii ;
este staţion a ră sau frecvent , progresivă în timp , este distribuită
uniform în masa elementelor legate din zi dărie .
După sursele de provenienţă a apei, umiditatea prezentă
în construc\iile vechi poate fi grupată în trei mari categorii :
1. umiditate din pre c ipitaţii atmosferice , prin infiltraţii
directe , în special din ploaia asociată cu vânt ;
2. umiditate din atmo s fe r ă, prin condens superficial sa u
interstiţial ;

3. umiditate din teren , prin ascensiune capilară , cu două
catego rii de surse posibile :
3a . din ape de suprafaţă dispersate în teren (ape meteorice
sau scurgeri accidentale din co nducte , pu\uri , rezervoare );
3b . din pânza frea ti că .
Umiditatea din precipitaţii atmosferice nu ridică în general probleme speciale privind id entificarea sursei şi con ţinutului
intervenţiilor, fiind de obi ce i legată de ne e ta nş e ită\i (degradări ale
învelitorii , rosturi deschise, fisuri) şi/sa u defecţ i uni ale dispozitivelor
de colectare (Jg heaburi , burlane) , fenomenele fiind accen tu ate de
menţinerea timp înde lungat a co ndiţiilor umede în lipsa un ei
întreţineri cor es punzătoare .

Un interes special în cadrul intervenţiilor de reabilitare
umiditatea din condens ş i cea provenită din teren , prin
ascensiune capilară , cauzele exacte fiind mai dificil de identificat.
Uneori , în cazul clădirilor vechi , cele două fenomene sunt asociate.
Condensul se manifestă ca un fenomen discontinuu , ce
decurge din răcirea locală a aerului în contact cu o suprafaţă rece ,
şi este legal de condiţii meteorologice momentane sau periodice
(sezoniere) , asociate un ei protecţii termice insuficiente, unor
eleme nte de co nstrucţie cu alcătuire neomogen ă , iner\iei termice
mari a elementelor de construcţie masive şi în conta ct cu pă mântul ,
umidităţii rel ative crescute a aerului stagnat prin evaporarea unor
supraf~ţe umede sau prin condiţiile de utilizare etc. 6
ln cazul z idăriilor tradiţionale , lipsite de hidroi z olaţii orizontale
şi alcătuite din materiale poroase , fenomenul ascensiunii capilare
a apelor din teren supreficiale sau de profunzime , co nstituie una
dintre probl emele majore ale reabilitării . Conţinutul ascensiunii
capilare este astăzi amplificat de folosirea unor finisaje interioare
şi exterioare impermeabile care limitea ză evaporarea apei din
z idării , de m odifică ri ale r~gimului higrotermic al construcţiilor legate
prezintă

5 Cu excep\ia construcţiilor cu zidării foa rte groa se de piatră unde este
posibil ca priza mortarelor de va r din straturile interne să nu fie comp l etă chiar
după un secol.
6
În zidăriile constituite din materiale capi tate ( cărămi d ă , ca lca re poroase
etc.) un condens limitat nu este dăunător. atât timp cât apa , migrând prin perete
că tre su prafata exte rioară , se poate evapora liber. Ca litatea pereţilor de înc hidere
de a permite "respira\i a" se refe ră , deci , la capac itatea anumitor materiale de a
absorbi. apa din condens ş i a o transfera prin capilaritate că tre zona mai usca t ă ,
respecti v faţa exte ri oa ră a peretelui , unde evaporarea î m piedică materialul să
devină sa turat şi menţine ac ti vă f o rţa de ca pilaritate . Conform unor studii
experimenta le (l. S. Cammerer, cf. G. e I. Massari . op ci t.). z i dăria care evacuează
cel mai bine condensul este cea din că ră mizi obisnuite ; tencuielile ideale sunt cea
de ipsos , foarte abso rbantă , pentru faţa interioară a zidului . şi cea ele mortar de
var pentru exterior. Este eviden tă în acest sens eroarea de a fini sa la exterior
peretele cu o t enc ui a l ă de ciment sa u alt finisaj impermeabil . ceea ce conduce la
împiedicarea evapo ră rii spre exterior şi acumu larea umidi tăţi i în interiorul peretelui.
Apa r iţ i a mucegaiului pe fa ţa interioară a peretelui semna lează prezen\a apei în
tencuiala i n teri oa ră . apă pe care evaporarea că tre spa ţ i ul interior nu reuşeş te să
o elimine tota l. va loarea de echilibru cu umiditatea r elativă a aerului ambian t fiind la
un moment dat depăşi tă . Dacă finisajul interior al peretelui este impermeabil , apa
de conde ns se prelinge pe parament. Ambele s ituaţi i cond uc. în ultit11 ă i n s t a n tă , la
co ndiţi i de locuire insalubre .
·
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de exigenţe de utiliza re contemporane (modificări ale regimului de
încălzire şi ventilare a spaţiilor interioare) , de modific ă ri ale nivelului
pânzei freatice prin diverse lucră ri subterane , de preze nţa în sol a
numeroase trasee de echipare edilitară susceptibile de defecţiuni
şi posibile surse de infiltraţii , de folosirea de fertilizanţi în agricultură
cu consecinţe privind concentraţia salină a apei etc.

Evaluarea

cantitativă

simptomele de eroziune, încât în cazurile cele mai grav e ten cuiala
nu acuză nici o alterare . Preze nta eflorescenţelor impresionante
de sa lnitru (nitrat de potasiu ) este legată de prezenţa şi
parti cu larită ţile acestor săruri solubile , şi nu implică o umiditate mai
mare a respectivului perete faţă de un altul cu mai puţine eflorescenţe .
Mucegaiurile , care au nevoie de umiditate minimă , asociată lipsei
oricărei mişcări de aer, lipsei luminii şi prezenţei unui suport organic,
nu pot constitui o indicaţie privind nivelul de umiditate a încăperii şi
nici în ceea ce priveşte originea apei .
M ăs urătorile - de altfel , simple ca procedură - oferă o expresie
numerică g raduală a conţinutului fenomenului , referindu-se la diverse
aspecte ale acestuia , între care de ma x imă importanţ ă este
determinarea ca ntităţii de apă din zidărie ce permite deducerea
distribuţiei umezelii în zid (diagrama secfiunii umede) şi , ca atare, a
căii sale de acces (fig . 1).

a umidităţii

Pentru o evaluare corectă a fenomenelor şi o intervenţi e
eficientă , este necesară o apreciere cantitativă a umidităfii prin
măsurători cu instrumente adecvate 7 , în laborator sau în situ ,
şimptomele vizibile şi "bunul simţ" nefiind pe deplin concludente .
ln aceşt sens , dăm în continuare câteva exemple .
ln cazul clădirilor vechi , petele prezente pe tencuială pot fi
reminiscenţe ale unui fenomen încheiat , ca şi semne ale unei
umidităţi actuale. Prezenţa eroziunilor pe paramente exterioare
este legată de uscări şi umeziri alternate dato rită vari a ţiil o r
meteorologice , în timp ce , într-un spaţiu închis , rece şi neventilat,
cu procente mari de umiditate constantă lipsesc de obic ei

Comportarea materialelor în raport cu apa
Cu referire la co mportarea materialelor în raport cu apa ,
tratatele tehnice de specialitate iau în general în considerare trei
caracteristici, verificate experimental :
a. ca ntitatea de apă absorbită de proba integral scufundată,
respectiv coeficientul de îmbibare;
b. viteza sau puterea de absorbţie a probei integral scufundate,
denumită uneori putere de absorbire capilară ;
c. viteza de evaporare a probei extrase din apă .
în ceea ce priveşte studiul umidităţii zidăriilor însă , coefi cientul
de îmbibare are un interes relativ, întrucât în realitate , cu exce pţi a
unor cazuri rare , materialul nu se găseşte scufundat integral în apă .
De mult mai mare interes este , în acest caz, cantitatea de apă pe
care materialul o poate acumula fiind în contact cu lichidul numai
printr-o po rţiune limitată a suprafeţei ~ale , respecti.v cantitatea ~e
apă absorbită de partea. usc:ată , afla~a, deasupra nivelului apei (1n
emersiune). O astfel de s 1tu aţ1e studiata in laborator reproduce destul
de fidel cazul z idăriei în elevaţie ca re absoarbe apa d1.n teren ş1
furni zează date esentiale pentru clasific area materialelo r de
co nstrucţi e în raport cu-umiditatea .z idăriilor. C~ r.cetările efec~u a te
în acest se ns de Giovan ni şi lspohto Massari introdu c doua noi
caracte ri stici ale materialelor în relaţi e cu apa :
• cantitatea de apă absorbită în eme rsiu ne , exprima t ă

7 Fără a intra în amăn unte, amintim că , pentru definirea ca ntita tivă a umidită\ii
unei în că peri , sunt necesare două categorii de măsurăto ri :
a . Măsurarea umidităţii relative a aerului - cu higrometrul sau cu
psicometrul , cu grade diferite de precizie; în linii mari , aeru·1se co nsideră excesi v
de uscat câ nd u.r. este sub 50%. uscat câ nd u.r. nu depăşeşte 65% şi umed când
u.r. depăşeşte 70%.
b. Măsurarea umidităţii elementelor de închidere (z idării şi pardose li) printr-unul din cele d ouă procedee posibile şi func\ie de gradul de precizie dorit:
- metoda e l ectrică - de măsura re s uperficia l ă (15-20 mm) a umidităţii , in situ ,
cu aparate electrice portabile ; m ăsură t ori le nu sun t foarte precise : măsurătorile în
grosimea zid ului presupun deschiderea unor "ferestre " în cazul aparatelor obişn uit e
sau utilizarea unei tehnici mai labori oase ş i sofisti ca te, bazată pe aparate cu
microunde ;
- metoda ponderată - de măs u rare în profunzime a umidită\ii (15-20 cm unde
efectul umidită\ii atmosferice nu mai ope reazăl, î~ laborator, pe ba_ză de probe
prelevate (min . 3 pe vertica l ă , la cca 1m d i s tanţa) , in rec1p1ente. bine 1nch1se; .este
i n oportu n ă în cazul unor zidă r ii nesigure din pun ct de vederE". stati c: pentru stabilirea
cantităţii de apă sunt posibile două metode: cea pon derata ( diferenţa de greutate
între proba umedă şi uscată) şi cea c.u_a.I.cool (proprietatea alcoolului de a scoate
din probă umiditatea şi ca lcularea ca nt1ta\11acesteia prin .di.verse metode)! c.~:m\1n utul
de apă , exprimat în procente din greutatea probei (um1d1ta te wav1metri ca) . poa_te
varia de la 0,5% la 30% ; dacă raportarea se Iace la volum (um1d1tate volumetri ca) ,
cifrele cresc fun cţi e de greutatea spec ifi că a zidă riei ! d_e 1,5-2 ori (rp =cp 8 x )', .un~ e
cp, =un::iidita tea vol umetrică; 1p 8 = umiditatea gravimetrica ş1 )'~ greutafea s~ec1f~ca) :
ln practică este util ă co nfruntarea rezultate lor obţin ute prin masu ratori
superficiale şi profund e.

5'

@

----8

' Cf. G . e 1. Massari Risanamento dei locali umidi. Hoe pli , Miiano , 1992
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U. ASCENDENTĂ

PETE VARIABILE
(ZID NEOMOGEN)

U. DIN CONDENS

UMIDITATE DIN PLOAIE + VINT
FAZA I
PLOAIE INTENSĂ

Fig. 1 Diagrama de distnbufie

U. ASCENDENTĂ+
U. DIN CONDENS

FAZAII
PLOAIA OPRITĂ :
V!NTUSCAT

transversală a um1dităfli' pe fefele unui zid cu propnetăfi de· conductibilitate capilară. funcfie de originea apei.
După G.e.1. Massan; Risanamento de1 locali um1d1 , Milano. 1992. p. 54.
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în procente raportată la volum sau greutate , denumită
"coeficient de a tracfie" ;
•cantitatea de apă , în grame , absorbită în unitatea de
suprafaţă , denumită putere de "atracfie".
În cazul anumitor pietre naturale , există o mare
diferenţă între cantitatea de apă acumulată în imersiune şi
cea reţinută atunci când materialul vine în contact cu apa
doar prin intermediul unei suprafeţe, respectiv este o mare
diferenţă între coeficientul de îmbibare şi cel de atracţie :
este cazul pietrelor cu goluri relativ mari , ca travertinul , care ,
scufundate , se încarcă cu apă în goluri , pentru ca apoi ,
extrase parţial , să nu aibă nici o putere de atracţie asupra
acelei ape.
Absorbţia în emersiune, respectiv proprietatea
materialelor ce se propune a fi denumită "atracjie", este specifică materialelor poroase şi permeabile , cu granulaţie fină
şi omogenă , cum ar fi : ceramica poroasă , tufurile , ca lcare le
poroase , unele conglomerate .
Absorbţia

în imersiune (îmbibarea)

Redăm mai jos o posibilă clasificare generală a
materialelor de construcţie în funcţie de cantitatea de apă
cu care se îmbibă atunci când sunt integ ral scufundate în
apă (procente din volumul probei , respe ct iv umiditate volumetrică) 9 :

0 %-0, 1 % pietre foarte co mpacte : granit , marmur ă şi
calcare zaharoide;
O, 1 %-5% pietre mai puţin compacte : ca lcar obişnuit
compact etc. ;
5%-20% conglomerate , calcar semidur, travertin , mortar de ciment mortar de var ; cărămizi compac te şi de
parament ;
20%-35% calcar moale , tuf de bună ca litate , mo rtar
de var cu puzzolană , că r ămiz i obi\nuite de m aş in ă ;
35%-55 % tuf ca lcaros sau vulcanic , că r ăm i zi de m â n ă ,
ipsos .
După cum era de aşteptat, materi alele naturale cu cea
mai mare capacitate de îmbibare sunt cele mai uşoare ,
respectiv cele cu greutate specifică cuprinsă între 1 şi 2 ,
frecvent utilizate în zidării datorită calităţilor lor termoizolante
şi bunei aderenţe la mortar care , datorită porozităţii , fac uşor
obietul unor invazii ale umezelii.
Absorbţia

în emersiune

("atracţia")

minerală) .

În sensul definiţiilor date anterior, orice material aflat
parjial în contact cu apa este caracterizat de două mărimi
care exprimă cantitatea şi viteza cu care acesta absoarbe
apa. Experienţele de laborato r conduse de G . şi I. Massari
şi reproducând la scară mic ă situaţia zidăriilor în mediul natural , au condus la următoarele observaţii:
·înălţimea până la care se ridică ume zea la (înălţimea
de "atracţie") diferă de la un material la altul , funcţie de
tipul şi diametrul capilarelor în cadrul structurii materialului:
este maximă în cazul mortarelor hidraulice de puzzolană
(umiditate volume - trică 31 %) şi al cărămizilor foarte poroase ,
deschise la culoare (umiditate volumetrică 30 ,4 % ); urmează
calcarul poros , tuful , mortarul de var ; pot fi co nsiderate a
nu manifesta practic fenomenul de absorbţie pietrele naturale compacte din trei categorii : granituri, calcare zaharo ide ,
bazalturi , ceea ce le face optime pentru fundaţii ;
• cantitatea de apă absorbită în imersiune şi în
emersiune este aceeaşi în cazul cărămizii şi foarte diferită
în cazul altor materiale, ca unele tufuri şi cong lomerate
ca lcaroase , ca betonul poros artifici al, care absorb mult mai
mult în imersiune decât în emersiune ; materialele
ca vernoase şi compacte , ca travertinul , nu absorb apa în
9
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emersiune ;
• mortarul de var-nisip absoa rb e mai puţin dec â t ce l
de var-pu z zolană , d a r mai rapid ; adaosurile hidrofuge
obişnuite în mortar redu c aproximativ la jum ătate abso rbţi a ,
dar nu o anu leaz ă ; în sch imb , se reduce mult viteza de
absorbţie : de 1 O ori în cazu l mortarului de var şi de 6 ori în
cazul mortarului de cimen t ;
·în grupul de materiale examinate , viteza maxim ă de
absorbţie o are cărămida foarte poroasă , gălbuie , cca 1/2
cărămida roşie , cca 1/4 mortarul de var-nisip şi cca 1/ 5
mortarul hidraulic de puzzolană;
• având în vedere dife r enţe l e între diverse materiale
în ceea ce priveşte viteza de absor bţie , zidarii la fel de
us cate venite în con tac t cu apa vor prezenta manifestări de
umezeală în inte rval e de timp diferite (dacă un perete din
cărămizi gă lbui se umezeşte după un an , unul din tuf se
ume zeşte după 7 ani) ;
·viteza de absorbţie es te mai mare în cărămidă decât
în mortarul aderent acesteia , iar mortarul absorabe în final
ap ro x im ativ aceeaşi cant itate ;
• în mortarul de cimen t absorbţia este de 1 O ori mai
lent ă f aţă de mort arul de var (de 6-70 de ori dacă este
hidrofugat) şi de cca 50 de ori fală de că r ă mid a gă lbui e .
O observaţie interesant ă este cea făcută de
Ketternacher 10 , conform că r eia în cărăm id ă cantita tea de apă
absorbită este uniform repartizată în masa probei pe toată
înălţimea umedă , în timp ce în probe le de piatr ă naturală
straturile superioare conţin întotdeauna mai puţin ă apă decât
cele i.nferioare. Acest fapt se poate exp li ca în l egătura cu
prezen\a. cap ilarelor de diametre diferite în structura pietrei
natur a le (un conglom erat ca lcaros în cazul expe ri mentului
efectua t de Ketterna cher) , ceea ce determi n ă înălţimi diferit e
de ascensiune a a pei , s pre deosebire de capilarele de
diametru constant ale cărămizii , care determină o
distribuţie uniformă a apei la înălţimea maximă de
ascensiune. Aceast ă co nst a n\ ă a d ia metrel or capi lare lor
constitui e ş i explicaţi a co mportamentului identi c al că r ă mi z iii
în imersiune ş i emersiune.
În ceea ce priveşte caracteristicile de capilaritate ,
materialele umede pot preze nta capilaritate pozitivă , atunci
când evaporă apa cu aceeaşi uşurinţă cu ca re o absorb
(cărămida , mortarul de var , panourile din fibr e lemnoase) ,
sau capilaritate negativă , atunci când o evaporă doar la
suprafaţă şi o reţin în nucleu (betonu l ce lul ar, tuful , vata
Adsorbţia poate fi considerată un caz parti c ular a l
fenomenului general de absorbţ i e a umidit ă ţii de cătr e un
material poros-capi lar aflat în contact cu un med iu ce co n\ine
o anumi t ă ca ntitate de apă.
Cazu l cel mai semnificativ este ce l al co ntactului cu
aer umed . Adsorbţia are lo c în două faze distincte : condens
în microcapilare şi co nden s în macrocapilare .
Dacă valoarea umidităţii materialului este inferioară
ce lei de ec hilibru cu aerul , se generează un fenomen de
adso rbţie : moleculele vaporilor de apă sunt atrase de pereţii
cap ilarelor ş i formează pelicule subţiri , ce îmbracă aceş ti
pereţi ; peliculele devin din ce în ce mai consistente , pâ nă
când ocupă complet spaţiul disponibil. În a ceste c ondi\ii se
formează meniscul, cu fenomenele de capilarita te de decurg .
La temperatura constantă, presiunea vaporil o r Pv
deasupra meniscului es te inferioară presiunii de saturaţie P,
şi se diferenţiază considerabil în cazul capi la re lor c u
diametru foarte mic . Av â nd în vedere că în cond iţii de
echi libru pv=pva (unde Pva = presiunea vaporilor în aer), se
poate deduce că , în micro capilare se produce co ndens c hiar
pen tru valori ale umidit ă ţii relativ e a aeru lui mult sub val oa re a
de saturaţie .
La creş t erea umidit ă ţii pentru temperatură constantă ,

1
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creşte şi umiditatea mat e ri alului în co ndiţie de echilibru. În
apropierea valorii de saturaţie a aerului , umiditatea creşte
foarte rapid : în aces t caz , lichidul umple şi ca pilarele de
dimensiuni mai mari .

Capilaritatea materialelor poroase
După cum rezultă din cele de mai sus , procesele care
conduc la o creştere a conţinutului de umiditate în materialele
poroase pot fi sistematizate astfel:
·absorbţie în prezenţa aerului umed ;
•absorbţie în emersiune ;
·absorbţie în imersiune (îmbibare).
Materialele poroase , aflate în contact cu apa lichidă sau
cu vaporii de apă conţinuţi în atmosferă, absorb umiditatea
datorită fenomenelor de atracţie intermoleculară ce se de zvo ltă
la nivelul suprafeţelor de contact.
Structura poroasă a materialelor este complexă: pentru
un ele dintre ele , o reprezentare schematică şi simplificată poate
fi cea a unei reţel e de capilare ce leag ă porii mai mari , deci o
succesiune de "cav it ăţ i" de diametre , lungimi şi poziţii variabile.
Descriere a fenomenului de propagare a umidităţii în
structura materialelor pe baza fenom en ului de capilaritate este
utilă în specia cu referire la ascensiunea apei provenite din
teren .
Fenomenul fi zic cunoscut sub numele de cap il aritate
constituie o abatere de la principiul vaselor com uni ca nte ,
manifestat ă în cazul lichidelor aflate în tuburi de diametru
co mparabil cu al unui fir de păr, numite capilare 11 (sau între două
plane P.aralele , la o distanţ ă de acelaşi ordin de m ă rim e) .
ln cadrul dinamicii fluidel or, fenomenul este explicat pe baza
acţiunii combinate a forţelor de a tra cţ i e moleculară ce se manifest ă în macrosopie ca forţe de adeziune , resp ec tiv atrac ţia
exercitată de moleculele p e reţilor vas ului ş i de coeziune , dintre
moleculele li chidului , precum şi ca fenomene de tens iune supe rfic ial ă .

Câ nd un lichid se află în contact cu suprafaţa unui solid ,
moleculele sale sunt atrase de cele ale solidului şi se dezvoltă o
forţă de adeziune . Dacă lichidul " udă " solidul (cazul apei) , forţele
de adeziune dep ăşesc pe cele de coeziune (datorate atracţiei
moleculelor interne asupra ce lor superficiale) , iar suprafata
lichidului prezintă o curbură concavă (menisc concav). Întroducând
un tub de diametru foarte mic (capilar) într-un vas cy apă , se
constată formarea unui menisc concav la co ntactul dintre lichid şi
peretele tubului şi ridi carea apei în tub . Echilibrul este atins atun ci
câ nd diferenţa de pres iune dintre aerul ex terior şi apa din interiorul
capilarului este compensată de presiunea hidrostatică a coloanei
de apă .
Din expresia legii fundamentale a asce nsiunii capilare
formulată în fi z ic ă re zu ltă că :
- înălţimea de ascensiune este invers proporţion a l ă cu
densitatea lichidului şi raza tubului capilar ;
- înălţimea de ascensiune este direct proportional ă cu
tensiunea superficială , care , la rândul ei , creşte temperatura.
Prin analogie cu câmpul gravitaţional , se poate defini
"potenţialul capilar" (energia potenţială pe unitate de masă) , invers
proporţional cu densitatea lichidului şi ra za capilarului . Un lichid
care "udă" (a pa) se deplasează dinspre configuraţii cu potenţial
capilar mi~ (?evci , cu rază mare) către configuraţii cu potenţial
mare (raza mica) . Altfel spus , într-un lanţ de capilare comunicante
cu raze diferite , deplasarea se va produc e de la capilarul de
diametru mai mare spre cel de diametru mai mic, şi nu invers.
. Cantitatea de apă absor bită şi înălţimea de ascensiune
depind într- adevăr de dis tribu/ia capilare/or, ca pozifie şi diametru.
Influenţa omogenită ţii capilarelor este evidenţiată de compararea
rezultatelor probelor de absorbţie în imersiune şi în emersiune: în
cazul unei distribuţii neomogene, există o diferenţă importantă
între conţinutul de apă după ce le două probe în cazul unei distribuţii
relativ omogene , rez ultatele variază nesemnificativ (cazul
că rămi z ii ).
Răspândirea în zidărie a apei c onţinând săruri minera le
dizolvate includ e şi fenom ene de difuzie. Reţinem , din fizică , faptul
că masa s ub s ta nţe i difuzate este direct proporţională cu diferenţa

" Sub 0.2 mm

c oncentra ţiilor şi coeficientul
şi natura so/ufiei 12 .

de difuzie , respectiv cu tempe'ratura

Fenomene de difuzie pot avea loc nu numai prin contact
direct , ci şi prin membrane de separare permeabile sau
semipermeabile (osmoză) , constatându-se trecerea preferenţială
şi cu viteză mai mare a dizolvantului către soluţie ; se produce în
acest caz o presiur]e , orientată spre dizolvant care se numeşte
presiune osmotică. ln cazul soluţiilor bune conducătoare de curent
(cazul soluţiilor saline) , presiunile osmotice au valori extrem de
mari. La concentraţii molare egale , presiunea osmotică a solu/ii/or
saline este mai mare , până la dublu , faţă de soluţiile rău
conducătoare ; valorile ridicate ale presiunii osmotice sunt
consecinţa disocierii electrolitice a moleculelor în particule mai
mici , mărind concentraţia molară.
Fenomenul ridicării şi răspândirii apei în zidării include şi
acfiuni de na tură electrodinamică.
Este cunoscut faptul că între terenul de construcţie şi zidărie
există o diferenfă de potenfia/ de contact, (efect Volta 13 ) pământul
constituind polul pozitiv, iar zidăria polul negativ, ceea ce , în
prezenţa unui electrolit , generează forţe electromotoare
suplimentare , care variază în funcţie de temperatură .
Similar, discontinuitatea de concentraţie salină a apei din
zid , face ca acesta s ă fie , în fapt , un complex de micip1Je electrice
capabile să producă forţe electromotoare.
Transportul de electricitate în electroliţi este un curent de
convecfie: are ca vehicul ionii , care îşi asociază un număr oarecare
de molecule solventului (apei), trăgând după ei întregul cortegiu .
Acest transport este amplificat proporţional cu creşterea
tempecatuni.
ln ceea ce priveşte vasele capilare prin care circulă un
electrolit, reţinem faptul că , în cadrul electrodinamicii , se defineşte
fenomenul de electrocapilaritate 14 ; acest fenomen este legat de
modificarea tensiunii superficiale în urma aplicării unei forţe
electromotoare , modificare ce produce o deplasare a meniscului .
Sinteti zâ nd , vom reţine faptul că fenomenul de
co nductibilitate cap ilară în z idării es te invers proporţional cu
diametrul porilor şi densitatea lichidului şi este accentuat de
concentra/ia salină a apei şi de creş terea temperatuni.
Ascensiunea

capilară

în

zidării

Da că în ceea ce priveşte experienţele de laborator pe probe
din diverse materiale se constată diferite înălţimi de absorbţie a
apei în emersiune , în cazul zidăriilor puterea de absorbţie tinde
către cea specifică materialului de bază : cu cât rosturile sunt ljTlai
subţiri şi, deci , cantitatea de mortar mai redusă, cu atât
comportamentul global al zidăriei va fi mai apropiat de cel al
materialului de ba ză. Este cazul zidăriilor de cărămidă , cu asize
regulate şi rosturi relativ subţiri , în opoziţie cu zidăriile din pi etre
neregulate şi mult mortar.
Din punct de vedere al comportamentului faţă de invazia
um edă , elementele lega te pot avea în raport cu mortarul o re laţie
ac tivă , de cooperare , sau pasivă : activă , atunci când elementele
leg ate transmit umiditatea cu viteză mai mare sau egală cu cea a
mortarului ; pasivă , atunci câ nd umiditatea este basorbită de mortar.
În general, umiditatea ascensionala urmează calea cea mai
scurtă posibilă. Într-o z idărie de cărămidă , transportul de umiditate
se produce în linie dreaptă , având în vedere puterea de absorbţie
similară a cărămizilor şi_ a mortarului , umiditatea atingE\nd într-un
timp scurt înălţimi mari. ln schimb , o zid ă rie din pietre ariticapilare
acceptă pe ansamblu cu greu pătrunderea de umiditate , întrucât
aceasta se poate produ'ce numai prin intermediul mortqirului , deci
pe o cale lungă , sinuoasă şi mult mai lentă . Practic , o invazie
umedă ascendentă datorată exclusiv mortarului de var este

imposibilă .

Sensul ascendent al umidităţii este determinat de
coexistenta a două conditii :
a. continuitatea alimentării din teren a zidului ;
b. ca pilaritatea materialului legat de mortar.
lntreruperea co ntinuităţii de alimentare face ca umiditatea
să devină descendentă .

" Sub s tanţele cu molecula mi c ă difuz ea z ă mai repede ca sub s t a nţe l e cu
molecula ma i ma re.
' ~ D if e r en ţe de potenţi al de co ntact. prin schi mbu ri de elec troni sau de ioni ,
intre solide , solide- lich id e, solid e-gaze sau d o u ă lichide cu propriet ă ţi fiz ice
sau chimi ce di ferite .
" Fen ome n descoperit ş i studiat de fizicianul francez Gabriel Lippm ann
în 187 3.
'
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În cazul zidăriilor de piatră , cooperarea activă a materialelor
la transportul umidităţii depinde de tipul de piatră şi de
dimensiunile elementelor legate . Dacă este vorba de pietre sau
blocuri de asemenea dimensiuni, încât , luate izolat şi puse în
contact cu apa, se umezesc integral , pe toată grosimea , atunci
fiecare element de acest fel va transmite umiditatea , având
aceeaşi funcţiune activă ca şi cărămida , dar cu viteză mult
mai mică . Invers , dacă înălţimea elementului legat depăşeşte
considerabil înălţimea de absorbţie , respectivul element nu va
contribui la transmiterea umidităţii şi va tinde să reţină apa
absobită din mortarul adiacent, păstrându-şi nucleul uscat sau
aproape uscat ; în aces caz , avansarea umidităţii în zid este
extrem de lentă , iar înălţimea maximă ce poate fi atinsă este
foarte redusă. Se explică astfel situaţia , constatată frecvent , a
două ziduri aflate în aceleaşi condiţii de pmplasament în raport
cu apa, realizate din acelaşi material de bază , dar sub forma
unor elemente de dimensiuni net diferite şi care rezultă, practic,
unul ostil şi celălalt favorabil ascensiunii umidităţii .
Funcţie de raza capilarelor materialului în condiţii de perfectă verticalitate , se poate determina înă/fimea de ascensiune
capilară . În realitate însă rareori înălţimea de ascensiune
capilară a unui material atinge valorile teoretice ce nu ţin cont
de caracteristicile de salinitate ale apei , variabile în funcţie de
amplasament, şi nici de evaporare, fenomen influenţat de o
serie de factori contextuali.
Viteza de ascensiune a umidităţii în zid scade progresiv,
fiind contrabalansată de evaporarea superficială: dincolo de un
anumit nivel , ascensiunea , devenită foarte lentă , nu mai este
continuă , ci în salturi , favorizate de anumite condiţii ocazionale
(cum ar fi reducerile temporare ale însoririi) , ce fac să varieze
conţinutul evaporării superficiale.
Zidul în care se ridică umiditatea poate fi considerat o
conductă capi lară , iar ca ntitatea de apă absorbită , în unitatea
de timp , de secţiunea orizontală a zid ului la ieşir ea din pământ ,
poate fi considerată debitul secfiunii de absorb/ie. Pentru o
anumită înălţime de absorbţie stabilizată , există pentru orice
zid un echilibru hidric conform căruia debitul secfiunii inferioare
de absorb/ie egalează evaporarea totală a perefilor 15 . Din aceste
motive, înălfimea de ascensiune a umidităfii este mai mică pe
fafadele bine însorite şi ventilate.
Orice reducere a suprafefei de evaporare determină
reluarea (accentuarea) ascensiunii umidităfii.
În cazul zidării lor de acelaşi fel şi în aceleaşi condiţii de
amplasament , secţiunea de absorbţie şi , deci , debitul cresc
direct proporţional cu grosimea zidului. Ca atare , pentru a
echilibra absorbţia mai mare , zidul mai gros are nevoie de o
suprafaţă de evaporare mai mare , ceea ce face ca umiditatea
să se ridice mai sus. Deci , în condiţii egale de materiale şi
amplasament , confinutul de umiditate şi respectiv înălfimea de
ascensiune sunt proporfionale cu grosimea zidului.
Raportul dintre suprafaţa de evaporare şi cea de
absorbţie, dedus din diverse observaţii asupra unor zidării
umede, este în medie următorul :
• la stâlpi izolaţi : Se/Sa = 2„.3
•la pereţi exteriori : Se/Sa= 3.„8
·la pereţi interiori : Se/Sa= 4 „. 1O
Raportul dintre înălţimea maximă de ascensiune a
umidităţii (h) şi grosimea zidăriei (d) este denumit în literatura de
specialitate ·indice de ascensiune= h) d şi ia următoarele valori :
• la stâlpi izolaţi: h) d = 1
·la pereţi exteriori : h) d = 1,5„ .4
• la pereţi interiori: h /d = 2 „. 5
În practică cele m;i mari înălfimi de ascensiune se
întâlnesc în legătură cu următoarele condiţii : ziduri de cărămidă,
iarna, expunere la Nord, apă cu con/inul salin mare, aer saturat
sau aproape de saturafie .
15 Rezultă , de aici , două prin ci pii de inte rvenţie contra umidităţii din
ascensiune capilară ; redu ce rea sec ţiunii de absorbţie şi c re şterea supra feţ e i
de evaporare .

Uscarea materialelor umede
Un zid umed din ascensiune capilară şi în care acest
proces s-a stabilizat la o anumită înălţime , este caracterizat
de un bilanţ hidric conform căruia o anumită cantitată de apă
intră pe la baza zidului şi o alta iese prin evaporare la nivelul
suprafeţelor expuse la aer.
Cunoaşterea coeficienţilor de evaporare superficială ale
diverselor tipuri de zidării ar permite calcularea cantităţii medii
de umiditate transmise mediului ambiant în unitatea de timp de
un perete umed , în condiţii date de temperatură şi grad
higrometric al aeru lui . Deşi condiţiile se modifică progresiv,
s-ar putea determina şi numărul de schimburi de aer necesare
pentru a coborî umid itatea aerului dintr-o încăpere până la
limitele admise de exigenţele de igienă . În prezen , observaţiile
în domeniu sunt extrem de reduse şi un ca lcul ce se doreşte
precis nu ar reuşi să ţină cont de variabilitatea condiţiilor
exterioare .
În practică , în cazurile curen te de pereţi şi pardoseli
umede , evaporarea unitară are valori cuprinse între 4 şi 1O g/
m 2h. Evaporarea unitară creşte de 3-5 ori sub acţiunea unui
vânt slab (cca 8km/h) şi de 2-3 ori sub acţiunea soarelui , mai
mult , în aceste condiţii evaporările unitare ale diverselor
materiale saturate cresc aproape paralel.
Cercetări interesante în ceea ce priveşte uscarea
materialelor de construcţii au fost realizate de Krăll , Krischer şi
Gărling 16 . Vom încerca , în continuare, o expunere succintă a
rezultatelor acestor cercetări , ce pot aduce o contribuţie practică
în problema asană rii zidăriilor.
În uscarea unui material umed se disting două faze :
• în prima fază , eliminarea apei de către suprafaţa
materialului este constantă , pe măsură ce procentul de
umezeal ă conţinută în masa acestuia scade progresiv ;
evaporarea se produce cu viteză la temperatură constantă ;
suprafaţa este saturat ă ;
• după un anumit punct, numit punct de inflexiune şi
corespunzând unui anumit procent de umezeală , caracteristic
fiecărui material , are loc o cădere bruscă a evaporării .
Acest comportament pare a fi caracterist ic tuturor
materialelor poroase şi· diferit de la material la material ; el poate
fi exprimat grafic printr-o diagramă de uscare (diagrama
Krischer-Gărling , fig . 2) , ce cuprinde o porţiune aproape
orizontală (evaporare cons t a nt ă) şi o a doua porţiune , ce tinde
spre verticală (evaporare în declin rapid) .
Explicaţia se bazează pe observaţia că, în prima fază,
atunci când suprafaţa materialului este saturată, viteza de
evaporare depinde numai de deficitul de satura/ie a aerului şi
este independentă de proprietăfile materialuluiîn curs de uscare .
Într-un anumit moment al procesului de uscare (punctul de
inflexiune) , când suprafaţa nu mai este saturată, o nouă cantitate
de apă vine din straturile interne ale materialului , dar cu viteză
mai mică decât cea care ar fi necesară pentru alimentarea
evaporării constante . În acest moment intervin caracteristicile
de conductibilitate cap{lară specifice fiecărui material în parte ,
ce determină o rezistehţă mai mare sau mai mică pe care apa
o întâmpină pentru a ajunge la suprafaţă în această fază viteza
de evaporare depinde deci , de structura specifică a materialului.
Este evicjent că , în ceea ce priveşte efectele zidă riilor
umede asupra microclimatului interior, prima fază este cea mai
periculoasă prin puterea considerabilă şi constantă de evaporare
a zidu lui saturat, în timp ce în faza a doua puterea de evaporare
scade rapid .
Experimentele efectuate (în Italia şi Marea Britanie) au
dovedit faptul că evaporarea unitară are valori aproximativ egale
pen'tru diverse materiale atunci când suprafafa lor se menfine
saturată, valori cuprinse între 3 şi 2 gl m 2 h. Din punct de vedere
practic , acest fapt conduce la concluzia că , atunci când sunt
16

Cf. G . e I. Massa ri . op . cit.
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Fig. 2 Diagrama Krisher-Gdrling. Cele două faze de uscare ale unui material poros umed: prima. cu evaporare
aproximativ constantă, a doua. cu declin rapid.
După G.e./. Massari. Risanamento dei locali umidi, Hoepli, Milano. 1992, p.33

Diagrama ce lei de-a doua faze es te c u atât mai apropiată
de verti ca l ă, cu cât stru ctura materi alu lui es te mai omogen ă
(ex .nisipul , v.fig .3) .

foa rte umede (în prima faţă de evaporare), z id ării di n materia le
diverse produ c aceeaş i evaporare superfic i a l ă şi, deci , ace l eaşi
efecte nefaste asu pra microclimatului interio r.
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Se poate deduce de aici ca, 1n cazul zidăriilor de
materiale cu granulaţie foarte fină şi omogenă, prima fază
va avea o durată sensibil mai lungă decât în cazul zidăriilor
din material discontinuu şi eterogen , în timp ce faza a doua
va fi rapidă şi scurtă.
Cu alte cuvinte , un zid umed din cărămidă de bună
calitate şi mortar cu agregate fine, construit , îngrijit , cu asize
regulate , va continua să aibă o evaporare unitară superficială ridicată şi constantă chiar dacă conţinutul său
procentual de umiditate se reduce progresiv ; numai după ce
procentul de umiditate atinge o anumită valoare (spre
exemplu , 6-8,8% în volume , pentru cărămida cu greutate ,
specifică y = 1,86) , evaporarea superficială se reduce
considerabil şi înce pe uscarea efectivă .
Dimpotrivă, un zid din diferite pietre brute poroase , cu
mortar grosier, cu agregate necernute, va avea o primă fază
de evaporare unitară constantă relativ scurtă , când încă
există un conţinut procentual de umezeală ridicat (de
exemplu 15-20% în volume) , începe a doua fază, respectiv
un lent declin al evaporării superficiale.
Din punct de vedere al efectelor asupra condiţiilor de
igienă, zidăria de cărămidă este În general mult mai
periculoasă decât zidăriile de piatră, întrucât , chiar la valori
joase ale conţinutului procentual de umezeală , transmite
mediului ambiant apa pe care o conţine printr-o evaporare
ridicată şi constantă, lucru ce nu se petrece în cazul zidăriilor
din pietre uşoare , şi în special din tuf, care conservă în ei
apa chiar în procente ridicate (de remarcat faptul că zidăriile
de acest fel au o inerţie mai mare şi de acumularea apei,
dar şi la eliminarea ei , o dată acumulată în masa zidului) .
Din aceste considerente , rezultă următoarea clas ificare
din punct de vedere igienic a zidăriilor , în funcţie de
umiditatea procentuală în greutate , propusă de G . şi
l .Massari :
Tipul
zidăriei

Perfect Igienic
uscat uscată

Cărămidă

1%

:s

Piatră

4%

Igienic

Umedă

tolerabilă

Foarte
umedă

:s

3%

:s

4%

3„. 9%

>9%

:s

6%

:s

7%

6„. 15%

>15%

2%

uşoară
şi

ab sor-

bantă

(y<1 .9)

Orice

umiditatea

:s

alt ma-

proprie se

peste

te rial

determină

umiditatea

după

usca-

:s

3%

peste
umiditiatea

proprie

proprie

rea materialului în
aer liber

• pentru

încăperi

ocupate numai ziua

În consecinţă , putem afirma că , o premisă fundamenoricărui studiu privind condiţiile de umiditate ale unei
zidării, ar fi stabilirea fazei în care se află procesul de
evaporare , întrucât , aşa cum s-a mai spus , un perete umed
este mult mai periculos din punct de vedere igienic dacă se
tală

a

află

în prima fază de evaporare .
Spre exemplu , pentru o zidărie umedă din cărămidă
având punctul de inflexiune la o umiditate de 88% în volume, o intervenţie de asanare are efecte reale de ameliorare
numai dacă reuşeşte să reducă umiditatea sub această
valoare, ceea ce corespunde unei reduceri considerabi le a
evaporării superficiale .
Din diversele experimente efectuate , s-a dedus faptu l
că trecerea dintr-o fază în cea l altă se verifică în
corespondenţă cu următoarele valori ale umidităţii
gravimetrice , în funcţie de material :
- pentru cărămida obişnuită (y =1,86) - înt re 4,7 şi
3,2%;
- pentru tuf - între 14 şi 8%;
- pe ntru ipsos - între 9 ,5 şi 5,3 %
Re z ultă că zidăriile pot avea o evaporare superfi cia lă
în scădere sub acţiunea căldurii şi / sau ventilării atunci cân d
conţinutul lor de apă coboară sub urm ă toarele valori ale
umidităţii gravimetrice:
- 5% pentru cărămida obişnuită ;
- 14 % pentru tuf;
- 9 ,5% pentru ipsos .
Constatările de mai sus constituie doar elemente
orientative privind o posibilă metodă de cua ntificare a asanării
zidăriilor. Procentele indicate cu caracter ilustrativ se referă la materiale izolate şi nu la ansamblu l unei zi dării
alcătuite din mai multe materiale.
Cunoscând cu pre cizie punctul de inflexiune al fiecărui
tip curent de zidărie , inclusiv t e nc uiala , conţinutul de
umeze a l ă co respunzător punctului de inflexiune este cel ca re
marchează pragul unei asanări efective ; abia dincolo de
acest prag devin eficiente măsuri de tipul încălzirii şi ventilării
(întrucât abia în această a doua fază pot accelera în mod
real uscarea zidului şi a aerului ambiant) , precum şi orice
alte procedee care ar putea coborî, cât de puţin , umiditatea
zidului .
O observaţie particulară în ceea ce priveşte efectele
umidităţii elementelor de construcţii asupra igienei
încăperilor , rezultă din experimente efectuate , se referă la
faptul că aeru l staţionar ajunge la saturaţie în zona de contact cu peretele umed , chiar dacă umiditatea peretului este
relativ joasă (pentru 17 % sau 4 ,5 % umiditate gravimetrică ,
efectul este acelaşi) , într-un timp mai lung sau mai scurt , în
funcţie de viteza de evaporare , respectiv în funcţie de faza
de uscare în care se află materialul , conform diagramei
Krischer-Gorling. Influenţa evaporării peretelui umed asupra
J
aerului interior încetea ză la 6-8 cm distanţă , unde umiditatea
aerului se ec hilibr ează cu cea din centrul încăperii. Dacă
încăperea nu este ventilată , după un anumit timp o umiditate
minimă a zidăriilor poate produce efecte spectaculoase
(mucegai) în zona imediat vecină peretelui . Rezultă , din
aceste observaţii , explicaţia eficienţei dublajelor de pereţi
ca intervenţie rapidă în ceea ce priveşte asanarea climatului
interior şi locuibilitatea imediată a unor încăperi delimitate
de pereţi umezi.
În ceea ce priveşte comportarea materialelor în raport
cu umiditatea , mai trebuie reţinute următoarele concluzii de
interes practic :
, • comparând comportamentul cărămizii cu cel al
mortarului , cu care se asociază , se remarcă faptul că acesta
din urmă are o mai mare inerţie atât în ceea ce priveşte
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absorbţia ,

cât şi în ceea ce priveşte evaporarea ; de aceea ,
în asanarea zidăriilor de cărămidă umede , este foarte util ă ,
ca practică accelerativă a uscării , îndepărtarea provizorie a
tencuielii ;
• între mortar şi elementele legate dintr-o zidărie ,
diferenţele de conţinut de apă sunt mai mari sau mai mici în
funcţie de umiditatea zidului : într-un perete foarte umed,
componentele au aproximativ acelaşi conţinut de apă ;
într-o zidărie cu umiditate medie , componentele au conţinut
diferit de umiditate ; într-o zidărie puţin umedă sau foarte
bine ventilată , diferenţa este şi mai mare . În practică, se
recurge frecvent la o medie ;
• materiale diverse , saturate sau cu procente mari de
umiditate , evaporă cantităţi aproximativ egale pe unitatea
de suprafaţă ; în schimb , la valori mici ale umidităţii conţinute ,
comportamentul materialelor se diferenţiază , evaporarea
unitară tinzând să devină proporţională cu viteza de
absorbţie ("atracţie) a materialului uscat (absorbţie în
emersiune) ; atribuind valoarea 1 evaporării unitare cantit ative
a cărămi z ii foarte poroase ( gălbuie) , evaporarea unit a ră a
cărămizii obişnuite (roşii ) este cca 1/2, cea a mortarului de
var este cca 1/5, a tufului 1/7 , a mortarului de ciment 1/50 ;
dintre zidăriile umede, cea mai dăunătoare este cea din
cărămizi moi şi mortar de var, atunci când este aproviz ionată
constant cu apă , aşa cum se Întâmplă În cazul umidităfii
ascensionale din pânza freatică ;
• ca_ntitatea de apă pe care un zid umed o poate absorbi
din teren variază între limite largi şi depinde , între altel e , de
evaporarea superficială : cu cât este forţat să ev apore mai
mult în zona supraterană , cu atât va absorbi mai mult la
nivelul fundaţiilor ; dacă fundaţiile vin în contact cu pânz a
freatică , ventilarea , chiar fo arte accelerată , nu va putea av ea
un efect de uscare ; în schimb , dacă umiditatea provine din
acţiunea directă a ploii sau din condens , ventilarea are ca
efect sigur uscarea completă.
Un punct de vedere similar privind cele două faze
distincte în uscarea materialelor formulează în studiile sale
fizicianul P.H.Vos 17 . După Vos , toate materialele poroase ,
deci in c lusiv zidăriile , au un punct critic propriu ,
corespunzând unui anumit conţinut procentual de apă ,
deasupra căruia este posibilă difuzia , deci deplasarea apei
sub acţiunea unei forţe adecvate , în timp ce sub acel punct
apa se deplasează doar prin evaporare . Acest punct critic
corespunde ca semnificaţie cu aşa-numitul punct de
inflexiune din diagrama Krischer -Gorling . Cu referire la
zidăriile de cărămidă din Veneţia , Vos atribuie punctului critic
valoarea 18 % umiditate volumetrică .
Caracteristicile de absorbţie şi evaporare ale
cărămizii. Hidrofilia cărămizii
Dup' ă

unele studii , suprafaţa cărămizii este
de un dublu strat electric cu o dispoziţie de
sarcini negative spre interiorul cărămizii şi pozitive spre
exterior, ceea ce favorizează atracţia moleculelor de apă
prezente în mediul ambiant cu formarea de legături de
hidrogen (hidrofilia cărămizii) .
Pe de altă parte , structura cărămizii fiind poroasă , apa
este atrasă în pori prin sucfiune capilară . În masa cărămizii
caracterizată

17

B.H. Vos, Studies in Conservation, vol.1 6, 1.1.London, cf.G.e I. Massari, op.cit.

apa tinde să se distribuie în aşa fel , încât întregul sistem
să prezinte energia totală minimă posibilă în raport cu
distribuţia diverselor diametre de pori . Astfel , procesul de
pătrundere a umidităfii În masa cărămizii poate fi descris ca
fiind structurat pe următoarele niveluri:
- nivel 1: materialul este complet uscat ;
- nivel 2: apa pătrunde în porii mici , cei mari (peste
0 ,25 u) rămânând uscaţi;
- nivel 3 : o peliculă din molecule de apă îmbracă
suprafaţa porilor mari ;
- nivel 4 : toţi porii sunt plini de apă .
Conform acestui model , propus de Giorgio Torraca 18 , rezultă
că , la un anumit moment, masa cărămizii nu este în mod obligatoriu
toată afectată de acelaşi nivel de pătrundere a apei .
Absorbţia (spre interior) şi uscarea (spre exterior)
implică procese complexe de migraţie a moleculelor de apă
şi frecvente schimbări ale stării de agregare (lichid /vapori) .
În privinţa absorb/iei, porii cei mai apropiaţi de
suprafaţă tind să se umple cu apă (cei mai mici) sau să fie
acoperiţi de o peliculă superficială (cei mai mari) ,
corespunzător nivelului 3 , în timp ce masa internă rămâne
relativ uscată (nivelurile 2 şi 1 ). Absorbţia avansează de la
exterior spre interior fie printr-un transfer progresiv de molecule lichide (difuzie lichidă) , fie prin evaporare în porii uzi ,
difuzie de vapori şi condens succesiv în porii uscaţi .
Migrăril e de absorbţie a umezelii sunt facilitate de prezenţa
sărurilor higroscopice.
În privinţa uscării , hidrofilia superficială a cărămizii
face ca eliminare a şi evaporarea umidităţii să aibă loc mai
dificil c a absorbţia . Evaporarea ar trebui teoretic să se
active ze la valori ale umidităţii aerului ambiant mai mici de
100 % ş i să fie facilitată de o bună ventilare . Dar singura
suprafaţă a cărămizii disponibilă pentru uscare este cea
expusă la exterior, iar dacă porii interni se pot satura rapid
de vapori de apă , evaporarea încetează . În procesul de
uscare , când conţinutul de apă scate sub nivelul 3 şi pelicula
de apă ce acoperă porii mari nu mai este continuă , migraţia
de apă spre exterior se poate petrece numai prin difuzie de
vapori , fenomen mult mai lent ca migraţia lichidă (ceea ce
ar corespunde cu cea de-a doua fază de uscare , dincolo de
punctul de inflexiune conform diagramei Krischer-Gorling sau
punct critic Vos ) . În plus , întrucât cărămida tinde să se
menţină în echilibru cu umiditatea mediului , o anumită
cantitate de apă tinde să rămână în interiorul său.
Limitele "electroosmozei" în uscarea

zidăriilor

În cele arătate anterior, găsim o posibilă explicaţie a
limitelor constatate experimental în utilizarea pentru
asanarea zidăriilor a procedeelor de tip electroosmotic 19 ,
limite concretizate în insuccesul total al procedeului în
anumite situaţii , sau stoparea procesului de eliminare a
umidităţii la un anumit prag , în alte situaţii 20 .
" Cfr. Valerio Di Battista, Degrade dei /ateriz i, în Tec hnologia del recupero
edilizio, UTET, 199 1.
'" Cu referire la metod a e l ec troo s motică , larg co m e rc i a liz a tă pe baza unor
procedee brevetate sub diferite denumiri , trebui e sublini at faptul că nu este vorba
nicidecum de un remediu împotriva umidităţii , ci doar de o metodă de uscare a
zidări il or. Pentru o rezol vare efec tivă a problemei um i dităţii , electroosmoza trebuie
asociată d e pi s tă rii ş i elimin ă ri i prealabile a sursei de apă .
20
Insucce se experimentale şi rezerve privind acest sistem sunt menţionate
de G. şi 1.Massari , op.cit. şi de P. şi L. Mora/P.Philippot în Conservarea picturilor
murare. A ce i a şi autori ex prim ă rezerve ş i privind proced eul de usca re a zi d ă riil o r
cu "sifoane atmosferice" (Knappen ).
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Termenul de electroosmoză , defineşte în general un
principiu fizic conform căruia , prin trecerea unui curent electric
continuu printr-un electrolit, (soluţii saline) se poate efectua un
transport de lichid prin membrane poroase sau semiporoase,
cu o viteză independentă de grosimea membranei .
Diferenţa de potenţial existentă în mod natural între
straturile profunde ale terenului (anod) şi zidăriile în elevaţie
(catod) , cu valori cuprinse între 1Oşi100 m V, uneori chiar
500 mV, în funcţie de caracteristicile amplasamentului şi
zidăriei , generează forţe electroosmotice care tind să
transporte apa către catod , deci spre zidărie , însumându-se
cu forţele hidrodinamice de capilaritate .
Procedeele de uscare electroosmotice se bazează pe
principiul inversării artificiale a polarităţilor , (cu generator
de curent continuu , efect de pilă voltaică , sau câmp electromagnetic) , ceea ce are drept consecinţă inv ersarea
sensului de migrare a apei .
Principiul şi-a găsit cu succes aplicaţii industriale diverse (deshidratări , extrageri de sucuri , uscarea p a rţială a
argilei şi turbei) , ce a mai apropiată de domeniul con s trucţiilor
fiind consolidarea provi zorie a săpăturilor în argile umede .
Limitele sistemului constau însă în faptul că
respectivul principiu fi zic este valabil numai în cazul unor
materiale cu conţinut mare de umiditate , (materiale umede
în prima fază de uscare conform diagramei Krischer-Gorling)
când migraţia apei se produce prin transfer progresiv de
molecule lichide (difuzie ) c ă tre suprafaţa de e vaporare ,
proces ce poate fi activat sub acţiunea unor forţe de tip
electroosmotic introduse artificial ; este cazul argilelor şi
turbelor, unde conţinutul iniţi a l de umiditate volumetri c ă este
90- 70 % , iar o reducere până la 25 % este un succe s.
Procedeul nu funcţione az ă la valori mici ale umidităţii ,
dincolo de punctul de inflexiune (sau punct criti c Vos) ,
respectiv în fa z a a doua de uscare , când depl asar ea apei
se face mult mai lent , prin evaporare şi condens succesiv ,
şi nu prin osmoză , de unde blocarea practică a procesului
de eliminare a ume z elii prin electroosmoză la un prag ce
cores.punde punctului de infle x iune , este cazul zidăriilor
umede , cu umidităţi volumetri ce ce rareori depăşes c 30 % şi
unde o asanare efe c tiv ă (îns emn ând coborârea umidităţii la
nivelul acceptabil din consid erente de igienă , deci sub 5%
în volume în cazul zidăriei de că r ă midă) nu se poate obţine
decât prin scădere a umidităţii sub punctul criti c, respectiv
în fa z a de scăd e re bruscă a e vaporării . În plus , se pare că
fenomenul ele ctroosmotic est e frânat progresiv de re z istenţa
electrică în creştere pe care masa de zidărie o opune
curentului electric pe măsură ce se usucă.
Uscarea

zidăriilor

umede. Ipoteza Ketternacker

În general , evaporarea apei conţinute de o zidărie este
evident facilitată de expun erea la soare şi aer uscat , în
mişcare . În condiţii egale de expunere , evaporarea depinde
de calitatea zidăriei , respectiv de un aşa-numit coeficient
de uscare 2 1 (p) caracteristic fiecărui tip de zidărie , şi
21

Re d ă m

mai jos că teva valori medii ş i cu ca racter ori entativ ale coeficientului

de uscare (p):
c ă răm iz i
pia tr ă de c a l ca ră

0,28
1,2
0,25
mortar de va r gras
beton cu agregate u ş oa re
1,4
be ton celular
1,2
1,6
beton greu
*după G.Cigni/B.Codacci-Pi sanelli , Umidita e degra da negii edifici, Edizioni
Kappa, Roma , 1987).

grosimea acesteia (s) ; timpul de usc are (t) varia ză cu pătr a tul
grosimii, respectiv : t=p x s 2
În ceea ce priveşte umiditatea din ascensiune capilară ,
evaporarea superficială frânează şi în cele din urmă , opreşte
ascensiunea umidităţii ; s-ar putea crede că ventilarea şi
acţiunea directă a soarelui produc o uscare uniformă pe toată
suprafaţa zidului . Se pare însă (conform ipote z ei formulate
de Ketternacker 22 că în realitate uscarea se produce într-un
mod diferit.
Cu ocazia experienţelor efectuate pe probe de
materiale izolate umede , s-a constatat că efectul ventilării
şi însoririi este cel de a forţa evaporarea superficială şi că
unei evaporări amplificate îi corespunde o creştere egală a
absorbţiei la bază .
Un fenomen similar se produce şi în cazul z idăriilor : o
creştere a vite z ei de evaporare determină o creştere egală
a vitezei de ascensiune a apei şi , în consecinţ ă o creştere
a re z istenţei pe care apa trebuie să o învingă în capilarele
zidului. Considerând zidul o conductă capilară , are loc o
pierdere de presiune similară celei ce se produce atunci când
creşte vite z a de deplasare a apei într-un tub . De aceea ,
Înăljimea la care umiditatea ajunge În z id tinde să descrească
pe măsura creşterii vitezei de evaporare superfic ia lă . După
Ketternacker, uscarea începe , deci , la partea superio a ră şi
se produ c; e complet , în timp ce sub linia de separaţie între
umed ' şi uscat z idăria îşi menţine umiditatea iniţi a l ă . Iniţi e r e a
uscării se datorează numai pierderii de presiune prin frecare ,
ca urmare a masei sporite de apă care tran z itează zidul
"atrasă" c ătre suprafaţa de evaporare crescut ă . Rezultă c ă ,
cu câ t un z id e va poră mai multă apă, cu atât se reduce nivelul
de a scensiune a umidităjii. Înălţimea ma x im ă posibil ă se
atinge în condiţii de aer saturat (evaporare nulă) şi depunde ,
în acest caz , doar de caracteristicile de al c ătuire a zidului .
În legătură cu cele de mai sus , trebuie făcute unele
observaţii cu caracter practic .
1. Modificarea regimului termic şi de ventilare într-o
construcţie v ec he (de exemplu , reutilizare a unei cl ă diri
degradate şi mult timp nelocuit ă , deci n e încălzit ă şi put erni c
v e ntilată natural) poate determina evidenţier e a unor
fenom ene legate de ascensiunea umidităţii din teren .
Fenomenul de conductibilitate capilară este amplifi c at
de creşt e rea temperaturii , ceea ce determină un tran s port
de umiditate majorat către suprafaţa caldă. Mai mult , în caz ul
unui perete cu capacitate de izolare termică redusă ,
încălzirea interioară determină o creştere a temperaturii în
toată grosimea z idului şi , deci , o accentuare a
conductibilităţii capilare în toată masa peretului , dificil de
echilibrat de către evaporarea superficială şi având drept
urmare vizibilă majorarea cotei de ascensiune a umidităţii .
Înc ă lzirea accentuează într-adevăr evaporarea , c ă reia
îi corespunde însă o creştere egală a absorbţiei , c u sursă
inepuizabilă . În ceea ce priveşte uscarea , nu trebuie uitat
că aceasta se manifestă numai dacă viteza de evaporare
depăşeşte vite za de ascensiune , fapt posibil pe supr a faţa
exterioară a peretelui sub acţiunea asociată a soarelui şi
vântului , dar greu de realizat în ca z ul unui spaţiu interior. În
special în condiţiile unei ventilări insuficiente şi ale
împiedicării - din diverse motive - a evaporării spre ext erior ,

21 Cfr. G.Gigni/B.Codacci-Pi sanelli, Umidita e degrada negii edifici, Edizioni
Kappa, Rom a, 1987.

105

http://patrimoniu.gov.ro

de condiţiile de utilizare , aerul interior poate atinge
uşor valoarea de saturaţie , c u consecinţe evidente privind
microclimatul interior : evaporarea este astfel stopată , iar
înălţimea de ascensiune capilară va tinde către valoarea
în

funcţie

maximă determinată

de caracteristicile materialului .
2. În ceea ce priveşte umiditatea din ascensiune
capilară , ventilarea şi încălzirea spaţiului interior au doar
efectul unei imediate şi provizorii ameliorări a condiţiilor
igienice , ameliorare valabilă doar atâta timp cât ventilarea
funcţionează corespunzător , împiedicând saturarea aerului .
3. Tradiţionalele canale perimetrale sunt doar în mică
măsură eficiente în ceea ce priveşte umiditatea ascensională
absorbită prin talpa inferioară a zidului , evaporarea unitară
superficială către canal fiind inferioară evaporării aceluiaşi
perete în zona supraterană 23 ; din acest punct de vedere , o
funcţionare eficientă a acestor canale perimetrale presupune
o adâncime suficientă şi o ventilare energică a lor dificil de
obţinut

practic. Canalele perimetrale constituie o soluţie
eficientă împotriva ascensiunii capilare din ape de suprafaţă .

*

Concluzionând , trebuie subliniat faptul că nu există un
univoc şi absolut care să poată rezolva problemele

răspuns

de umiditate în toate formele sub care aceasta se manifestă ;
fiecare caz reprezintă un episod ce trebuie studiat şi rezolvat
independent, identificând cauzele care au indus patologia şi
stabilind conţinutul intervenţiei în raport cu caracteristicile
construcţiei.

Cu referire la materialele utilizate în intervenţiile de
asanare a zidăriilor tradiţionale , considerăm că este posibil
a contribui substanţial la rezolv.area unor astfel de probleme
utilizând mortare şi tencuieli care , prin caracteristicile lor
intrisece , au o bună comportare în raport cu umiditatea , sunt
compatibile cu suportul şi nu alterează comportamentul original al zidăriilor ca "bariere permeabile" , şi sistem de control
al relaţiei între mediul interior şi cel exterior.

23
De 4-5 ori ma i m i că , d u pă G. şi I. Massari, op. ci t„ ceea ce, pentru o cotă
de ascensiune ca pilară deasupra nivelului terenului de 1 m, ar determina o adâncime
necesa ră a cana lului de 4-5 m.
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