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CUVÂNT ÎNAINTE 

Vasile Drăguţ-1928-2003 

La începutul acestui an Vasile Drăguţ ar fi împlinit 75 de ani. Ar.fi.fost o vârstă.frumoasă şi ar fi 
avut probabil o viaţă împlinită, dacă aceasta nu i-ar fi fost curmată în urmă cu 16 ani. 

M-am gândit de multe ori la ceea ce ar fi putut realiza şi cum s-ar fi simţit în lumea care s-a schim
bat. Şi-ar fi găsit locul cu siguranţă, profesorul şi cercetătorul, omul cu disponibilitate neobişnuită 
pentru a vedea, a cunoaşte, a şti. 

Drumul neobositului călător la monumentele din ţară şi de peste hotare a ajuns la un capăt. 
O privire în urmă arată cât de multe a făcut, dar nu atât cât probabil ar fi vrut să facă. Sigur, pe 

mulţi i-a molipsit de pasiunea sa pentru arta medievală românească. A creat o şcoală de cercetare, 
căreia, fără teoretizări, i-a indicat o cale bazată pe confruntarea cu monumentul şi cu analiza multilat
erală a surselor şi a informaţiilor, a căilor de pătrundere a influenţelor şi a modalităţilor de asimilare 
şi de sinteze locale. 

Dar mai presus de orice a investit încredere în studenţii săi şi i-a obişnuit cu libertatea de gândire. 
Este un bun câştigat, de mare valoare. 

Multele drumuri la monumentele din Europa i-au dat o lărgime de orizont, pe care însă nu a mai 
avut răgazul să o fructifice cum ar fi vrut. 

Atunci când monumentele erau dărâmate şi cei mai mulţi tăceau, Vasile Drăguţ a fost una dintre 
puţinele voci care au avut curajul să protesteze, nu în cercul prietenilor de încredere, ci în faţa 
autorităţi/or răspunzătoare de abominabilele crime. Este semnul unei conştiinţe rare. 

Dictonul latin privitor la soarta cărţilor se poate aplica şi lucrărilor lui Vasile Drăguţ. Această 
soartă poate fi privită din mai multe unghiuri de vedere. Literatura ştiinţifică nu este una absolut imua
bilă în planul axiologic. informaţia se poate perima din multe puncte de vedere, analiza poate fi 
depăşită de descoperiri sau interpretări noi. Schimbul de idei şi disputa academică sunt benefice pen
tru ştiinţa care, altfel, nu ar cunoaşte progresul. 

Sunt truisme, evident, dar nu este fără de folos a le reaminti pentru a arăta că, la un moment dat, 
o carte poate însemna un drum deschis sau o piatră de hotar de care nu poţi trece pur şi simplu, fără a 
o lua fn considerare. 

Istoria ideilor este la fel de importantă ca istoria faptelor. Teza sa de doctorat cu tema Pictura 
murală românească din Transilvania în secolele XIV-XV, chiar dacă ulterior amendată, este o aseme
nea piatră de hota1" De asemenea, atât de utilul său Dicţionar de artă medievală românească. Nimeni nu 
a produs încă ceva mai bun pentru a-l înlocui. Primul volum din Arta în România, din 1982, este o operă 
de autor, exprima punctul de vedere al acestuia asupra.fenomenelor şi aducea atunci informaţia la zi. 
Nici acesta nu are încă un înlocuitor mai bun sau mai complet. 

Vasile Drăguţ a fost conştiinţa care a înţeles că avem nevoie de specialişti tineri în domeniul artei 
medievale, că aceştia au nevoie de instrumente de lucru pentru a se.forma şi pentru a crea la rândul lor 
altele, cel care i-a învăţat ş i pe alţii că monumentele din România trebuie să fie cunoscute şi merită să 
fie iubite şi ocrotite. 

În 1972, ca director al Direcţiei Monumentelor Istorice şi de Artă, a dezvoltat cercetarea interdis
ciplinară în cadrul prestigioasei instituţii, iar prin insistenţele şi eforturile sale, ceea ce s-a numit 
„Şcoala de la Humor", a devenit primul şantier patronat de UNESCO şi de ICCROM pentru.formarea 
pictorilor restauratori din România, şantier care şi astăzi îşi arată roadele. 

În 1970 s-a luptat pentru ca Buletinul Monumentelor Istorice să reapară, în vechiul format şi cu 
preocupări similare celui editat de vechea Comisiune a Monumentelor Istorice. 

În semn de omagiu, acest număr din Revista Monumentelor Istorice este dedicat memoriei lui 
Vasile Drăguţ. Pentru că Vasile Drăguţ rămâne o piatră de hotm" 

Tereza Sinigalia 
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STUDII. CERCET ARI 

CAPITELE CORINTICE ŞI CORINTIZANTE DE LA HISTRIA* 

Capitele corintice ş i cele corintizante de la Histria exprimă 
o varietate semnificativă de tipuri formale, în pofida faptului că 
munărul exemplarelor descoperite până la ora actuală rămâne încă 

redus. Dintre ele, numai despre un singur fragment se poate afinna 
că reprezintă tipul norma/ 1

, iar despre un altul se poate doar presu
pune acest lucru. 

Cele patru capitele relativ întregi pot fi considerate mai curând 
corintizante decât corinti ce propriu-zise: două capitele, publicate 
cu altă ocazie2, unul de coloană. şi ce lă l alt de pilastru - singurele 
despre care se poate presupune că ar fi făcut parte dintr-un unic 
ansamblu arhitectural - exprimă tipul cu frunze de acant dispuse 
exclusiv după diagonale; al lTeilea reprezintă un capitel înveşmân
tat într-o coroană uni că de frunze în formă de pipă . Al patrulea 
exemplar, diferit de celelalte trei , abia dacă mai face paite din această 
familie, procesul de simplificare-schematizare eliberând calathos
ul** de orice fe l de frunze. Informaţiile în legătură cu provenienţa 
capitelelor sunt, ca în majoritatea pieselor de arhitectură greceşti 
sau romane descoperite până acum la Histria, irelevante: nici unul 
nu poate fi legat de contextul unui monument cunoscut. Una din 
consec in ţele acestei realită.ţi este aceea că, în pofida faptul ui că 
problema crono logică ne interesează în cel mai înalt grad, criter iile 
de ana li ză sunt limitate exclusiv la analogii . Un atare tip de an ali ză 

poate fi orientat spre cercetarea tipologiilor, influenţelor, a fam i
liilor de forme. Dar, oricât am fi de tentaţi să extragem, utilizând 
un asemenea inslrnment, indicii cronologice, acestea au mari şanse 
să rămână fluide, iar pe asemenea temeiuri nu se poate creiona o 
istorie arhitectura l ă, cu alte cuvinte o perspectivă crono l ogică ferm 
ancorată în realitatea monumentelor. 

În acest stadiu al cercetării , se poate formu la o importantă ipo
teză care se referă, în primul rând, la posibilitatea de a distinge cu 
relativă claritate originea forme lor, datorită caracteristicilor gene
rale ale decorului : cum se va vedea, originea lor trebuie căutată pre
ponderent în capacitatea de iradiere a mediul artistic generat de ate
liere rnicroasitice. Acest aspect poate fi regăsit la majoritatea capi te-

*Mu l ţumesc d-rei Claudia Muşter (studentă la Universitatea de Arhitectură) 
şi d-lui arhitect Ştefan Bâlici şi pentru ajutorul acordat la realizarea materialului 
ilustrativ. 

1 Tipologia cf. Heilmeyer, Korinthische Normalkapitelle, Studium zur 
Geschichte cler romischen Architecturdecoration, Heidelberg, 1 970.V.şi tipurile 
I şi II după Freyberger (Klaus S. Freyberger, Stadtrămische Kapitel/e aus cler 
Zeit von Domitian bis Alexandre Severus, Mainz am Rhein, 1990, Anexele TVa 
şi IVb) 

2 Monica Mărgineanu-Cârstoiu , Korinthische Kapitelle von Histria, Dacia, 
N.S„ 32, 1-2, 1988, p. 37-52. 

** Pentru terminologie v. Anexa I. 

MONICA MĂRGINEANU CÂRSTOIU 

lelor corintice sau corintizante descoperite până acum pe teritoriul 
Dobrogei (la Tropaeum Traiani3, Tornis sau Callatis 4), unde domină 
acantul cu lobi ascuţiţi, incisiv subliniat prin jocul lumină - umbră, 

dai· ş i prin prezenţa - deocamdată sporadic îmegistrată - a capitelelor 
cu frunze în formă de pipă. Aria atât de extinsă, în care pot fi obser
vate modalităţi sculpturale cu un puternic numitor comun recog
noscibil într-o sorginte microasiatică, l asă loc ipotezei că zona Dunătii 
de Jos şi a Pontului Stâng nu putea fi săracă în centre cu ateliere 
proprii, care au generat, poate, particulai·ităţi zonale specifice grefate 
pe canafasu l unui vocabu lar sti listic de sorginte orientală. S-a pre
supus, de altfel că, în Tracia şi Moesia Inferior, influenţa cenh·elor 
microasiatice a fost deosebit de puternică: capitele şi alte elemente 
arhitecturale decorate cu foi de acant asiatic au fost descoperite în 
număr impresionant în marile centre de la Philippopolis, Serdica, 
Odessos, Nikopolis ad Istrum, Oescus5. Cu ani în rnrnă, l.Mladenova 
încerca să docrnnenteze ex.istenţa în Tracia a uneia din cele mai con
turate şcoli de sculphiră şi decoraţie arhitectural ă din epoca romană 
provenite din Asia Mică, ega l ă ca importanţă, în vi~iunea autoarei, 
cu centrele de la Ostia, Olimpia ş i Africa de Nord6. In ace l aş i timp, 
particularităţile absorbţiei ii1fluenţelor sti listice dinspre marile centre 
de sculptură microasiatică în zone ale Pontului -de la Olbia şi până 
la Chersones sau ·Gheorghipiia - exti nd înspre nord graniţel e unui 
mediul cult11ral în care, în epoca imperială a secolelor II-III, stilul 
promovat la Histria. îşi află impo1tante corespondenţe. Preferinţa pen
tru capitele cu frunze de acant dispuse după diagonală, mai mult sau 
mai puţin apropiate de tipul Sofa, se regăseşte la Olbia şi mai ales 
la Chersones7. Similitudinile pot fi însă rapo1tate ş i la pa1ticularităţi 
de detaliu ale unor elemente de stil , de la aspectul frunzelor de acant 
la unele detalii ale decorului prezent pe calathos ş i până la particu
l arităţi sculphtrale ale foilor în formă de pipă. 

3 Publicat sumar (Monica Mărgin eanu Cârstoiu, Al. Barnea, în Tropaeum 
Traiani , I, Bucureşti , 1979, p. 14 1-1 42 , fig. 128 I 5.6. 1. 

4 Pentru ultimele două v. de ex. Gabriela Bordenachc, Seu/ture greche e 1vmane 
de/ Museo Naziona/e di Antichita di Bucarest, T, Bucarest, ( 1969), p. 134, PI. CXXX 
I 299; Idem, A li ivita edil iz ia a Tomi ne/I II secol o del/ 'e.n„ p. 270; J.B. Warcl-Perkins, 
Nicomedia and the Marble Trade, în Marble in Antiquity. Collected Papers o/JB. 
Ward-Perkins, Archcological Monographs ofthe British School ofRome, 6, London, 
1992, fig. 66; R. Florescu, I. Miclea, Daco-Romanii, Bucureşti, 1980, fig. 538. 

5 Pentru zona Bulgariei de astăz i , v. capitele publicate de S.N. Bobcev, lstvestija 
Sofia, 32, 1970, p. 9 1-1 28 ş i T. Mladenova, Tzkustvo, 29, I 979, 9, p. 45-47; Idem, 
lzvestia Sofia, 32, 1970, p. 98- 128. Câteva capitele cu frunze în formă de pipă 
am avut ocazia să vedem în I 986 la tennele din Vama (un exemplar preţios repro
duce E. Botta, în AMNap. 36 I 1, p. 164 I fig. I). 

6 T. Mladenova, loc. cit. 
7 A. Buiskih, Korinsckii order v anticinii arhitekturi pivnicinovo 

Priciornomor 'ia , Arhitektura spadscina Ucraini , I 995, 2, p. 11-20. 
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Situată la confluenţa acestor zone, .Histria - asemenea altor 
cetăţi ale Pontului Stâng8 - îşi va fi dezvoltat desigur propriile 
ateliere. Aceasta s ituaţ i e nu exclude însă provenienţa din exterior, 
prin irnport9 sau mi grare10

, a unor piese; suspecte de a reprezenta 
o asemenea practică sunt mai ales cele două capitele care pot fi 
considerate corintice normale, sculptate în marmură, un material 
preţios absent în zona dobrogeană. 

Exemplarele prezentate aici fac parte dintre cele mai bine con
servate ş i implicit mai promiţător înzestrate pentru a schiţa o ima
gine despre pregnanţa corinticului la Histria ş i mai ales despre 
calitatea producţ.iei sculptural arhitectural e a atelierelor loca le în 
ca re au fos t create. 

I. Capitele corintice nonnale 

1. Capitel corintic (inv. Co. I 00* 11
) (fig. 1-2) 

Materia l: marmură; Dimensiuni: H*=-30; Hk* = 24; Ha=-5; 

Dk*=32; La 0 =44. 7; Ht*=min.33 .5; Dp0 =3 I .4 

a) Se conservă unul din co l ţuril e abacului cu um1e din faţade l e 

adiacente; coşu l este spait la partea inferi oa ră .. Pe suprafa ţa de aştep
tare se văd urme de grad ină; în poz i ţ-ic descentrată, un l ăcaş mare 
pentru un gujon (6.5 cm/7.5 cm/5.8 cm) cu canal de scurgere. Deş i 

frunzele au fost în cea mai mare parte erodate, se citesc urmele a 
două rânduri de frunze, cu lobii înguşti ş i a lung i ţi , ochi mi de umbră 
adânci, prelungi. Se păstrează porţiuni din ca nalele volutelor co
respunzătoare unuia din co l ţuri : canalele sunt atât ele împinse înspre 
abac, încât par turtite sub greutatea lui , răsărind dintre grupuril e 
ele semipalemete-foarte ample - ale cau/es-ilor. Tulpina acestora 
este forma tă din două suprafeţe angul are, care formează un fe l de 
teacă, nedecora tă 12. Frunzele din imafoglia au ca fu ndal o suprafaţă 
li să, în formă de triunghi, ale că rei laturi curbe - amintind vag forma 
părţilor terminale ale unor frunze de apă- sunt demarcate de părţile 
la tera le ale câtor două. frunze din secundafoglia 13; aces te frun ze 
su nt restrânse la un singur grup de lobi (central ), cu nervuraţ i e me
diană prelungită spre registrul inferior, dar oprindu-se mult dcasu-

N Desigur, numai cîn<l vom cunoaste printr-o a nali ză sis temati că piesele arhi
tecturale de la Tomis şi Ca ll alis vom avea o bază ele informaţi i pentru a putea 
eva lua corect această zon ă <le interes. La ora actuală se e l aborează studiul impor
tantului lot de piese arhitectural e tomitanc (aflate la Muzeul Arh eo logic clin 
Consta nţa) , de un colectiv condus ele Monica Mărgineanu Câ rstoiu şi Gh. Papuc. 
Semnalăm cu această ocazie înccn.:area extrem de meritori e de a nali ză cu p1·ivire 
la ansamblul capitclclor corintice romane ele pc teritoriu l Dobrogei , rea li zată într-o 
lucrare ele li cenţă (a nul 2003, la Facultatea ele Istoric, Uni versitatea din Bucureşti) 
ele către d-ra Nata lia Toma. 

9 Acest subiect a mai fost ati ns, tangential , în cazul mcmbran1ril or fa\adei 
de ma rmură a templului hi stri an dedicat lui Theos Mcgas (între lim p prob lema 
devenind cad ucă, odată cu recunoaşte rea in situ a ruinel or te mplul ui). (Monica 
Mărg i nea nu Cârstoi u. Der Theos Mega.1· Tempel von Histria. Die Architektur, 
Dacia, N.S„33, 1-2 , 1989, p. 79/n. 5; P. Alexand rescu, Le temple de Theos Megas 
redresse, Dacia, NS, 43-44, 1999-200 I , p. 79-96). 

IO Despre monume.ntc mutate di ntr-un loc în altul v.cle ex. M. Koll'es, Vm/etigung 
11nd Femtransport eines athenisc:hen Grossbaus 11nd Proporlioniernng von Siiulen 
in elen hellenislisc:hen Architekt11r, în Bauplanung 11nd Bwrlheorie der Antike, 
Diskussionen z 111· ArchCiologischen Ba1.1forsch11ng, 4, 1983, p. 20 1-207, W. Hocpfncr, 
Nikopolis-Z11r Stadtgriindung des Augustus. Nicopolis , 1, în Proceeding of the 
.firsl lntemational Symposi11m 011 Nicopolis, Prcveza, 1987, p. I 32.n5; J. Travlos, 
Bildlexikon ::11r Topographie des a11tike11 Athen , Tlib ingcn, 1971, p. I 04. 

*Numerele de inventar indicate marchează înscrierea pieselor în fo ndu l Mu
zeului de la Histria. 

11 Prescu rtă ri pen1ru dimensiuni (în cm): L=lungime, !=adâncime; 1-l t=înălţime 
total ă; 1-l k=înă l timc calathos; Dk=d iametru calatlws; La=lungimc abac; Dp=dia
metrul suprafctci de poză ; (dimensi unc)=di mensiunc reconstituită; (dimensiu
ne)*=dimensi unc conserva tă . 

12 Acea stă particularitate, cai·c face pos ib il ă analogia cu teaca unui cwrle.1", pa1·c 
să fi constituit un ob icei zonal: poate fi întâ lnită nu numai la Hi stria (v.ş i capitelul 
rnrnător) dar ş i la capitc lelc de marmură de la Tomis (Gabriela Bordenache, loc. cil.). 

13 De fapt, aceste suprafeţe reprez int ă zonele nedecorate dintre fru nzele celui 
de al doil ea reg istru ş i , în ace l aşi timp, supralc\c fonda l pentru frunzele <lin primul 
registru. 
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pra liniei suprafeţei de poză; acest grup se sprijină de o parte şi 
alta pc câte un unic lob prelung ş i îngust (care formulează laturile 
s uprafeţei lise din spatele fiecărei frunze din imajoglia). 

Abacul, concav 14 , reproduce schematic în profilatura sa tipul 
obi ş nuit la Histria, cu caveea la partea in ferioară separată de re
gistrul superior, bombat, printr-un şanţ „V"; pe una din faţade, 
în ax ul median era sculptată o acvilă(?) în reprezentare frontală: 
se pă strează labele cu ghiare sprijinite pc semifrunzele (calicii) 
interioare ale fiecărui caules, precum şi terminaţiil e aripilor şi cozii, 
care acoperă parţi a l o paite din calathos. Decorul central al aba
cului era diversificat: pe cealaltă l atură păstrată , abacul era înzestrat 
cu o rozetă(?); se mai poate observa coborând pe calathos o tulpină 
cu traseu sinusoidal. Pe faţada cu acvil ă se conservă buza calathos
ului , îngustă (cca.O.Sem) şi abia zărindu-se în spatele veşmântului 
de frunze ş i aripilor păsării . Cu toate acestea, intenţi a de a conferi 
calathos-ului o structurare clară se poate vedea în modul în care 
apare sculptat, în prelungirea perfectă a arcului buzei, sub zona 
de contac t între volutele gemene. 

Deş i intenţia de a creea contraste de lumină-umbră pare să 
nu fi fost absen tă, frunzele nu par să se detaşeze prea mult faţă 

de coş: părţile conservate din secundajoglia ies en sait/ie cu cca 
1. 8 cm, iar ţâşnirea celor păstrate din ima.foglia faţă de fundalul 
co respunzător nu depăşeşte 3cm. 

b) Alături de tendinţa de diversificare a decorului abacului 
ş i de absenţa elicelor, o particularitate importantă este mod ul de 
tratare al frunzelor din secundajoglia. Analogii remarcabile pentrn 
fo rma lor generată de reducerea dra s ti că a număru lui de lobi , pre
cum şi modul de demarcare specifi c (implicat în aspectul funda
lului frun zelor din primul regist ru) se pot afl a printre capi tele de 
epocă badrianee cum este exemplarul în Co1ti le delia Pigna (Vati 
can)15, sau printre capitelc severiene, cum sunt cele de tip oriental 
din Roma de la Hi podrom (Grotte Tamerlanc)16, cel afl at l ângă 
Basilica Aem ili a sau cel de la Muzeul termelor (G iardino) 17 sau 
de la Colosseum 18, dar mai ales de la Ostia (Tempio Rotondo) 19

. 

La nivelul ansamblului, caracteri stica esen ţ i a l ă, descifrabilă 

încă în pofida masivei erodăr i a faţadelor, este trata rea regis trului 
superior. Canalele volutelor, ex ilate ş i t11rtite sub abac, răsar modest 
din scmifrunze lc caules-ilor abia la ni velul buzei calathos-ului , 
în cont rast cu amploarea caules-i lor, a căror teci ş i semi frun ze 
susţi nând , în absenţa eli ce lor, ele însele acvi la, deţin ponderea prin
c ipa l ă în registrul superi or al coşu lui . Privit astfel, capitelul poate 
fi considerat a fi fos t executat într-o peri oadă mai apropi a tă de 
epoca Scvcri lor20 , când pot fi văzute frecvent capitele la care cana-

14 Reconstitui rea aprox imativă a înălţimii capitelului indi că un exem plar cu 
s upleţe medie ş i o pondere uşo r crescută a înălţimii abacului (v. fi g. 19 d). 

15 Kl aus S. Frcybcrgcr, op.cit, Ma inz am Rhci n, 1990, p. 125 -1 26, pi. 44/ 
fig. a-b. 

16 Ibidem, p. 126; PI. 45/ fi g. a. 
17 Ibidem, p. 127, PI. 45/fig. c-d; pi. 46/fi g. ci. 
ix Jhidem, p. 127 , PI. 45&fig. c/d< pi. 46&fig. c. 
19 Ibidem, PI. 46/ fi g. a. Menţionăm totuşi că amploarea suprafeţei-fu ndal 

este mai accent ua tă la Hi stria, ch iar ş i prin compararie cu acest exemplar. 
20 Este locul să ami ntim că tenclinta <le diversificare a decoru lu i fatade lor 

se manifestă spectacul os în decorul celo;· două capitele histricne cu frunze dispuse 
după diagona l ă, al căro r moment de cxccurie poate avea ca limite cronologice 
epoca lui Hadrian şi epoca Severi lor.(Mon ica Mărgineanu Cârstoiu , loc.cil.). 

21 P. Gros. L 'Architec/11re ro11wine du debut du 111-e si(cfe av. J-C. / la fin 
du /-fa11t Empire, 2, Paris, 199 1, p. 491. Volute cu canale firave exi late sub abac 
ş i răsărind <lin semi frun zele foa rte ample ale unor carrles sunt particu l arităt i care 
se întâlnesc, în să, şi la unci e exemplare mai timpurii , cum este cazul unui capitel 
<lin Sabratha care a aparţinut templului unei divinităţ'i necunoscute, datat la mijlocul 
secolu lui al 11-lca (M. W. Jones, Principle.1· ofmman archite ·ture, Ya le Univcrsity 
Prcss-Ncw 1-l avcn and London, 2000, p. 144, fig . 7.19/d). De notat că teaca ca11les
il or este tăi a l ă în două planuri li se, analog „formul ei" consacrate la capitelclc 
histri cnc ş i la unele tomitanc (notate mai jos); vo lute împinse spre abac, ţâşni nd 
cl intTe sernifrunze (ca licii) foa 1tc ample se pot vedea în Dacia, de ex. la două 
ca pitcle descoperite la Ostrov (Râu ele Mori), unde se pare că lipsesc eli celc (M. 
Bărbulcscu , Sargetia, X 111. 1977, p. 252/fig. IX li a-b,2), dar şi la capitclcle 
tomitane de marmură , datate (clupă inscrip ţia cu numele lu i Servi lius Fabianus 
ele pc arhitrava apaqinând ed ificiului din care faccau parte) în epoca lui Antoninus 
Pius (v. Gabri ela Borclcnachc, loc. cit.; Ward Pcrkins, loc. cit.). 
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A. 

B. 

Fig. I. Capitel normal (inv.Co lOO) A.-vedere; B.-detali11 decor abac 

Fig. 3. Capitel normal (?) (inv. 0502); a-vedere; h-suprafa/a de poză (plan) 

Revista Monumentelor Istorice • 200 1-2003 

7 

l ~ 

A. 

42 2 

B. 

Fig. 2. Capitel normal (releveu) (inv. Co I 00) : 
A.-vedere; 8-suprafaţa de aşteptare (plan) 

lele volutelor, lipsite de tronsonul vertical, se reduc la simple li stele 
izvorâte foarte aproape de buza ca/athos-ului 21• 

2. Capitel corintic normal (?) (inv. 0502) (fig. 3) 
Material: marmură; Dimensiuni : Hmax. *= 16; 

Hmin.*=8; D0 =27.8; Dk=29.8 

a) Fragment care conţine o porţiune din partea inferi oară a coşu
lui ; se conservă urmele a trei frun ze de acant clin imafoglia. Planul 
s uprafeţe i de poză este detaşat printr-un şan ţ (incizie) proeminent; 
se văd urme de grad ină .. În centrul suprafeţei se află un l ăcaş rectan
gular pentru g11jon (- 3.8 cm/3.8 cm/ 6.5 cm). Frunzele par să repro
ducă acantul de tip asiatic, cu nervuri adânci , ochiuri de umbră pre
lungi ş i adânci şi profilul lobilor tă i at în şa n ţ „V". Se poate presupune 
că grupuril e de lobi de la baza fiecărei foi conţin trei lobi, cel ele 
la bază fi ind total orizontalizat. Între acest grup şi grupul următor 
- compus probabi l, la rândul său , din trei lobi - ochiuril e de umbră 
sun t pozi ţionate oblic, pe când ochiuril e care separă cel de al doil ea 
grup ele grupul terminal sunt puternic vertical iza tc. 

Între două dintre frun zele conservate se observă urmele un ei 
s uprafeţe tă.iate după două planuri oblice en sa ii/ie, din care pornea 
una clin fru nzele din secunda fag /ia. 

b) Particularităţi le observabile ale structuri i stilistice sunt puţine. 
Notăm în primul rând prezenţa suprafeţelor angulare lise, netraversate 
de nici o nervuraţie, la baza frunzelor din secundafoglia, al căror 
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aspect parc uneori inspirat din tulpina în fo1111ă de teacă a unui ca11/e.1·. 
Legat direct de cli sta nţ.a rea mai accentuată a frun ze lor clin ima 
joglia, acest tip ele tratarea a suportului ele pornire al frunzelor in
tercalate din secundafoglia îş i poate afla corespondenţe atât printre 
capitelele romane timpurii , cum sunt cele din forumul lui Nerva 
(Collonnace)22 sau capitelele din vremea lui Domiţian (Palatul im
perial) de la Paedagogium sau Hipodrom (Grotte Tamerlane)13 , câ t 
ş i printre exemplare mai târzii clin vremea lui Septimius Scvcrus, 
cum sunt unci e capitelclc din ambientul aceluiaşi monumcnt24. 

Ochiurile ele umbră , atât cât s-au păstra t , arată preferinţa pen
tru rea li zarea contrastelor de lumină - umbră. : acestea par să fi 
fost însă uşor dezechilibrate prin trntarea în s uprafeţe lise a spaţiilor 
intermediare dintre frunzele primei coroane. 

Ila. Capitele corintizante cu frunzele 
de acant dispuse după diagonale 

1. Capitel cu frunze dispuse pe diagonală 
(nr. inv. 0504) (fig. 4-5) 
Material: marmură; Dimensiuni: Hmax*= l 6; 

Lmax.*=27.2: Ha=5.5; Dp= l5 ; Lmin.a=24.2 

a). De mici dimensiuni , a fost tăiat (într-o utilizare secuncla
ră25) la partea inferioară a coşului. Se păstrează porţiuni clin toate 
cele patru faţade, astfel încât se pot reconstitui componentele esen
ţiale ale decorului. Volutele sunt tratate rudimentar: canalele plate, 
puternic reliefate, se îngustează spre bază întâlnindu-se într-o „tul
pină" unică la distanţa de cca. 8.3 cm faţă de linia abacului; melcul 
amplu se înfăşoară o singură dată. Palmetele de acant sunt foarte 
deteriorate: este limpede însă că reprezi ntă acantul asiatic, cu ochi 
de umbră foarte adânci, cu nervuri-brazdă şi cu secţiunea lobilor 
în şanţ „V". Calathos-ul ş i-a pierdut complet rolul structural: por
ţiunea cuprinsă între volute apare ca o excrescenţă exclusiv deco
rativă, deş i reprezentarea respectă, în principiu , fonna tradiţiona lă. 

Abacul, a cărui amploare este accentuată în înălţime, este tratat 
în trei registre, acum deteriorate: se poate, totuşi , descifra tendinţa 
de interpretare rudimentară a vechilor forme. Una dintre faţade 
păstrează urmele unui element decorativ în forma de rozetă, dispu
să în centrul abacului, fără să- l ocupe pe toată înălţimea. 

Pe suprafaţa de aşteptare se observă urmele unei martelări 
brutale ş i urme de trasare cu inci zii fine . 

Trasajele. Se conservă următoarele incizii: 
- doi diametrii perpendiculari , relativ corespunzători axelor me

diane ale faţadelor; 
- cei doi diametrii corespund diagonalelor abacului. 

Trasarea s-a f'i\cut cu evidentă neglijenţă: punctul de inter
secţie a diamctrilor corespunzători axelor mediane ale abacului 
nu se suprapune pe acela al inciziilor diagonalelor. Mai mult, obser
varea urmelor de trasaj arată că prezenţa lor nu indică câtuşi de 
puţin o precizie sporită a execuţiei, ci subliniază rolul lor orientativ, 
destinat (probabil în exclusivitate) să realizeze planul abacului. 
În mod evident, meşterul executant a fost indiferent faţă de obţine-

22 Klaus S. Frcybcrgcr, op.cit„ Mainz am Rhein , 1990, p. 7-8 , PI. I/a-el; 
PI. 2/ fig. a-c. 

23 Pt. ambele exemple v. Ibidem, p. 14-15. 
24 ibidem, p. 126, PI. 45/fig. a,d; PI. 46/fig. b. Extinderea sistemului de folosi

re a unui număr restrâns de lobi şi în constiruţia altor grupuri de lobi decât cele de 
la baza frunzelor, este o pa1ticularitate despre care nu ştim dacă deţine o valoare 
cronologică. Notăm totuşi că ca poate fi remarcată la frunzele de acant care îmbracă 
coşul unor capite le clin Forum-ul lui Traian (Basilica), cu toate că acestea prezintă 
caracteri sti ci ele st il absente la capitelul histrian, grupuril e ele lobi fiind mult distan
ţate între ele în cadrul unei şi ace l eiaş i frun ze.(/bic/em, PI. 11 / fig. a-b). 

' 5 Nu poate fi vorba, credem, de o „reciclare" (în sensul utilizat de W.B. Jones) 
deoarece noua suprafaţf1 ele poză nu este para lelă cu planul abacului ( W.B. Jones, 
op. cit„ p. 152). 
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rea con s i stenţe i între „ichnographia" şi „ortographia "26 , axele me
di ane ale faţadelor nefiind corelate cu cei doi diametrii inci zaţi , 

corespunzători axelor mediane ale planului abacului. Implicit, de
corul faţadelor nu se dezvo ltă simetric de o parte ş i alta a axului 
med ian : întâlnirea canalelor este deplasată faţă de acesta, în direcţii 
opuse ele la o faţadă la alta. 

Cu toate că este tăiat într-un material preţios , capitelul a fost 
lucrat într-o manieră inabil ă, lipsită de eleganţă în execuţie . Absen
ţa simetri ei în rea li zarea faţadelor este atât ele accentua t ă, încât 
le aprop ie de di storsiunea formală. ; se poate afirma că preluarea 
tipului de capitel cu frunze pe diagona lă s-a făcut într-un limbaj 
stilistic substanţial să răcit. Faptul că acest exemplar nu a put1.1t 
deţine un rol constructiv, ci a încununat probabil o mică colonetă27 

nu poate justifica decât parţial dizolvarea tectonicii sub presiunea 
unor forme rudimentar dirijate. Se poate spune nu numai că meş
terul care l-a sculptat era mai puţin antrenat cu lucrul într-un ma
terial preţi os (marmura), dar şi că a reprodus acest tip de capitel, 
acţionând ca un observator din exterior al unui model cu a cărui 
tectonică şi limbaj stilistic era insuficient familiarizat28 

b). Cu toate că particularitatea convergenţei canalelor volu
telor într-o tulpină uDică ar putea fi eventual pusă pe seama dimen
siunilor restrictive ale coşului, nu este exclus ca această opţiune 
să fi făcut parte dintre preferinţele stilistice ale unor ateliere zonale. 
Un capitel tomitan29, şi el de mici dimensiuni , prezintă la baza 
coşului, între frunzele de acant, un fel de caules30 din care pornesc 
cele două canale ale volutelor, unite la bază. Accent11l adus de o 
mică palmetă dispusă orizontal, care decorează ca/athos-ul , îl distinc
tizează, dincolo de aspectele implicate de realizarea deosebit de în
grijită a ansamblului, faţă de capitelul histrian . Cu nuanţări stilisti
ce diverse, acest tip apare atestat în zona nord pontică, la Chersones, 
în cazul a două capitele de pilaştri3 1 • 

Ilb. Capitele corintizante cu frunze 
dispuse după diagonale, fără volute 

1. Capitel cu coşul decorat cu frunze de apă 
(inv. nr. 0499) (fig. 6-7) 
Material: marmură; Dimensiuni: Da=-50,6; La =- 7,6; l*=- 18 

a). Se păstrează un fragment dintr-o singură faţadă şi un colţ 
din abacul cu laturile drepte. Profilatura acestuia este distrusă , 

păstrându-se doar o parte din registrul vertical inferior racordat 
cu un altul îngust (înclinat spre interior) printr-o uşoară curbură, 

la rândul său surmontat de un profil înclinat, care-l separa de re
gistrul superior. Înălţimea acestor registre nu este uniformă: mă-

26 În arhitectura clasică interdependenţa dintre plan şi faţadă era un principiu 
fundamental al proiectării de arhitectură, clar impactul reciproc al planului asupra 
elevaţiei depindea în mare măstiră ele tipul monumentului . (M. W. Jones, op. cit„ 
p. 64 şi urm .; Monica Mărgineanu Cârstoiu, The Rhy thm of colwnns with Vilru
vius. Remarks 0 11 the geometric principie În roman architecture, în ln memoriam 
RADU POPA. Temeiuri ale civilizaţiei româneşti in context european, Accent, 
2003, p. 77-11 O). 

27 Nu este exclus să fi fost destinată unui ambient interior, suport pentru un 
alt obiect cu caracter mai mult sau mai putin decorativ. 

28 Capitelul este de dimensiuni reduse şi putea fi lucrat ele un meşter local într
un mic bloc de marmură, importat sau mai degrabă provenit clin vreun monument 
histrian dezafectat. Este greu de crezut că pentrn un exemplar care pare mai degrabă 
o improvizaţie sau replică inabilă a unui model preexistent să se fi recurs la un impo1t. 

29 Aflat în colectia Muzeului din Constanţa. 
3° Formulă hipetrofiată , clar perfect analoagă cu fonna registrului ele la baza 

frunzelor clin secundaJâglia clesc1ise la capitelele anterioare. Asemănarea cu ttilpina
teacă de ca11/es frecvent întâlnită la capitelee corintice histricne ş i tomitane este 
evidentă . De altfel, în cazul capitelului tomitan, „migrarea" cau/es-ului la baza coşului 
în axul median al faţadei este o consecinţă directă a pa1ticularitatii canalelor volutelor, 
a căror tulpină unică izvorăşte conform „formulei" tradiţion ale, dintr-un „caules". 

31 Buiskih, op.cit„ p. 14, fig. 1, 3. 
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A. 

B. 

Fig. 4. Capitel corintizant (inv. 0504): 
A-supra.fata ele aşteptare (plan) ; B-vec/ere 

Fig. 6. Capitel corintizant (inv. 0499) : vedere 

Fig. 7. Capitel corintizant (inv. 0499) (releveu): 
A-vedere; B-plan 
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27,2cm 

A. 

o 10cm 

Fig. 5. Capitel corintizant (releveu) 
(inv. 0504): A-supra/ala de aşteptare (plan); B-vedere 
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soa ră 5,8 cm într-una dintre faţade ş i 6,4 cm în ceal altă . Porţiunea 

con servată din partea superi oară a coşului este decorată cu frun ze 
de apă. late şi plate , interca late ele frun ze-săgeţi , a căro r amploare 
concurează cu aceea a frun zelor de tres ti e; atât frun zele de a pă, 

cât ş i frun zcle-sftgqi au nervuril e mediane indicate printr-un şa n\ 

îngust marcat printr-o incizie. Corpul ş i buza calathos-ului sunt 
foa rte clar structurale. Se păstrează ş i o parte din registrul terminal 
al unei frunze de acant; în absenţa volutelor, aceasta sprijin ă direct 
abacul ; detaliile conservate indică tipul de acant as iatic; ochiurile 
de umbră sunt prelungi, t ă i ate adânc cu trepanul. 

b). Aspectul capitelului exprimă un tip deri va t din capitclclc 
fârâ vo lute, prezentând registre suprapuse de fo i de acant ş i frunze 
de apă , dar ca re introduce în concepţ i a compoz i ţion a l ă de ansam
blu tipul de reparti\i e exprimai de ca pitelele cu frun ze de acant 
di spuse exc lusiv după di agonale. Poate fi integrat în scri a tipo
l og i că a capitel clor considerate de Gans „cu calathos în veşmâ ntai" 

(Kapitell mit verdeckten Kalathos)n 
Ampl oa rea aca ntului ş i raportarea re l a tivă la uncie criterii di

mens ionale s ugerează că volumul genera l al cap itelului a fos t elan
sa t. Nu putem fi in să siguri clacă ci conţin ea exc lusiv cele patru 
palmete ele aca nt di spuse după di agonale, sau avea la bază încă 
un registru - poate continuu - cu frun ze de acant33 . Imaginea acan
tului este tribut a ră modele lor mi croasiatice din perioada Traian
Hadri an-Antoninus Pius. Foile ele apă, cu suprafeţe rel ati v pl ate 
(cu cxccp\i a unei nervuri ax iale adâncite), reproduc schematic lipul 
reprezentat în cazul unor capi tele co rintice-compozite hacl riance 
ele la bib li oteca lui Cclsus din Ephcs, de la strada situ a tă. la nord 
de tea tru , de la Heroon sa u de la sa la de nord a sanctu arului lui 
Ask lcp i os3~. Abacul cu laturi drepte ş i - parţi a l - aspectul profi
la turii sunt frecvent întâlnite în seco lul al 11-lea în cazul un or ca
pi tele mixte (ca re combi nă frun zele ele acant cu frun ze de apă), 

cum sunt, de exemplu, ce le descoperite la Atena (Bc lvcclcrc, Pi a ţa 

ele sud-est, Agora)35 , Argos (în zona sac ră a lui Apo ll o)-16
, sau la 

cap ilelc din Corinth (mo numentul lui Babbius)37 sa u Mil as18
. 

III. Capitele cu ji-tmze în formlt de pipâ 

I. Capitel cu fi'unze - pipâ 
(Că ră nr. in v.) (fig. 8- 10) 
Materi al: ca lc ar (Casimcea), Dimcnsiun iJ9

: Dk l=28.6 (26.4); Dc=4 1,7 ; 

Dk 2=33; Dp=26.8 (27): La=46,6; Hc+Hk=24J ; Hk =22,3; l·la= 13,2; 

l-l t=3 7. 5; Di I =58,%3 ; Di2=65.892; 

a). Reîntregit din două Cragmcnl c. Coş ul este î n veşmâ nt a t cu 
douăzec i de frun ze în formă ele p ipă răsfrâ nte la partea s u perioa ră , 

cu vârfuril e uşo r asc uţit e· ele suni interca late - numai la partea 
superi oa ră - cu frun ze în guste în formă ele s ă geată. Frun ze l e-p i pă 

sunt t ă i a te adâ nc (adânci mea co ncav ităţ ii ati nge cca. 1,5 cm) , can
turile marginale sunt ş i ele înguste ( l ăţime cca 0,7 cm) avâ nd în 

32 Ul ric h-Wa lter Cians, Korintische Kapilelle der riJ111ische Koiser:::eit, 1992, 
Ko ln, Weimar, Wicn. 1992, p. 64-71 ). 

.H Este posi bil ă şi varian ta: fru nze le-diagona le să fi constituit unicul registru. 
dar să fi fost in terca late - la baza coşu l ui - de câte o 111ică frun ză de acan t (de 
tipul unui ca pit el corint ic cu neant dupfl diag nal c şi coşul cl cco1·a t cu frun ze de 
apă din ti 111pu l lui Marc J\u rcliu , cf. Ch. Borkcr, Blal!kelc/1kapi1e/le, Magdcburg, 
1965, pi. 55/KK 127) . 

3·1 Pt. ult i111clc trei exempl e, toa te cl in Ephes. cf. J-1 . Thor, Dos Jladria11.1·tor 
in EtJhesos, Wi cn, 1989. fi g. 15- 151, I 53- 156, I 59. 

35 li . Borkcr, O/ J. cit., pi. 27/BJ<.27-29. 
·16 !/Jide111. pi. 50/BJ<.66. 
37 lhidem, pi. 59/BJ<.77. 
. ix D. I lc il111L'yc r, op. cit„ pi. 39/2. 
39 J\ ltc nota fii: Dk 1 = diametrul coşu lui la bază (litră frunze): De = dia metrul 

pi ricii circu lare; Dk,=diametrul înfăsu rătoa 1·c i coş1ilu i : He = înăl\i111.:a c;1pitclul ui 
propriu-zis: Di 1 _~ =-diagona le abac. 
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ansamblu un aspect elansat; canalele frun zelor sunt separate între 
ele prin câte un şan ţ îngust, care Ie secondează. până Ia baza coşului. 
La baza fi ecărei frun ze, în interiorul canalului concav, se află câte 
un clement decorativ în formă asemă nătoare unor mi ci ove cu 
cochiliil e răs turnate. Deasupra coşului îmbrăca t cu frunze-pipă 
se află un registru circular îngust (în ă lţim e 2 cm), care rea li zează 

trecerea spre abacul propriu-zis . Abacul amplu , cu laturile drepte, 
es te format din trei registre : primul are latura ega l ă cu di ametrul 
plăcii circulare pc care o surmontează; registrul superior apare eva
zat, racordându-se cu cel de la bază prin planuri înclinate. Pc intra
dosul abacului sunt reprezentate, în relief u şor, un grup format 
din două palmete-frunze de acant cu lob i mărunţi ş i o frunză de 
i ede ră. Deş i în general muchiil e sunt deteriorate, se poate obser
va că fini sajul original era atent realizat. Pe suprafeţele nedete
ri orate ale abacului se mai pot observa urme de gradină40 . 

b ). Acest capitel reprezi ntă o schemă structural-decorativă ana
l ogă tipului pergamenian exemplificat de patru fa imoase cap i tele, 
de la Pcrgam (Stoa de N-E a sanctuarului Athenei), Atena (de la 
Stoa lui Attalos ş i de la Stoa lui Eumencs) şi Assos (de la Stoa de 
Sud)41• Denumirea atribuită tipului de capitel, determinată de aspec
tul frunzelor care în veşmântează calathos-ul , a fost ca însăş i subiect 
de discu\ii . Wi egand îl numea „ tip Arkades " 41, după numele loca
lită ţii din Creta unde apare pentru prima oară , în sec. Vll î. Chr. 
Dinsmoor, referindu-se la capitel ele de la Dclphi , îl numeşte de tip 
aeo!ian cu coş („aeolic basket capital")43

, Al zinger „l otus ader 
Pf'e!f'enblattern"'14 , etc. În general (Oinsmoor ş i , după el, a l ţi i ), nu 
s-a operat o di · tincţi c ex pli c ită între cap itclclc cu frunze de apă ş i 

cele cu rrunzc în formă de „pipă" , despre care unii au crezut că ş i-a r 

fi avut originea în tipul aeo lian de la Neandri a . .J..J. Coulton a operat 
o bi nevenit ă di s t in cţie între tipul de capitel decorat cu frun ze cu 
canal concav, puterni c răsfrâ nte la vârf (denumindu-l „palm ca
pital" )45 ş i tipul de capitel decorat cu frunze de apă (apă rut în arhi
tectura greacă oda tă cu capitclcle de la sancl1tarul Dcmctrci din 
Pcrgam, apoi la sanctuarul din Belcvi46 ş i reluat în interpretă ri variate 
mai târziu, în epoca roma nă) . S-a presupus că prin aces te cap itele 
arhiteq ii perga mcnicni reînvie un tip fo rmal îndepă rtat , arhaic, 
primul exemplar cunoscut fiind cel din Arkaclcs (Creta) iar apoi 
capitclclc din Phoka ia ş i de Ia tezaurul rnassa lienilor din Delphi47

. 

Decorul cu Crunze în formă ele pipă apare frecvent ş i în arhitectura 
roma n ă, mai ale în decoraţi a unor frize, dar ş i în cazul unor ca pitele 
corintice. Atâ t în cazul capitclelor decorate cu frunze de apă48 , cât 
ş i în cazul capitclclor cu frunze-pipă , arhitecţ ii pcrgarneni cni vor 
ad ă uga, în epoci ulterioare, rânduri de acant. 

Tipul de cap itclc mixte în care frun zele de apă sau frunzclc
pipă apa r asoc iate cu fl·unze ele acant49 este cunoscut încă de la finele 
perioadei elenisti ce ş i perioada lui Augustus, de exemplu la capitelul 
de la Turnul Vânturilor din Atena, la capitelul descoperit pc lat1tra 
s ud i că a Areopag-ul atenian ş i la alte capitclc augustcicc, uncie 

·10 Supraf~1\ a de pozf1 nu ne-a fos t acces i b il ă (dato rit ă poz i ţ i e i de expu nere 
in muzeul his tr ian). 

·11 Toate re prod use în J.J . Co ulton, lfrchitec/11ral develop 111e111 0/1/Je Creek 
Sloo, Oxfo rd. 1976. p. 12 1-1 24, fi g. 31. V. 

•11 [. Wcigand , Vorgesc/1ic/1te des Kori11 tl1 isclie11 Kapittels, Wl'lrtzburg, 1920, 
p. 65-74 

·1J W.13. Dins111oor, Tlie arhitecl111·e <!l ancienl Creece, 1950, p. 140. 
·1·1 W. J\ lzin gc r, A 11g11steisclie Architekt11r in Ephesos , Wi cn, 1974. p. 92. 
45 J.J . Coulton,_ioc. cit. 
.ii, Ch. Borkc r. op. cil„ anexa 11 / BI< 92 ş i BI< 9 1. 
·17 Dato r ită fapt ului că Massa li a era ca însă s i o co lonie a Phokaia-ci (s iluatii 

în aprop ierea Pcrga m-u lui), J.J. Co ul ton (loc. cil.) presupune ca în accas tii zon ă 
trebuie d1u tat i'1 ori gi nea capitclc lor pcrga mcni enc, refuzând or ice fi lia tic cu 
ca pi tclck ori entale decorat e cu frun ze de lotu s. Dins111oor vedea în ca pitclc lc 
t.:zaurclor acolirnc din Delph i (Clazo111cnc ~i Massa lia) prototipu ri ale corinti
cului de mai tf1rziu. (\V.B. Dins111oor. loc. cil. ) . 

48 J\ d1 ror ori gi ne l 'o r111 ală ră1rnî nc ş i ca o problc111i\ inccrti\ , primul exe mpl ar 
cunoscut fiind ace la de la sanctuarul Dcmcrrci clin Perga 111 ( J.J . Coulto n, loc. 
cit.; Ch. Borker, loc. cit.) . 

4
'
1 Care ror111 ca7f1, de obi ce i. reg istrul in fe ri or al co~ului . 
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A-vedere; B-plan (suprafaţa de poză) 

Fig. I O. Capitel cufunze în/armă de pipă: 
a-e montajul geometric 
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frunzele de acant apar întotdeauna asociate cu frunze de apă (tTestic), 
în timp ce în cazul unor capi tele de la Ephes şi, mai târziu, la Traia
nacum-ul din Pergam, asocierea are loc între acant şi frunzc-p ipă50 . 

Raritatea exemplarel or cun oscute în care coşul este îmbrăcat 
exclusiv cu frunze-pipă , face din capitelul bistrian un exemplar 
extrem de interesant, stabi lirea secvenţei cronologice în care a fost 
realizat devenind în consecinţă o problemă demnă de atenţie5 1 . 
Numărul frunzelor-p ipă care îmbracă coşul respectă formula ele
nistică52 . Masivitatea abacu lui depăşeşte însă amploarea abace lor 
capitelelor menţionate5 3 , iar forma în sine a profilaturii sa le este 
parţial analogă celei care caracterizează abacele capitc lelor de la 
Stoa lui Eumcnes (Atena) şi de la Assos, dar ş i celei de la capitelul 
Traianacum-ului din Pergam54. În comparaţie cu exemplarele cita
te, registrul superior al abacului apare mult mai dezvoltat în raport 
cu registru său inferio r. 

O a ltă caracterist i că semnificat iv ă este prezenţa plăcii circu
lare situată sub abacul propriu-zis, detaliu absent atât î.n cazul celor 
patru capitelelorpergameniene care ilustrează tipul cu frunze-pipă, 
cât şi la capitelul de la Templul Demetrei din Pergam55. 

Această placă circu l ară poate fi asimilată buzei unui calathos: 
ana logi ile cu structura volumetrică a capitelclor decorate cu frunze 
de apă (ulterioare capitelului de la Sanctuarul Demetrei din Pergam) 
pot fi considerate, în acest sens, edificatoare56. Prin urmare, tectoni
ca coşului se dezvăluie integral, deşi este parţial dizolvată datorită 
veşmântului continuu format de cununa frunzelor-pipă intercalate 
de frunze-săgeţi: detaliul care poate face transparentă amintirea 
structurali tă.ţii tradiţionale a calathos-ului este această placă circula
ră, prin care buza coşului se înalţă deasupra răsfrângerii frunzelor. 

Este posibil ca la originea acestui mod de a finaliza calathos
ul să fie un sincretism, responsabi l de întâlnirea dintre structura 
platoului înălţat uşor deasupra frunzelor, de tipul celui de la ca
pitelul cu frunze-pipă din Pergam, cu tipu l de calathos „clasic" 
a cărui buză parcurge aproape în întregime coşu1 57 . În această 
perspectivă poate fi interpretată chiar ş i structura generală a capi
telului, care nu ar mai fi privită ca rezultat exclusiv al unei intenţii 
de simplificare a tipului mixt (cu frunze-pipă secondate de un 
registru cu fr unze de acant la baza coşului), ci ca termen al unei 
evolu ţii fonna le. O mărturie preţioasă, atât pentru ilustrarea transfor
mării buzei abacului într-o simpl ă. placă ci rculară situată sub abac, 
dar ş i pentru un tip de devenire formală, care poate oferi unele 
sugestii pentru înţelegerea posibilelor diversificări ale căilor de 

50 Pt. exemplele citate v. J.J. Coulton, foc. cil„ fig. 3 1 /c; E. Alzinger, op. 
cit„ p. 74, 78; D. Heilmeyer, op. cit„ pi. 27/fig. 2; Ch. Borker, op. cit„ pi. 12/BK5, 
pi. 10/BK l). 

51 Este posibil ca frecvenţa redusă de apari ţie a acestui tip de capitel să reflecte 
mai degrabă stadiul cercetărilor decât prezenţa reală a pafmcapilel-ului în ai'hi
tectura romană. 

52 Cele patru capitele „pergameniene" elenistice conţinând 20 sau 24 asemenea 
elemente. (J.J . Coulton, foc . cit.). 

53 Raportul dintre înă l ţimea tota l ă şi înălţimea abaculu i are o valoare cuprin să 
aproximativ între 5,75 ş i 6,25 la capitelele din Atena, la capitelul din Assos devine 
3,3 (dacă e l iminăm partea inferioară, nedecorată, care poate fi considerată ca re
prezentînd po1ţiunea superioară a f'usului de coloană) , în timp ce la capitelul histrian 
raportul este de 2,84. Prin urmare, ponderea abacului , deşi mai apropiată de Assos 
şi chiar de arhaicul din Delphi (unde are valoarea de cca. 3,3 ), este mai marc decât 
a tuturor exemplarelor citate. Menţionăm că valoarea rapoartelor corespunzătoare 

capitelelor (cu excepţia celui histrian) este cu totul orientativă, raportarea dimen
siuni lor având la bază exculsiv scările grafice (apud J.J. Coulton, loc. cit.). 

54 D. Heilmeyer, foc. cil. 
55 În cazurile menţionate abacul se spijină direct pe zonele terminale ale frun

zelor de apă . 
56 J.J . Coulton, foc.cil„ fig. 31 /g; Ch. Borker, op.cil. pi. 30/BK39,pl. 50/BK66. 
57 Fa ţă de exemplele anterior citate (v. supra, n.93), cu menţiunea că respec

tivu l tip de structurare a cafalhos-u lui este foarte frecvent în Imperiul timpuriu 
până în epoca severiană, adăugăm câteva exemplare vestice: capitclc din fo rul 
lui Ncrva (,.Colonnacce"), forul lui Traian (Basili ca, Porticul sudvestic), Porticul 
Octav iei , Colosseum, porticul Deorum Consentium, Ostia (Basi lica, termele lui 
Neptun / frigidarium şi palaestra, porticul de pc Decumanus Maximus) , capitele 
de la Villa Hadriana (zona templului lui Venus) ; (Freyberg, op. cil. pi. I/fig. b; 
pi. 7/fig. c-d; pi. I I/fig. c; pi. 23/fig. b; pi. 26/fig. a-b; pi. 34a-b; pl.42/fig. a,c). 
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absorbţie a tipului eleni stic de palm capital în corinticul roi1ian, 
recunoaştem la un capitel timpuriu din Roma(!) , păstrat la Palatul 
Conservatori lor58 . Buza calathos-ul ui apare aici îngustă, abia vizi 
bilă , sub presiunea unui abac foarte dezvoltat în înălţi :rne ; sub ea 
se răsfrânge un mic coronament59 al căru i decor a fost considerat 
analog unei suite de ove60, dar care - mai ales datorită tipului de 
profilatură pe care se dezvoltă - este mai degrabă asimi labil cu 
părţile terminale, răsfrânte, ale unor frunze (de apă?) . 

Unele aspecte de detaliu, cum sunt frunzele-săgeţi intercalate 
între frunzele-pipă , ch iar şi „ovele" răsturnate (lunule?), amplasate 
la baza frunzelor-pipă, revitalizează într-o formulă. o ri ginală atri
bute arhaice prezente la capitelul de la tezaurul massalioţilor. Spre 
deosebire însă de exemplarul arhaic, tulpinile săgeţilor nu apar decât 
în zona superioară, adiacentă porţiunilor răsfrânte ale frunze l or-pipă. 

Asemenea mici frunze-săgeţ i , dar ale căror tulpini secondează 
frunzele până către baza capitelului, apar ş i în cazul unor capi tele 
augusteice din Ephes61, în paralel cu frunze lipsite de asemenea 
elemente; ele nu mai sunt utilizate la capitelul Traianaeum-ului 
pergamenian62. Elementele amintind forma unor ove introduc o 
formul ă decorativă necanonică prin însăşi poziţia lor răsturnată. 
Aceste elemente par să amplifice accentele decorative ale lunulelor 
prezente la baza foilor capitelelor din Pergam şi Assos, asimilând 
într-o transfigurare fonnală originală inclusiv astragalele bombate 
de la bază63 . Aspectul formal al foilor răsfrânte, detenninat de 
puternica subliniere a curburii perimetrelor exterioare, aminteşte 
în mai mică măsură de formele elenistice, apropiindu-se mai mult 
de detaliile omoloagelor lor reprezentate pe capitelului roman de 
la Traianaeum-ul din Pergam. Mişcarea graţioasă rezultată prin 
răsfrângerea e l egantă a părţilor terminale este contrabalansată de 
verticalitatea flancurilor fiecărei frunze-pipă, astfel încât l ărgimea 

frunzelor rămâne constantă pe toată înălţimea lor, inclusiv în zona 
părţilor răsfrânte. Accentul de tigiditate dobândit p1in această intran
sigentă verticalizare îndepă1tează stilul histrian faţă de exemplarele 
elenistice64, învecinându-l mai curând cu sti lul capitelelor augusteice 
amintite mai sus ş i , mai ales, de capitelul traianeu de la Pergarn65 . 

Devine extrem de semnificativ că elementele definitorii ale 
vocabularnlui sti listic reflectat de capitelul bistrian se regăsesc, 
din nou, în zona nord Pontică. Singurele reprezentări de frunze
pipă identic înzestrate cu tulpini bine definite ne sunt cunoscute, 
deocamdată, la Chersones, în cazul unui decor în care fnmzele
pipă se asociază cu frunze de acant66 . Dar, în apropierea Histriei, 

58 Gans, op. cit. p. 20-2 1, 26; fig. 13 (nr, catalog 2 1 ). 
59 Care poate fi foarte bine asimilat unei răsfringeri a coşulu i , s ituată sub 

buza acestuia. 
60 Gans, loc. cil. 
61 Frunzele -„pipă" pe care Ic intercalează sunt aici mult mai largi p1in comparaţie 

cu ale capitelului histrian; concavitatea este mult mai aplatizată iar răsfrângerile 
sunt practic anihilate. (V. Alzinger, op.cil„ p. 78, fig. 124/CVd2, fig. 126/CVd4. 
Frunze-„pipă" mai puţin largi apar la capitelul de pilastru CVc 12 (neintercalate însă 
de săgeţi) , iar cu răsfrângeri la capitelul CVd3, şi ci lipsit de frunze-săgeţi intercalate. 
(ibidem, p. 74/fig. 1 l 8a, p. 78/fig. 125). 

62 D. Heilmeyer, foc. cil. · 
63 Originea îndepărtată a acestor clemente de decor poate fi regăsită în exem

plarul arhaic de la tezaurul massalioţior: într-o posibilă intenţie de „revitalizare" 
a vechilor fonne, prelungirea canturi lor frunzelor până la bază (aşa cum se poate 
vedea la unul din capitelele adăpostite în Muzeul din Adamclisi) ar fi condus implicit 
la desfiinţarea piruetelor dintre perle; perlele, rămase izolate în canalele concave 
ale foi lor, ar fi putut suporta acele accente suplimentare care ne-au determinat să 
Ic asimilăm din punct de vedere forma l cu ni şte ove cu cochii lia răsturnată. 

64 Unde frunzele se evazează prin curburi mai mult sau mai puţin evidente, 
asigurând astfel racordul cu părţile răsfrânte, care sunt mai largi. 

65 Aici rigiditatea nu este generată de vertica lizarca flancurilor frun zelor ci 
de constanţa decisă a evazărilor flancurilor frunzelor (începând de la bază) nefle
xate la părţile superioare.( O. Heilmeyer, foc. cit.). 

66 Din păcate, capitelu l (de pilastru?) de la Chersones este prezentat exclu
siv printr-un desen foarte micşorat în urma publicării (A. Buiskih, op. cil„ p. 
18, fig. 6) . În l egătură cu exemplele citate din zona Pontică (zona Olbia
Chersones-Gheorghipiia) este locul să menţionţionăm că ele sunt considerate 
de autorul citat ca reflexe ale tradiţiei stilu lui promovat de şcoal a pergameniană 

tradus în termenii unor interpretări locale (ibidem, p. 19) . 
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la Tomis, aceste particularităţi sunt prezente în mare parte la câteva 
capitele cu foi-pipă aflate în incinta Muzeului Arheologic din 
Constanţa67 sau la Callatis68 . Se pare că putem conta pe prezenţa 
pe teritoriul Daciei a câtorva exemplare extrem de preţioase, prin 
studierea cărora s-ar putea data apariţia acestui tip de capitel, mai 
precis decât s-a făcut până acum, prin încadrarea - implicită istoriei 
teritoriului - în sec. II-III69 . 

Ca un corolar al observaţiilor anterioare, deşi termenii unei 
perspective cronologice nu pot fi încă suficient clarificaţ.i, este 
posibil de presupus ca limită inferioară pentrn realizarea capite
lului histri an o etapă cuprinsă între sfârşitul perioadei elenistice 
(eventual perioada lui Augustus) ş i epoca romană timpurie (pro
babil domnia lui Traian). Dacă am considera verticalizarea inte
grală a flancurilor frunzelor ca termen final al unei evoluţii for
male70 s-ar putea ca tipul dezvoltat la Histria să ocupe un loc într-o 
secvenţă mai târzie , ulterioară epocii traiane71, aşa cum, de altfel, 
este datat şi capitelul de la Chersones72 . 

În privinţa reprezentărilor decorative în relief, care decorează 
intradosul abacului, menţionăm că stilul celor două mici frunze 
de acant gemene sculptate pe unul din colţuri este analog cu acela 
al frunzelor care decorează balustrul unui capitel ionic histrian 
din marmură, realizat probabil în epoca hadrianee73 . 

Dk2 

Dp 

La 

d. Tabel.I Unitatea de măsurii 
ld=IPIJ6- 29.6cm/ 16= 1.85cm 

Dil =diagonala mi că a abacului = 58,963; 

Di2=65,892 (diagonala mare a abacului); 

Dimens. cm Dimens. Id 

33 18 

26.8 (27) 14.5 

46.6 25 

Hc+Hk 24.3 13 

Hk 22 .3 12 

Ha 13.2 7 

Di 1 58.963 
32 
2P 

Di2 65.892 35.5 

Control. cm Di f. cm 

33.3 0.3 

26.82 0.02 

46.25 0.35 

24.04 0.25 

22.2 O. I 

12.95 0.25 

59.2 0 .23 

65.675 0.21 

b). Impactul principal dintre plan şi faţadă se bazează. pe suc
cesiuni de poligoane, metodă de compunere a proiectului de arhi
tectură frecvent întâlnită în arhitectura romană74 : o corelare de tip 
ad quadratum poate fi surprinsă între înălţimea totală ş i diametrul 

67 V supra, n.8. 
6x Reprodus în M. Bărbulescu , op. cil., fig . XT.2. 
69 Un capitel este menţion at în li sta lu i M. Bărbulescu , la Cluj Napoca, uti

lizând o încadrare tipologică complet inadecvată („tip egiptean"). Acelaşi capitel 
este mentionat de E. Botta, recunoscând în el un capi te l„,cu caneluri" (sic !) şi 
oferindu-ne preţioasa reproducere a unui capitel de la termele din Vama (datat 
la sf. sec. ll-începunil sec. Ill) şi a unuia din ce le de la Tomis. (M. Bărbulescu, 
op.cil, p. 239, fig. Xia-b; E. Botta, Pafmkapitel/e aus Dakien, AMNap, p. 36/ 1, 
1999, p. 164, fi g. 3, 2. 

70 Recunoaştem că un asemenea criteriu rămâne extrem de fluid : nu putem 
ignora că accentul evazăril or prin care se flexează frunzele la părţile lor superioare 
a suportat modifică ri încă din epoca e l eni stică: diminuează treptat , de la capitelul 
din Pergam până la ce l din Assos. 

71 Desigur, rămâne deschi să problema masivităţii abacului , care ar putea even
tual sugera realizarea într-o perioadă târzie. Nu putem totuş i ignora că, în cazul 
unei ipoteze care ar avea în vedere reapariţia tipului de „pa lm capitel" ş i ca ex
presie a revitalizării unor fo rme mult anterioare, trebuie să ţinem cont că abacul 
masiv a caracterizat totuşi exempl are le vechi (arhaic); pe de a ltă pal1e prezenţa 
abaculu i masiv es te înregistrată chi ar în epoca romană timpurie, la capitelul -
citat mai sus - de la Palatul Conservator il or. 

72 Datat (din motive oarecu m neclare) la grani ţa secolelor li-III (A. Buiskih, 
op. cit. p.18-19). 

73 Monica Mărgineanu Cârstoiu, Dacia, NS 2002-2003 (sub tipar). 
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suprafeţei de poză (Tabel 2 şi.fig. !Oe); o relaţie de medie şi extremă 
raţie guvernează montajul dreptunghiului fundamental al faţadei 
(Tabel 2 şi fig.1 Oa) ; lungimea abacului, diametrul suprafeţei de 
poză sunt corelate prin triunghiul echilateral înscris în cercul care 
conţine faţada (jig.1 Od). Înălţimea abacului este şi ea dependentă 
de plan, fiind egală cu jumătate din diametrul suprafeţei de poză. 
Rolul diagonalelor (corelate între ele prin diagonalizare simplă) 
în structurarea geometrică devine şi mai transparent prin obser
varea corelării cu unitatea de măsură . 

Corelarea cu unitatea de măsură 75 devine explicită geometric 
prin diagonala (Dil), egală două picioare (2P) : prin urmare, un 
cerc cu diametrul egal cu unitatea de măsură (lP) generează prin 
succesiune ad quadratum pătratul mic al planului abacului (jig.1 Oe), 
diametrnl plăcii circulare şi, asociind o succesiune prin rotaţie, 
corelarea cu înălţimea coşului (Tabel 2 şijig.lOe). 

Pentru h·ansmiterea în execuţie a proiectului puteau fi utilizate 
relaţiile geometrice derivate, extrem de simple (fig.lOb), prin care 
concepţia compoziţională devine transparent explicit~: considerând 
.latura L3(=La) ca unitate de start, dreptunghiul fundamental al 
faţadei (Ht: La) se compune din două păh·ate adiacente (L3/2: L3/2 
adică " : " ) care cuprind înălţimea coşului (împreună cu „buza 
calathos "-ului), peste care se suprapun două dreptunghiuri (1 /2: 
1/4) (fig.10.b). 

Dk2 

Dp 

La 

Ha 

Ht 

Di
1 

Di2 

Tabel 2. Suportul geometric 

Dimens. cm Corelaţii 

33 2cppp 

26.8 14.5 

46.6 Dp'13 

13 .2 Dp/2 

37.5 
Dp'12 
Lacp/2 

58.963 
32 
2P 

65.892 Dp'1512 

2. Capitel cu frunze pipă 
(inv. 0100) (ftg. 11-12) 
Material: calcar Casimcea; 

Control. cm 

33.12 

26.82 

46.417 

13.4 

37.89 
37.694 

59.2 

65 .92 

Dimensiuni : L *=26c; H*= l 7; De =22.3°; Ha= l 2; Hc=2; 

Dif. cm 

0. 12 

0.02 

0. 18 

0.2 

0.39 
0. 19 

0.23 

0.02 

a) Se păstrează un fragment corespunzător unuia din colţuril e 

abacului, aflat în proces avansat de deteriorare. Abacul masiv este 
compus din trei registre: un profil în talon răsturnat separă registrul 
prismatic de la bază (înalt de 4.4cm) de registrul superior (înalt 
de 2.8 cm). Pe registrul superior se mai pot observa urmele unui 
finisaj îngrijit, cu cizelură. Placa circulară, al cărui diametru este 
egal cu lărgimea registrului inferior al abacului, şi-a pierdut cali
tatea de buză a calathos-ului , sugerând o tendinţa de înstrăinare 
faţă de tectonica coşului . Din cele şaisprezece frunze-pipă se păstrea
ză urmele a cinci frunze, a căror canale - spre deosebire de capi
telul lll.1 - se evazează înspre partea superioară. Răsfrângerile 

terminale sunt atât de răsucite spre interior, încât terminaţiile lor 
ating fundalul propriilor canale; între frnnze se văd tijele unor ele
mente în fom1a de săgeţi. Pe intradosul abacului se mai pot observa 

74 M.W. Jones, op. cit., p. 90-94 (despre succesiunea ad quadratum ş i ad 
triangufatum); exemplificări în cazul unor temple romane şi în Monica Mărgineanu 
Cârstoiu, The Rhylhm ()/cofumns with Vitruvius. Remarks on the geometric principie 
in roman architec/ure, passim. (pt. succesiuni mixte ş i de tip ad quadratum). 

75 Despre integrarea geome tri că a unităţii de măsură ş i a modulului în su
portul geometri c al unor monumente romane în Ibidem, foc. cit. 
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Fig. 11. Capitel cu/iw1ze în/rmnă de pipâ (inv. 0100): vedere 

Fig. 12. Capitel cu/hmze în formă de pipă (re leveu) 
(inv. 0100): A-vedere-secţiune; B-plan 

urmele unei rozete(?) în relief Rămâne de văzut dacă micşorarea 
numărului de frunze asociată cu evazarea lor, şi mai ales, cu 
aspectul distorsionat al terminaţiilor turtite ale frunze lor sunt sau 
nu particularităţi care ar justifica ulterioritatea momentului de 
execuţie a acestui tip faţă. de cel corespunzător capitelului JJJ,J, 
Un accent important în favoarea unei datări mai târzii îl 
formulează. tendinţa de înstrăinare a plăcii circulare de coş: 

imaginea terminaţiilor aplatizate ale frunzelor asociată cu a plăcii 
circulare ştirbeşte din calitatea acesteia de buză a ca/athos-ului . 

IV. Capitele cu coşul lis 

Apariţia acestui tip formal parc să fie rezultatul unei transfor
mări a tipului capitelului cu frunze-pipă, printr-o schematizare a 
<l eta lii lor; abacul trădează o tendinţă similară de creştere în înă.lţi

rne, dar placa circulară intermediară tinde să devină independentă 
faţă de coş, pierzându-şi sugestia de buză a calathos-ului , tendinţă 
înregistrată şi la capitelul ///,2 , Deşi s-a renunţat la detalierea frun
zelor7c', s-a păstrat ideea răsfrângerilor de la partea lor superioară: 
acestea, pi erzându-şi semnificaţia formală iniţială , au devenit 
continue77 . 

1. Capitel cu coşul lis (l/00) (fig, 13-15) 
Material: ca lcar; Dimensiuni : Ht=27.6; Dp=24.2; Dk=28.5; 

Ha= 7.3; l-lc=2; l-lk= l8.3; La=40.6; Dc=36.9 

a) Se păstrează o jumătate de capitel. Prezintă un coş lis cu 
buza răsfrântă la patiea superioară . Între abacul rectangular - pro
filat în trei registre - şi coş se află o placă circulară foarte îngustă . 

Corpul abacului este traversat de un şanţ (adânc de 1.2 cm, larg 
de 23 cm) adâncit în suprafaţa de aşteptare şi tratat grosolan cu 
martela, dar cu flancurile lise, astfel încât două dintre faţadele 
opuse prez intă câte un dccroş cu margini uşor înclinate; repre-
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zintă, probabil, lăcaşul în care era fixată o grindă-arhitravă de 
lemn 78 . Profilatura abacului este formată din trei regi stre (un re
gistru bombat bordat la partea superioară şi inferioară de câte un 
registru plat) . Tntradosul abacului este decorat cu o rozetă bombată 
cu opt petale. În mijlocul suprafeţei de poză se află. urma unui 
lăcaş circular pentru gujon (6/2.5) . 

Dk 

De 

La0 

l-lk 

I-l a 

HI 

Dp 

b) Tabel 3. Unitate de 11u'is11N'i 
Id=! PI! 6=29. 6cm/ f 6=!.85cm 

Dimens. cm Dimens. Id 

28 .5 15.5 

36.9 20 

40.6 22 

18.3 10 

7.3 4 

27.6 15 

24.2 13 

Control. cm Dif Clll 

28.675 O. 17 

37 O.I 

40.7 O.I 

18.5 0.2 

7.4 O. I 

27.75 O. 15 

24.05 0.15 

O succesiune derivată. din ad quadratum guvernează în plan 
corelarea dintre abac şi calathos ; diametrul plăcii circulare îşi află 
un răspuns în înălţimea capitelului, raza plăcii circulare fiind egală 
cu înălţimea coşului (Tabel 4 şi.fig. 14a) ; în consecinţă, montajul 
geometric al elevaţiei depinde de succesiunea a două pătrate. O 
succesiune pătrat-octogon dirijează impactul ÎJ1tre diametrul supra-

76 Nu poate fi exclusă, totuşi , ipoteza unor frunze pictate. 
77 În pri vi n ţa structuri i de ansamblu, acest tip de capitel reprezintă o formă 

ana loagă cu aceea întâlnită în cazu l unui capitel de pilastru din Solunto, deose
bindu-se de acesta pe l ângă proporţii l e diferite dintre înălţimea răsfrângerii şi 
aceea a coşului , mai ales prin detaliile profil aturii abacu lui şi prin prezenţa re
gistrului circular intermediar. A. Vi l la, I Capitelli di So/unio, în Sikelika, 3, Roma, 
1988, fig . 22c/CP 213 . , 

7x PL un tratament analog aplicat abacului v.de ex . abacul unui capitel ionic 
târziu(?) din Solunto. (Ibidem, fig . 9 a-c /Ci 146). 
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Fig. 13. Capitel informă de coş (i11v. L/00) : vedere 

Hk=Dc/2 
Hk+Hc=La/2 
La=DkV2 

a 

b 

c 

"' CXl 

Revista Monumentelor Jswrice + 2001:.2003 

CXl 

"' ai 

"' 

A. 

2..__ _ ______ __./ 

O 10cm 

Fig. 14. Capitel cu coşul lis (i11 v. L/00) (releveu): 
A-plan (supra/a/a de poză); B-vedere-secfiu11 e 

feţei de poză şi al plăcii circu lare, inclusiv cu diametrul cala
thos-ului. 

Repartiţia elementelor în faţadă este dirijată în funcţie de ra
poarte elementare: înălţimea abacu lui împreună cu placa circul ară 

este a treia parte din înă l ţimea totală sau 3 din diametrul plăc ii 

circulare (Tabel 4). Legătura geometrică cu unitatea de măsură 
se regăseşte în succesiunea cerc (unitate de măsură) - pentagon 
înscris-cerc (suprafaţa de poză) ş i în re l aţi a provenită din ad 
quadratum între unitatea de măsură şi diametrul p l ăci i circulare 
(fig. 14). 

Tabel 4. Suportul geometric 

Dimens . cm Core l aţii Control Dif. cm 

La 40.6 Dk" 2 40.299 0.3 

De 18.45 Hk 18.3 0.15 

La'' 9.3 Ht/3 9.2 O. I 

Fig. 15. Capitel cu coşul lis (inv.L/00) : (a-c) montajul geometric 
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A. 

B. 

Fig. 16. Capitel cu coşul lis (inv. LJOJ): A- suprafata de poză; 8-vedere 

18 

Fig. 17. Capitel cu coşul lis (re leveu) (inv. LJOI) : 
A- vedere-secţiune; B-suprafaţa de poză (plan) 

Fig. 18. Capitel cu coşul lis 
(inv. LIOJ): (a-d) montajul geometric 
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3) Capitel cu coş lis 
(inv. LJ OJ) (fig. 16-1 8) 
Materi al: ca lcar (Casimcea) ; 

D imensiuni : Dp=32; La=45 .2; Ha= I 0.2(- 10.3 ); 

Hk=S.4(-8.5): Hrăsfrânge re=mi n .2. I; Ht= l 9.4; He= I 

a) Abacul este hipertrofiat, depăş ind în ă lţimea coşului ; profi
latura prez intă un registru plat la bază - fi nisat cu tivuri orizontale 
lise ş i miez pichetat - deasupra dezvoltându-se un talon răsturn at, 

lucrat în faţete, surmontat la rândul său de un registru plat mai 
îngust. Reprezin tă ace l aş i tip de abac cu al capite lului cu frunze
pipă (inv. O I 00)79 , deosebindu-se de aces ta exclusiv prin rapoar
tele care dirij ează reparti ţ i a în faţada a registrelor succesive. Coşul , 

u şo r evazat spre bază, se fin a li zează printr-o răsfrângere ana l ogă 
cu a capitelului anterior. Placa c i rcul ară dintre abac şi coş depăşeşte 
limita răsfrângerii coşulu i, pierzând orice analogie cu o buză de 
calathos . Pe s u prafaţa de aşteptare se detaşează un scamillus cir
cul ar, înalt de 0.4cm. 

Ansamblul plastic al capi telului reflectă o dis torsiune fom1a l ă 

majoră, care a nihilează prestanţa coşului : înă l ţimea lu i împreună 

cu a plăcii circulare nu este mai mare decât j umătate din în ă l ţimea 

tota l ă a capitelului! Ponderea exces i vă acordată înă l ţim i i abacului 
are un răspuns în profi latura sa, unde prezenţa talonului concu
rează unduirea decorativă a răsfrângeri i coşului , astfe l încât pre
stanţa v izual ă apare trans latată dinspre calathos spre imposta care-l 
surmontează : capi telul propriu-zis (fă ră abac) parc redus la un 
apendice, un fe l de fi nalizare parti cul ară a fusului de co loană. Privit 
astfel, capi telul poate fi considerat ca expres ie a unei evolu ţii fo r
male care, l ăsând în urmă paradigma ar urma să corespundă unei 
peri oade imperiale târzii de execuţi e. 

b) Tabel 5. Unitatea de măsură 

ld= IP/ 16=30cm/ 16= 1.875cm 

Dimens. cm Dimens. Id 

La 45.2 
24 
IC 

Ha+Hc 11.2 6 

Hk+Hc 9.4 5 

Dp2 32 17 

De 39.2 2 1 

La1 4 1.2 22 

Contro l. cm 

45 

11.25 

9.375 

13.875 

39.375 

4 1.25 

79 Este posibil ca cele două capitele să fie contemporane. 

D if. cm 

0 .2 

0.05 

0 .02 

0. 12 

0.17 

0.05 

RO Înălţimea tota l ă a capitelului corin tic trebuie să fie ega l ă cu dimensiunea 
ax i a lă a abacului (măsurată pe axele 01togonale). Faptul că această regu l ă (desco
peri tă de M.W. Jones, care o numeşte „cross-sect ion rule") de care ascultă maj o
ritatea capitelelor corin tice nu a fost am i n t ită de Vi truviu, face ca analiza dialo
gului dintre reguli ş i varietate în mi crocosmosu l capi telului corin tic să nu-ş i mai 
poată afl a un punct de porn ire în opera vitruv i an ă. „Este o ironie că el a omis 
să men ţ i oneze cea mai cons i ste n tă din toarte regulile vechi , de care ascultă în 
jur de două treimi din toate capite le le cori ntice, fie elenist ice, romane sau bi
zantine" (M.W. Jones, op. cit„ p. 145). 

Revista Monumentelor Istorice + 200 1-2003 

Limbajul compozi ţ i onal are la bază un montaj geometric 
aproape rudimentar prin simplismul schemat i zării sale (Tabel 6): 
planul capitelului este rezolvat pe o succesiune ad quadratwn, între 
cercul suprafeţe i de poză ş i planul abacului (fig.17a) ş i între înăl

ţimea tota l ă ş i diametrul p l ăcii circul are (fig. 17b); dacă repartiţia 

în faţadă a fost as i gurată prin surprinzătoarea divizare în două pă 1ţi 

relati v egale - care aduce calathos-ul la ega litate cu abacul - a 
înă l ţimii , aceasta este, la rândul său , rezultatul di viziunii lungimii 
abacului, din a cărui măsură reprezintă a patra parte. 

Corelarea cu unitatea de măsură este implic ită, lungimea aba
cului fi ind ega l ă cu măsura Cotului (tabel 5). 

Tabel 6. Suportul geometric 

D imens. cm Core l aţi i Contro l Dif. cm 

La 40.6 Dk '12 40.299 0.3 

De 18.45 Hk 18.3 0. 15 

La0 9.3 Ht/3 9.2 O. I 

Respectarea regulii secţiunii transversale („cross-section 
rule")80 poate fi observată, într-o oarecare măsură, în cazul unicului 
capitel histrian cu abac concav a cărui stare de conservare o 
pennite81 (fig. 19a). L1 funcţie de această regul ă s-a propus o ipoteză 
de reconstituire a înălţimii totale a capitelului normal din manmiră 

(inv.0100), după ce în prealabil s-a reconstituit diametrul circum
ferinţei abacului . Prin urmare, înă lţimea capitelului poate atinge 
o valoare de 3 8. 6 cm (fig. 19, d). 

Capitelelor cu abac linear (cu frunze-pipă sau cu coş lis) sunt 
indi ferente faţă de această regul ă: toate au în ăl ţimea tota lă mult 
mai mică decât l ărgimea ax ia lă a abacului82 . Cel mai înalt dintre 
acestea, capitelul cu frunze in formă de pipă (fig. J 9b) urmează 
core lări „parţi a l e": înălţimea coşului (inclusiv „buza"-placă circula
ră) este egal ă. cu jumătate din lărgimea maximă a abacului (în timp 
ce înăltimea abacului este egal ă cu jumătate din l ă rgimea minimă 
a abac~lui) . Înălţimea scade la capite lul cu coşul lis (inv. L 100), 
astfel că în ă ltimea coşului (împreună cu placa circulară) este ega l ă 
cu jumătate 'din l ărgimea minimă a abacului (fig. 19c). În cazul 
capitelului (inv. Ll 01 ), înăl ţimea total ă scade dramatic, devenind 
egală cu jumătate din l ărgimea minimă a abacului (fig. l 9e). 

xi Monica Mărgineanu Cârstoiu, Dacia, 1988, (capitel nr. 12). 
82 În cazul capi telelor de co l oană cu abace lineare, dimensiunea ax i a l ă este 

ega l ă cu lungimea abacul ui , planu l abacelor fiind pătrat. 
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Fig. 19. Evo/11/ia secfi1111ii centrale („ cross sec/ion rute') în cazul capitel el or his lriene: 
a.capitel corintizanl (,. Sofa') m: 12 (apuci M. Mărgineanu Cârstoi11. 1988); b. Capitel cu frunze în .formă de pipă (.fără in v.); 

c. Capitel cu coş lis (inv.l/00); d. Capitel normal inv.Co / 00 (ipoteză); e. Capitel cu coş lis. inv.l/01 

http://patrimoniu.gov.ro



Revista Monumentelor istorice • 2001-2003 

AN EXA 1 

abac 

voluta 
calathos 

canal voluta 

caules 

deget [lob) 
ochi de umbra 

buza calathos 

elice 

- semipalmeta ext. 

semipalmeta int. 

caules 

- - secunda foglla 

- · - ima foglia 

nervura brazda 

SUMMARY 

Based 011 assumptio 11 ofa strong i11/lue11ce of micro-asiatic workshops 
011 the style of Cori11thian capitals, a question has been raised on the 
existence of a local H istrian workshop, influenced by centers located 
in Lower Danube and northern and lefi Pontus, where specific prr:ferences 
could be manif'ested. Two normal Corinthian capitals (figs 1-3) and other 
six cori11thia11izi11g capitals originating f iwn H istria have been analysed. 
One of' them (without volutes) has decorated chalathos (verdeckte 
Kalathos Typus, figs. 6-7) and a11other one has leaves disposed on 
diagonals ("Sofa " lype) (/ig4-5); two olher capitals belonging Io the 
Palmcapital type, one in almost exce!lent s tale (figs 8-10) and one 
fragmented (/igs. 11-12), which probably originales the smooth calathos 
type capilalsfromfigs. 13-1 5 and figs . 16-18 have been observed. The 
style and the basis of structural composition and geometrica! support 

have been interpreted in terms of succesive polygons (sometimes ad 
quadratum). The connection with lhe measuring unit has been derived. 
Using lhe cross section rul e (proposed by M. W J one,1,) we propose a 
reconstitution ofthe heighl o_/ normal capital with eagle decorated abacus 
(fig . l 9d). We observed a dramatic violation of this ru fe in the case of 
linear abacus capitals (palmcapital and smooth calathos capital; fig l 9b, 
c, e) . Dating proposals, !atge!y undermined by lhe absence of any 
Information concerning the originating monuments as wel! by the abse11ce 
of p ertinent analogies in the I itera ture, remain uncertain. For example, 
in the case of the capital (figs. 8- 1 O) with revived hellenistic forms 
belonging to the type denoted by J.J. Cu/ton as palmcapital, an extremely 
uncertain dating has been proposed somewhere in between Trajanus and 
Severan period. 
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TABLOUL FUNERAR DIN PRONAOSUL BISERICII ARBORE. 

În anul 1992, picturi le mu rale exterioare ş i interioare ale bi
seri cii Tăierea capului Sf. Ioan Botczătorul din satul Arbore au 
intrat într-un amplu proces de conservare-restaurare. Echipa de 
restauratori a fost condusă de profeso rul universitar Oliviu Boldura. 

În ultimii ani , restaurarea a avut ca obiect pictura din in te
ri orul pronaosu lui , respectiv cea de pc ca lota centrală , de pe pereţii 

de est, sud, vest ş i nord ş i din spaţiul interi or adăpost it de balda
chinul de piatră din co l ţul de sud-est al încăperii. 

Construit cu rol precis, de marcare a spaţiului funerar, balda
chinul din pronaosul biserici i Tă i erea capului Sf. loan Borezătorul , 

construi t de mareic boier Luca Arbore, se înscrie pc linia genera l ă 

a operelor religioase de in spiraţie goti că , lucru vizibil cu deosebire 
în elementele sculptate, precum: rozeta, arcul în aco l adă, blazoa
nele fa mili ei, a l ături de elementele constructive ce fl anchează blo
cul central de piatră (fig. I). 

SEMNIFICATII. RESTAURARE1 

' 

GEANINA ROŞU 

Reţine atenţia pictura f1mcrară, realizată ca u.n frumos tablou 
votiv încadrat de un arc de zi dăr i e, având în ax Tronul Hetimasiei 
(jig. 2), iar pe montanţi , Serafimii cei cu multe aripi, Sfinţi ce poartă 
evanghelii , Ierarhi ş i Diaconi . Trebuie observat că in scripţiile ori 
ginale s-au pierdut. 

Procesul de res taurare a cuprins o scrie de inves ti gaţ ii inter
di sciplinare ş i o s uită de operaţii menite să conserve pictura ş i să 

o pună în valoare. El a prilejuit, de asemenea, o serie de observaţii 

de ordin tehnic ş i estetic , imposibil de abordat de o mani eră ş tiin

ţifi că în afara acestui demers. 
Datorită caracterului mai tehnic al prezentării , restaurarea pro

priu-zisă va fi abordată de abia în cea de a doua paite a acestei lu crări . 

O primă observaţi e care se impune este diferenţa de compo
z i ţ i e dintre tabloul funerar (fig. 3) şi tabloul votiv din naos, deosc-

Fig. I a, b. Arbore. Arcosolium-ul (baldachinul) înainte şi după curăţarea picturii. 

1 Lucrarea a fost prezenta tă sub fo rma unei comunicări ştiinţifice la Sesiunea 
Direqiei pentru cultură , culte şi patrimoniul cultu ra l a judeţului Suceava şi a Fa
cu ltăţii de Istorie a Univers i tăţii „Ştefan cel Mare" din Suceava din octombrie 2002. 
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Ea este comp lementară lucrării doamnei Tereza Sinigalia, publicată în această revistă , 
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Fig, 2 a, b. Arbore. Intradosul arcadei arcosolium-ului: 
Tronul Hetimasiei, înainte ş i după curăţarea picturii. 

Fig. 3. Arbore. Tabloul/imerar curăţat. 

birca principală constând în numărul personajelor laice reprezentate 
ş i în structura iconografică a întregului . În pronaos scena se desfăşoară 
pe mai multe curbe care echilibrează ş i umplu într-un mod fe ricit 
suprafaţa peretelui , semicircul ară în zona superioară . Isus trnnează 
pe un scaun drept cu spătar deschis, sprijinit pe o construcţie obţinută 

din combinarea ingenioasă a mai multor elemente precum arce de 
cerc, trepte şi corpmi rectangulare. În zona inferioară, arcul de la baza 

Revista Monumentelor Istorice • 2001-2003 

tronului parcă ne inv ită să. ITecern în împărăţi a de lin işte ş i calm peste 
care domneşte Isus. Acesta este prezentat într-o atitudine u şor fa
mili ară, în semiprofil , puţin ÎJ1cLinat, aproape mişcându-se spre 
dona.tor, păşind spre acesta pc marginea podiumului . Poartă în mâna 
stângă filactcra închisă a Noii Legi, iar cu cea dreaptă binecuvântează. 

biserica ş i pc ctitorii ci. Liniile curbe, calme, ale veşmântului ce 
îmbracă trupul lui Isus creează o atmosferă de lini şte în contrast cu 
liniile drepte rectangulare ale tronului . Boneta lui Luca Arbore, 
împreună cu aureola lui Isus, cea a Fecioarei ş i cea a sfântului Ioan 
Botezătorul creează o all<l\ cmbă ce echilibrează şi reia, la o scară mult 
mai marc, pc cca de la baza tronului. Această curbă descrisă ele Isus, 
continuată de Fecioa ră, de Sf. Ioan Botezătorul şi ele Luca Arbore 
se prelungeşte ş i îi include pc cei doi copii. Rămâne în afara ci jupaniţa 
Iuliana, uşor înclinată , dar l egată de această frumoasă curbă prin 
dragostea maternă ş i ocrotitoru·c ce o arată copiilor. 

Familia, în frunte cu Luca Arbore, oferă bi serica lui Isus Hri s
tos. Macheta este purta.tă cu grij ă ş i ţinută de ctitor cu ambele mâini 
(fig. 4). Fecioara Maria ş i Sf. Ioan Botczătorul îi înso_ţesc pe Luca 
Arbore ş i ctitoria sa, pe care Sf. Ioan Botczătorul o acoperă cu o 
mână ocrotitoare. 

Reţin atenţi a două detalii di ferite faţă de tot ceea cc se păstrea

ză astăz i în spaţiul funerar al pronaosului , anume portretele celor 
doi copii (fig. 5). Acestea sunt singurele portrete originale din ta
bloul fun erar ş i , spre deosebire de restul , sunt pictate pe o proplas
mă verde deschis; carna ţi a ş i luminile stmt obţinute prin suprapuneri 
de pastă ş i laviuri albe, iar desenul foait e fin ş i delicat este făcut 
cu roşu de pământ în amestec cu ocru galben. Copiii au ochii mari , 
vioi ş i iscoditori , sprâncene arcuite, nas drept şi nobil , fa ţă rotundă 

ş i urechi mici, delicate, ce se citesc sub părul mătăsos, tă i a t scu1t. 
Precizia i conogra fică, abundenţa detaliilor vestimentaţiei de 

epocă, armonia cromatică ş i echilibrul compozi ţ i e i ne introduc 
în lumea fasc ina ntă a secolului al XVI-iea, surprinsă de ochiul ş i 

de mâna de excepţ ie a celui identificat cu Dragoş Coman, ,Jiul 
.. C d I 1 ·"? popu oman e e aş t -. 
Tehnica de realizare a picturii murale este „al fresco". Ele

mentele de identificare vi zual ă ale acestei tehnici sunt: inciziile, 
respectiv urmele l ăsate ele un instrument ascuţit pe varul moale, 
proaspăt aplicat, pentru marcarea câtorva trasee iconografice pre
cum: portrete, veşminte, arhi tecturi sau elemente decorative, urme 
ale sclivisirii ş i arce de compas pentru aureole. La aceste informaţ ii 

obţinute prin cercetarea picturii în lumină razantă (fig. 6), se adau
gă cele de natură ştiin ţifi că, puse la dispoziţi a restauratorului de 
analizele chimice ş i fi zice efectuate în laboratoarele de specialitate. 
Din anali zele efectua.te de inginerul chimist Ioan Istudor3 a fl ăm 
că pigmenţii utilizaţi sunt cei tradi ţiona li , cunoscuţi pentru pictura 

Fig. 4 a, b. Arbore. Tab loul /imerar - Mache ta bisericii, înain te şi după curăţarea picturii. 

2 Vasile Drăguţ, Dragoş Coman, Maestrul picturilor de la Arbore, Bucureşti , 

1974. 

3 Ioan lstudor, Consideraţi i tehnice asupra unor picturi murale din România 
(epocile antică, medievală, modernă), în prezentul număr la p. 76-1 00. 
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seco lului al XVI-iea, ş i anume: pigmenţii ele pământ, ocru-galben, 
roşu ş i verele, albastru azmit, verele artific ial ele cupru, roşu cinabru, 
negru clin că rbune ele lemn ş i alb ele var. Aceşt i pi gmenţi au fost 
combinaţi şi asoc i aţ i as tfel încât pictoru l a obţinut o varietate ş i 

o armoni e cromati că ele excepţie , demnă ele va loarea a rti stică la 
care se ridică întreg ansamblul pictural. 

Examinând aten t pictura clin spaţiu l funerar, atât prin utilizarea 
luminii dirij ate, a microscopulu i portabil, precum şi clin anali za chi
mică a probelor ele laborator, au fost identificate mai multe intcrvcntii 
ele repictare sau reparaţ ii ce nu pot fi plasate exact în timp, clcoare~e 
nu ex i s tă documente în care să fi e consemnate aceste evenimente. 

O primă etapă o constitui e revenirea autorului însuş .i pc anu
mite clemente iconografice, cu un stra t ele culoare verele artifi cial 
de cupru, având li ant orga nic. Observaţ i a se bazează pc faptu l că 
veşmântul copilului mai mi c, rnânccutclc Fecioa rei boneta lu i 
Luca Arbore, clementele circulare de I ~ baza tronulL;i lui lsus ş i 
marginile evangheliilor sfi nţilor clin s pa ţiile latera le sunt mult 
diferite ca aspect, con s i s ten ţă ş i stare ele conservare, în raport cu 
biserica ş i perna pe care s tă Isus, pictate cu ace l aş i pigment verde. 
La fe l mânecile veşmântului Iulianei sunt mod ificate chiar ele autor 
care a revenit cu un strat subţire ele var, peste care a pictat un nm; 
motiv decorativ. Tot acum, pă l ă ri a ş i voa lul Iulianei au fost acope
rite cu un strat s ubţire de var, păstrat insular. Consider că interventia 
a fost făcută în epocă de autor, deoarece pc veşmântu l copilul,ui 
mai mi c sunt ace l eaş i clemente decorati ve albe ş i roşii (c irca zece 
puncte mici dispuse circular în jurul unuia mai marc) ca ş i pc haina 
fratelui său mai marc. Elemente similare sunt prezente pc întreaga 
decoraţie mural ă . Este posibil ca autoru l să fi întârziat putin cu 
apli ca rea pigmentu lui (dar lucrul es te greu ele dovedi t, având în 
vedere grij a cu care picta) sau să fi l ăsa t veşmântu l alb pentru a 
echilibra albul fi lactcrci Sf. Ioan ş i al tronului lui ]sus. Revenind 
ulterior ş i acoperind acest veşmânt, pictorul a schimbat centrul 
ele interes ele la Luca Arbore la Isus. Es te ele remarca t că veşmin
tele celor doi fra ţi , cu toate că sunt asemănătoare, nu sunt identice, 
iar copilul mai mic este singurul care nu arc gul er de blană . 

O a doua e tapă de repictare se iclcnti fi că uşo r deoarece stra tul 
9c cu loare este pictat pc un grund ele cre t ă, în tehnica „al secco". 
ln acea tă e tapă , veşmintele cti torilor, avâ nd culoarea o ri g in a l ă 

ocru-ga lben, cu umbre construite în laviuri verele ele pământ , mar
cate ele un elegant desen negru cc oferea s tră lucire si echi libru 

) ' 

Fig. 5 a, b. Arbore. Tahloul.fi111era1: 
Cei doi copii ai lui Luca Arbore, înain te şi după cură/area piclt1rii. 

sunt acoperite cu un bogat ornament floral. Luca Arbore are veş
mântul repictat pe un fond verde, cu decoraţii de aur, roşii şi al
bastre, iar la haina soţiei sa le întâ lnim acelaş i element decorativ, 
dar pc fond ro ş u. 

O a treia etapă de repictare o constituie decuparea portretelor, 
degradate probabil într-o anumită proporţie , ş i înlocuirea lor cu 
altele noi efectuate în tehnica „al fresco" (fig. 7). Elementele ele 
identificare sunt cele descrise anter ior. Stratu l ele var pentru into
naco este aplicat neglijent, întrucât acoperă şi pictura origina l ă 

aflată în vecinătate . Acum sunt refăcute toate portretele, cu 
excepţ i a ce lor doi cop ii şi a serafimilor din spaţiul latera l a l 
mo1111ântului . Pictura a fost rea li zată într-o gamă cromati că diferită 
de original, adică brun în loc ele verde, cu lumini în laviuri albe 
în amestec cu ocru, rumeneli roşii ş i desen brun. Toate portretele 
au aspect murdar, îmbâcs it şi sunt lucrate neglijent (fig. 8) . Este 
ele remarcat că artist1il a încercat să imite sau să refacă originalul, 
integrând chiar clementele nou pictate la cele păstrate clin original 
(fragmente din portrete, gât sau păr). Probabil în aceeaşi 

perioadă s-a făcut şi o curăţare a depunerilor acumulate. 

Fig. 6 a, b, c. Arbore. Tabloul.fim erar - Deisis: Maica Domnului, cercetare În lumină direc tă, În lumină razantâ şi după cură/are 
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Fig. 7. Arbore. Tab/011/.funerar: Luca Arbore, chipul decupai şi repictai 

Această intervenţie de decupare ş i de repictare a chipurilor 
a fost identificam pe aproape tot registru Sfintelor Muceniţe din 
pronaos , excepţie făcând portretele afiatc spre colţurile încăperii 

ş i în partea inferioară a glafului ferestrelor, care, probabil, se afla u 
într-o stare mai bună de conservare. 

Tot acum au fos t chituite ş i pictate, într-o manieră identi că, 

câteva lacun e profunde afl ate în câmpul pi cturii . Acestea se iden
tifi că la mâna stâ ngă a Fecioarei ş i la cca dreaptă a lui Luca Arbore, 
cu extindere pe veşmânt . În aces t ultim caz, artistul încearcă să 
imite decoraţia fl ora l ă a veşmântului ş i refacerea manşetei de aur, 
cu toa te că. în vecinătate mâneca este si mplă, ele culoare neagră, 
croită la baza mâinii . Probabil că. au fost şi aici intervenţii de aurire, 
care s-au pierdut ulterior, păstrându-se doar pe aceas tă lacun[t. 

Pc latura de est a peretelui interior al baldachinului, în zona 
lacunelor repictate, se observă că aces tea au fos t acoperite cu un 
strat de aur, acolo unde reparaţia atinge aureolel e, iar de cele mai 
multe ori s-a acoperit ş i pictura originală afla tă pc marginea lacu
nelor. Acest lucru este va labil pentru registrul Sfinţilor Ierarhi şi 

a Sfinţilor Diaconi , unde se păs trează o marc parte din aurul ori
ginal, vizibil chiar ş i în lacunele repi c tă rii . Pe cclclaltc registre nu 
se mai păstrează straturi de aur. 

Procesul propriu-zis ele conservare-restaurare a picturii mu
rale a debutat cu o examinare atentă a s tării ele conservare a stratului 
de culoare ş i a suportului , precum ş i identificarea intervenţiilo r în 
timp. Cercetarea s-a efectuat prin diferite sondaje ş i teste, precum 
ş i prin analiza probelor în laborator. Astfe l, au fost determin ate 
diferite depuneri aderente precum : praful , fumul de la lumâ nări , 

gudroane, pete ş i scursuri de ceară ş i eflorescenţe saline apă rute 
în special în zona inferioară a mormântului , ca efect al umidităţ ii 

de capilaritate. Acest fenomen a contribuit la exfoli erea sub formă 

de so lzi a stratului de rep ictare „al secco". O mare parte din aceste 
rep ictări s-au pierdut în timp, păstrându-se însă într-o mai marc 
proporţie în zonele superioare ale veşmintelor celor doi ctitori. 

Pentru pictura or i gin a lă s-au determinat lacune sau pierderi , 
atât la nivelul stratului de culoare, cât ş i la nivelul suportului , 
conceotrându-se ca frecvenţă pc zona inferioară. La aceasta se 
ad augă eroziunile rezultate în um1a curăţării sau ştergerii frecven-

Revista Monumentelor Istorice + 2001-2003 

te a tabloului votiv. Ca formă de exfoliere a stratului original pre
domină pulverulenţe l e, acesta pierzându-ş i coeziunea particulelor 
în proporţie de circa 70 %. Este de remarcat că extinderea lor era 
ele la nivelul fondurilor negre cu mici urme de albas tru la ocru, 
verele, roşu , chiar ş i pe zonele cu alb de var, în jurul lacunelor sau 
pe erozrn111. 

O altă. formă de degradare a luat naştere ca rezultat al vanda
lizărilor cunoscute de monument. Astfel, s-au scos, utilizând instrn
mente dure, nasul lui Isus (fig. 9), a existat o încercare de extragere 
a portretului Sf. Ioan Botcză torul , a fost zgâriat chipul ctitorului , 
s-au practicat uncie orificii pentru agăţarea di verselor obiecte ş.a. 
Toate aceste lacune, albe la un moment dat, au fost acoperite cu un 
amestec de ceară ş i amestec de fum, în încercarea de a le face mai 
puţin vizibil e, raportându-se totuş i la depunerile stratului original. 

Stratul suport nu prezintă desprinderi sau burduşe li , în schimb 
sunt o serie de lacune profunde de diferite form e ş i dimensiuni 
care brăzdează întreaga zonă inferioară. a tabloului votiv. 

Odată. cercetarea încheiată , s-au efectuat probe de îndepărtare 
a depunerilor aderente ş i neaderente, utili zându-se atât mijloace 
mecanice uscate, cât ş i mijloace fi zico-chimice sau combinând 
compresele umede cu intervenţiil e mecanice. Acestea din urmă 
au dat cele mai bune rezultate, deoarece depunerile care nu au 
fost solubilizate de compresă s-au îndepărtat mecanic cu baston
cini cu vată sau cu radiera. 

Pentru îndepărtarea depunerilor aderente, într-o primă etapă, 

s-au aplicat pe elemente compoziţion ale comprese cu apă alco
olizată de l O% şi un timp ele contact de 1 O minute, curăţind as tfel 
întreaga suprafaţă. S-a optat pentru această so lu ţie , deoarece se 
ştia că sunt intervenţii de repictare cu li ant organic, pigmenţi pre
cum azurit1tl şi mixtionul aurului (pe blicurile veşmintelor ş i pe 
aureole), ce nu rezistau în mediu bazic). După aceea au fost izolate 
cu un strat de Paraloid B 72, 5 °1i> în aceton ă, ap li cându-se prin 
pensulare strict pc trasee le bli curilor sau pc fragmentele de aur, 
precum ş i pc urmele rf1111 asc din repi ctarea „a l secco". A urmat 
apoi o a doua etapă ele curăţa re , prin aplicarea unor cornprese cu 
carbonat de amoniu I O% ş i timp ele contact I O minute, la o tem
peratură de 19,8 ° C ş i o umiditate re lativă a acrului ele 68 %. Odată 

Fig. 8. Arbore. Ta b/oul.funerar 
- Deisis: Ioan Bolezălorul, după curlăţare 
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Fig. 9 a, b, c. Arbore. Tablo11lji1nerar - Deisis: Isus Chris /vs, cură{area zonei nasului 

cu îndepărta rea comprcsci ş i curăţa rea stratului de culoare cu a pă, 

utili zându -se în aces t scop un wi shab moale, au fos t îndepărta te 

o marc parte din depunerile aderente. S-a revenit selectiv cu a treia 
curăţa re , prin comprese cu carbonat de amoniu 10 %, menţinute 
în contact 5 minute, pc zone izo late unde se mai păstrau depuneri 
aderente. Petele de ceară. au fost mai întâi degroşate mecanic, cu
răţa te apoi cu xilen ş i , în s uită , prin aplicarea unei comprese de 
carbonat de amoniu. 

După un interval de timp de trei să ptămâni s-a revenit cu ope
raţ iunea de consolidare a stratului de culoare clecoeziv, prin apli
carea corn preselor cu hidroxid de bariu l O% la o temperatură ele 
l 8 ° C ş i o umiditate re l ativă a acrului de 70 % (fig 10) . A urmat 
chituirea lacunelor profunde cu mortar de var ş i nisip . 

Restaurarea tabloului fun erar nu es te încheiam, aces ta fiind 
supus unei observa ţii permanente, prin urmărirea comportă rii la 
con d iţiil e de microclimat, degradate mai ales datorită umidită ţii 

de capilaritate evidenţi a te în aceas tă zonă . 

Scopul acestei prezentă ri este acela de a sublinia caracterul 
interdisc iplinar al demersului res taură rii , iar contribuţi a restau
ratorului este aceea de a pune la di spoz iţi a ce lor interesa ţi infor
maţ ii legate de evoluţia materi a l ă a picturii , interven ţ iil e în timp 
as upra sa ş i , 1Ju în ultimul rând, identificarea unor direcţii în cer
cetarea i s to ri că a monumentului . 

Fig. I O. Utilizarea compreselor cu hidroxid de bariu 
pentru consolidarea stratului de culoare decoeziv 

SUMMARY 

The resloralion o.f the exterior and interior mural paintings made room 
./(H interventions on the mural decorat ion o/thej imerary .sp ace in the pro
nave ofthe church. Conceived as a canopy, decorated in stane with Gothic 
e/ement.1·, the item is remarkab/e d11e Io the painting which covers the sw.face 
of this particular space prepared by the bui/derfor his eterna/ rest. 
The impressive jim erary composition which the entirefamily is pari of, 
ojf'ering the church to Jesus and Vilg in Mai y , is made complete by the 
.firmness o/ the painting , the chromatic arrangement and thoroug h 
dep iction of the j 'es tive apparel of the age. 
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This p ainting went through severa/ interventions, re-painting or repairs, to 
which we shou/d a/so add the specific prob/ems of degradation, c/ogging, 
/oss and e.xfiJ/iation ofthe co/or~film, mineral c1y sta//ization and break-o.ffi 
The intention ofconservation/res toration of the mural painting ai ms to 
salve al/ the prob/ems re/ating to its material base, as wel/ as to the 
esthetic appearance and to retum the original image to the historic circuit 
of medieval artistic va/ues . 
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PROGRAMUL ICONOGRAFIC AL SPATIULUI FUNERAR 
DIN BISERICA TĂIEREA CAPULUI SF. IOAN BOTEZĂTORUL 

DIN SATUL ARBORE1 

Luc ră ri le de restaura re afl ate în curs la biserica Sf. Ioan Bote
ză torul din satul Arbore nu au întârziat să. îş i ara te roadele ş i să 

producă surprize chiar mai mari decât de tipul celor pc care orice 
întreprindere de aces t fe l le pril ejui eş te. 

ln co111plctarca contribu ţi e i antcrioare2, tex tul de faţă nu pri 
veşte decâ t programul iconografic al picturilor din arcosoliu111-ul 
ca re adăpo. teş tc 111or111ântul ctitorului bi seri cii ş i , plauzibil , nu 
ş i pe cel al unora dintre 111embrii fa miliei sale. Confo rm obiceiului 
medi eval, dominant ş i în Moldova, cel puţin în aceas tă peri oadă , 

înhumăril e nu erau succesive în ace l aş i spaţiu strict din una dintre 
în căperil e bisericii , fieca re decedat având propriul mormânt ş i , 

în principiu , propria lespede funerară, exceptând evident cazuri
le câ nd, din varii moti ve, în genera l necunoscute nou ă, aceasta 
lipsea . 

În acest context, apariţi a unui portret funerar de grup ar putea 
naşte întrebă ri , că rora vom încerca să le răspundem mai tâ rziu. 

Pentru început, două. surse de prim ordin vin să creioneze ca
drul di scu ţ i e i . Prima este pisa nia de piatră monta tă pe zidul sudi c 
al bisericii , la exterior. Textul său oferă o serie de informaţ ii intere
sante cu privire la ctitor ş i la ctitori a sa: „Cu voia Tatâlui ş i cu 
ajutorul Fiului ş i cu săvârşirea Sf Duh, în zilele binecinstitorului 
ş i de Hristos iubitorului domn Io Ste/an voievod, din mila lui Dum
nezeu domn al Ţârii Mo ldovei, pan Luca Arbure, pârcălabu/ Suce
vei, f iul bătrânulu i Arbure, pârcâlabu/ Neam/ului, a binevoit cu 

TEREZA SINTGALIA 

buna «Sa» voinţă ş i curată ş i luminată inimă ş i cu ajutorul lui 
Dumnezeu ş i al domnului sâu, a încep ut a zidi casa aceasta întru 
numele Tâierii cinstitului şi s /âvitu/ui prooroc înaintemergâ/01~ 

Ioan Botezâtoru/; ş i s-a început în anul 70 I J [ 1503 ], luna aprilie 
2 şi s-a sfârş it în acelaşi an, luna august 29" 3. A doua sursă este 
in scrip ţ i a de pe arcosolium-ul gotic, plasat în co lţul de sud-est al 
pronaosului : „Acest chivot /-a.făcut pan Luca Arbure, părcă/abu / 

Sucevei, fiu / lui Arbure cel Bătrân, pârcâ/abu/ Neamţului, in anul 
7001 [1503], ap rilie 29"4

. 

Ceea ce nu s-a observat până acum este că arcosolium-ul este 
datat în acelaş i an cu biserica în săş i , data sa fiind numai cu 27 de 
zile mai târzie decât ziua de început a lucrărilor la bisericft. Am 
remarcat cu alt prilej că, spaţiul pentru arcosoliu a fost spec ial 
menajat în grosimea zidului sudic al pronaosului 5 ş i este pos ibil 
ca partea sa inferi oa ră să fi fost zidită oda tă cu acesta6. Ipoteza 
pare a fi confirmată de diferenţa dintre aspectul păt1ii superioare 
a arcosolium-ului , cu două mici pinac luri care închid între ele arcada 
în aco l a dă , cu două arce trilobate, tangente la partea inferioa ră , cu 
o mulură circulară cu trei câmpuri flamboyante întreţesute, iar la 
partea superioară având inscripţi a c itată . Lateral apar două scuturi 
cu steme, de tip occidental, având ca clement comun cercul cu o 
cruce în sc ri să ş i cu săgeată îndreptată în sus. Diferenţe l e apar la 
mobilele laterale: cel din stânga arc săgeta fl a ncată de lună ş i de 
soare, iar cel din dreapta are numai spre dreapta heraldi că. o cruce 

Fig. 11 a, b. Arbore. Intradosul arcadei arcosolium-ului: Serafimi 

1 Lucrarea a fost prezentată sub fo rma unei comunicăr i ş tiin ţ ifi ce la Sesiunea 
Direcţ i e i pentru cultură , cul te şi patr!moniul cultura l a judeţ ului Suceava ş i a 
Facultăţ ii de Istorie a Unive rs ităţ ii „Ş tefan cel Mare" din Suceava, din octombrie 
2002. Ea es te compl ementa ră lu cră rii domni şoare i Geanina Roşu , publi cat ă în 
această rev i stă , la paginile 22-26. De asemenea, ilu s t raţ i a fotogra fi că se com
pl e tează reciproc, cu indicarea exactă a s ituaţ i e i din publ ica ţi e , care este numeric 
comună pentru cele două articole. 

2 Geanina Roşu , Tab /oul.fi111erar din pronaosul bisericii Arbore. Semn[ficaţ ii . 
'Restaurare, în această rev i s tă , p. 22-26. Vezi supra, nota I. 

3 Repertoriu/ monumentelor ş i obiectelor de artă din timpul lu i Ştefan cel 
Mare, Bucureşti , 1958, p. 184. 

4 Ibidem, p. 269-270. 

5 Tereza Siniga lia, L 'eglise de I 'Ascension du monastere de Neamţ el le 
probleme de / 'espace .fi111 eraire en Mo /davie a11x XV"-XV/" siccles , în Revue 
Roumaine d 'Histoire de I 'Art. Serie Beaux-Arts, 1998 , p. 19-32; referirea la bi
serica Arbore, p. 27, 29 , fi g. 20. 

6 La bi serica mănăst irii Probota, arheologul Voica Puşcaşu a c.lescopcrit că 
mormântul lui Petru Ra reş din gropniţă a fos t amenajat oda tă cu zidul sudi c al 
î n căperii , respectiv cel al întregii biserici, cu menţiunea că ş i ce lelalte trei cripte 
„voievodale" din gropni ţa Probotei au ace l aş i regim de con stru cţ i e . Cf. Voica 
Maria Puşcaşu , Cercetări arheologice la biserica Mănăstirii Probata, construită 

de voievodu/ Petru Rareş , în RMI, anul LXVI , nr. 1-2/1977, Bucureşti , p. 17). 
Faptul pare a confirma o cu tumă ş i merită a fi urmă rit ş i la alte monumente, pc 
măsură ce se efectuează cercetă ri arheologice. 
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Fig. 12 a, b. Arbore. Intradosul arcadei arcosoliu111-u/ui: Evanghelişti 

cu braţele terminate trilobat şi cu postament curb . Credem că sunt 
armoarii Ic lui Arburc cel Bătrân , pârcălabul de Neamţ, şi respectiv 
cele ale fiului său, Asbure pârcălabul de Suceava: crucea înscrisă 
în cerc timb ra lă de săgeată ar putea fi stema fami liei, în timp ce 
mobilele de la pa1tca superioară individua li zează fiecare personaj , 
fără a putea spune exact căru ia dintre cei doi le aparţin . Ne aflăm 
în faţa primelor steme boiereşti cunoscute în Moldova, inspirate 
din hera ldi ca nobiliară polonă. Lespezile inferioare ale arcoso
lium-ului au aspectul unor semi colonete triple, cu bază de ace l aş i 

tip, puţin înaltă. Sunt aici de remarcat două aspecte: primul trimite 
la ceea cc parc a fi o cutumă la sfâ rşitul secolului al XV-iea ş i în 
prima jumătate a secolului al XVI-iea în Moldbva: monumentele 
fun era re erau pregătite încă din timpul vieţii unora dintre perso
najele impo1tante, urmând să fie completate cu data mo1ţii , respectiv 
cu inscripţia funerară propriu-z i să. după petrecerea celui în cauză. 
Este cazu l inscr i pţii l or funerare de pe lespedea lui Ştefan cel Marc 
de la Putna7, a lui Petrn Rareş, respectiv a Doamnei Elena de la 
Probota8. Iată cum lucrul se repetă şi în cazul unui marc boier, fapt 
ce dă de gândit. Lespedea funerară propriu-zisă a lui Luca Arbore 
este ancpigrafă„ spre deosebire de cca a soţ i e i pârcă l abului de 
Suceava, Iuliana, ş i a unui fiu al că rui nume s-a pierdut, care, puse 
de Arbure însuşi în ace l aşi pronaos, vis-1'-vis de arcsolium, au fost 
dotate cu inscripţii. Moartea năprazni că a fostului tutore al lui 
Ştefăni ţă şi a fiilor săi, Toader şi Nich ita, uciş i din porunca tânărului 

Domn ajuns la majorat, ar putea [i cauza lipsei in scripţi e i de pe 
lespedea din interiorul arcosolium-ului. Diferenţa sti li stică dintre 
părţi l e arcosolium-ului indică lucrarea separată a coronamentului 
de către un meşter obi şn uit cu cioplitura fină şi cu inscripţiile elegant 
ca li grafiate ş i dăltuite, posibil ace l aş i cu cel care a cioplit pisania. 
S-a remarcat deja asemănarea , de principiu am spune, dintre acest 
arcosolium ş i cele contemporane poloneze, în special cel al regelui 
Cazi mir IV Jagello, mort în 1492, din capela Sf. Cruci din catedra la 
de pc Wawcl din Cracovia 9. Gisanhil polonez, atât de occidental 
ş i neacceptabil în Moldova din raţiuni de cult, este însă înlocuit la 
Arbore cu un tablou funerar, după tradiţia moştenită de la Bi zan ţ 

ş i foarte frecventă în mediu l aulic al Regalului Sârb 10. 

Prin si metri e cu ceea ce s-a întâmplat cu arcoso lium-ul pro
priu-zis, am putea gândi că şi pictura murală care deco rează pere-

7 Claudiu Paradais, Comori ale :,piritualită(ii româneşti la Putna, l aş i, 1988 , 
p. 590-594, ca t. 152, fig. 196, cu toată bibliografia aferentă. 

8 Voica Maria Puşcaşu , op. cil„ loc cit. 
9 Repertoriul, p. 269. De observat că mormântul lui Cazimir IV este plasat în 

capela decorată cu picturi ele tip bizantin (cf. Anna Rozycka-Bryzck, La peinture 
murale byzantino-msse dans la chape/le ele la Sainte Croix au Wa1 ve/ (14 70). 
în Studia du D::iejow Wawelu, III , Krakow, 1968, p. 175-293, text polonez, rezu
mat francez. 

10 Danica Popovic, Srpski vladarsk i grob 11 srec/11e111 velw (Mormintele suve
rani/or sârbi În Evul Mediu) , Bcogracl, 1992, passim, text în limba sârbă , rezumat 
englez. 
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tele din frmd al acestu ia ş i intradosul arcului mare, în segment de 
cerc , ca şi partea interi oa ră a montanţ i lor au fos t rea lizate cam în 
aceeaşi perioadă. 

Cc argumente s-ar putea aduce în sprijinul acestei ipoteze? 
Iconografia arcosolium-ului apare destul de simplă la o descri

ere ch iar detaliată a părţilor întregului. Dar prima în trebare care 
se pune este chiar aceasta: avem de a face cu un întreg? Răspun sul 

este fără î ndoi al ă afirmativ, căc i nimic nu este întâmplător, de si
ne s tătăto r, chiar ş i într-un tablou fun erar, de o mani eră atât de 
netă separat de restul bisericii ş i implici de programul iconografic 
genera l al aceste ia, şti ind bine că în naos, pc peretele de ves t, în 
partea sa sudică - în locul obişnuit pentru imagi nea cti toricească 

- apare adevăratu l tablou votiv de fa milie. 
Partea cca mai viz ibilă a acestei picturi din arcosolium-ul din 

pronaos şi cca care a atras aten ţ i a tuturor cercetătorilor care s-au 
ocupat de ea este tab loul funerar însuşi (jig. 3/p. 23): Pan Luca 
Arbure, urmat de doi copi i mici ş i de soţ ia sa Iu liana, oferă lui 
Cristos macheta bisericii de ci ridicate. Mântuitorul este aşezat 
pe un tron de tip arhitectural , înalt, cu spăta r în ungh i, cu două. 

trepte văzute ca nişte edific ii in perspectivă. Binecuvântând ş i u şor 

ap lecat spre donator, curba spatelui său urmcazr1 curbura peretelui 
nişei . Între cei doi protagonişti se interpun intercesorii : Maica 
Domnului şi Ioan Botezătorul , patronul l ăcaşului , într-o Deisis cla
sică 11 . De regu l ă, pentru un tablou funerar aceasta ar fi fost de 
aju ns. Cel care a compus programul iconografic a vrut însă mai 
mult. 

Intradosul arcului şi montanţi i sunt pictaţi cu o seri c de sim
boluri ş i de personaje a căror prezenţă într-un atare context a fos t 
doar rar ami ntită în litera tura de spec ialitate 12 . De ab ia lucră ril e 
de restaurare amintite au fac ilitat o l ectură corectă a acestei com
poziţii: Pe cheia arcului a fost pictat Tronul Hetimasiei, cu porum
belul nimbat al Sf Duh plasat pc o draperie cen uşie , având, în 
faţa spătaru lui drept al acestuia, Crucea ş i !nstrumentele Patimilor 
(fig. 2/p. 23). De la acest nivel în jos, compoziţi a se desfăşoară 
pe registre simetrice, tohil convergând către această cheie de boltă 
a întregu lui : imaginea care semnifică unitatea ce lor Trei Persoane 
din Sfânta Trcime 13. Tronul este flancat de două perechi de Sera
fim i (fig. 11 a, b). Pe urmă torul registru se află câte doi Evanghelişti 

(fig. 12a, b) , iar pe al treilea, un Sf'ânt Apostol, un Episcop ş i un 

11 H. Belting, Cyri l Mango ş i Doula Mou ri ki , The Mosaics and Frescoes o/ 
St. Mw y Pa111makaristos (Fethzve Ca111iii) at Istanbul, Du111ba1ton Oaks, Washington 
DC, 1978, p. 55 , nota 48, cu întreaga bibliografic a temei. 

12 I. Solcanu, Datarea ansamblului de pictură de la biserica Arlmre (!). Pictu
ra interioară, în ,,Anuarul /11stitutului de Istorie şi Arheologie „A. D. Xenopol" , 
tom XII ( 1975), l aş i , p. 4 1. Autoru l consideră că prezenţa sfi nţilor cl in această 
zonă, ca şi cea a Tronului Hetimasiei, contribuie la amplificarea caracterului fu
nerar al întregului . 

13 I. D. Ştefănescu, L 'illustration des Liturgies clansn I 'art ele Byzance el de 
I 'Orient, Bruxe ll es. 1936- 193 7, p. 37-38. 
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Fig. 13 a. Arbore. 
!ntrado.\'lll arcadei arco.rnliwn-ului: Apostol, Episcop, Diacon; 

13 b. Episcop, Diacon 

Diacon la dreapta, un Episcop ş i un Diacon la stânga. Pavel urma ţi 

ele câte un Episcop şi ele câte un Diacon (fig. J 3a, b). Nici un pcr
onaj nu es te identi fica t prin in scrip ţ ii , si ngure grupajele, îmbră

căm in tea , aspectul ş i atri bute le, permi ţâ nd încadra rea lor în tipuri 
ico nografice clas ice. 

De ab ia ghi cite sub stratul ele fu m ş i murdă ri e, aceste pi cturi 
sunt as tăz i perfect li zibil e, graţ i e proces ului ele res taurare ajuns 
într-o fază avansa tă. 

Fig. 14. Dulheştii Mari. Pronaos, nişa de sud-vest 

Revista Monumentelor Istorice + 200 1-2003 

Compozi ţ i a cu elementele ci constitutive, ca ş i tipul său , trimit 
imediat cu gândul la ansamblul ele picturrt care deco rează ni şa 

ves tică de pc peretele sudic al pronaosului biseri cii din Do Lh cşt ii 

Mari , ctitoria altui hatman al Sucevei, Şendrca, cumnatul lui Ş tefan 

ce l Mare, cel mort în bătă. li a de la Râmnic în 148 1 (fig. 14) . 
Publicate încă din deceniul 3 al seco lul :XX 14, picturile de la 

Dolheştii Mari au trecut drept un unicat în vechea noas tră a rtă 

dato rită insolitului s i tuaţi e i . Practic ele sunt si ngurele picturi mura le 
din întreaga bi s eri că, dacă se face ab stracţ i e de chipul Sf. Pa
raschcva din luneta de deasupra intrării în pronaos, iar programul 
iconogra fi c es te, ele asemenea, n eobi ş nuit , a l cătui t clin fragmente 
ca re se racordează ele regul ă altor teme ş i unor contexte spa\i alc 
ş i imagisti ce di fe rite. 

În 1968, Sorin Ulca, în tratatul ele Istoria artelor p lastice 1/1 
România, în capitolul rezervat picturii murale clin secolele XV-XV I 

Fig. 15. Dolheştii Mari. Pmnaos, nişa de sud-vest: 
Registml I: Cel Vechi de Zile şi Cliris tos 

din Moldova, descriind şi anali zâ nd ansamblul ele la Do l hcşti , 

conchidea că: ,,Imaginile prezentate de zugrav sunt tocmai acelea 
care/(Jrmează, defapt, osatura simbo lică şi ierarhicâ a întregii 
decora{ii a unei biserici moldoveneşti, începând c11 Pantocratornl 
din calota turlei naosului şi terminând c11 rnartirii şi cu tabloul 
votiv din ultimul registru dejos. Caracterul complex al decora(iei 
din nişâ arată că aceastâ decoraţie nu reprezintâ - aşa cum s-a 
crezut - o temă anurnitâ, rămasă dintr-un ansamblu dispărut, ci 
un întreg ansamblu redus la elementele sale.fundamentale. Din 
motive necunoscute nouâ, ctitorul nu şi-a mai zugrăvit 1/1treaga 
b iserică, mulţumindu-se - poate la sugestia zugravului - numai 
cu o versiune rezumată, condensată, a ceea ce trebuia să.fle un 
ansamblu iconografic complet" 15. 

Autorul tăcea trimitere la l. D. Ştefă n escu , primu l cercetă tor 

care a analizat picturile, ş i care opina, într-o a ltă lucrare, că iJlSol itu l 
ansamblu este ele fapt o ilustrare a sluj bei Proscomi diei. După 

descri erea imaginilor şi transcri erea - în traducere fra nceză - a 
texte lor ele pc cele două ti lactcrc ţi nute ele Sf. Nico lae ş i respectiv 
ele donator - hatmanul Şcnclrca - l.D. Ş tefănescu conchidea: „ Tm
nul Hetimasiei este simbolul Sf Treim i şi al egalitâţii celor trei 
persoane divine. Sf Treime este.figuratei ş i a doua oară p rin Cel 
Vechi de Zile, !sus Cristos şi Porumbelul care apare deasupra 
Evangheliei, in Hetimasie. Copilul în patenâ trimite la Miel. Pro
fe(ii, Apostolii, Episcopii şi Mucenicii ne duc cu gândul la ru
gâciunile Proscomidiei şi la extragerea parcele lor/bucâţelelodfâ

râmelor din prosforă. Friza de donatori li se adaugă la rândul 
său. ~1 ./inal, imediat după separarea.fărâmelor în onoarea episco-

14 l. D. Ştefănescu , La peinture 1nurtile en B11covi11e el en Moldavie. No11velles 
recherches. Etude iconographique, Paris, 1929, p. 6-7. 

15 Sorin Ulca, în Istoria artelor plast ice în România, voi, 1, Bucureş ti , 1968, 
p. 348. 
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Fig. 16. Dolheştii Iv/ari. Pronaos. nişa de sud- vest, intrados. cheie: 
Tronul f-letimasiei şi Pl"o/e/i 

pilor ortodocşi, a episcopulll i locului, a preoţilor; sunt amintiţi 

ctitorii bisericii ş i suni comemora/i morţii. Este cel mai vechi do
cument care ne oferă ilustrarea slujbei Proscomidiei" 16. 

1 

6 7 
8 

a 
b c d e 

Schema 2. //J"bo l"e. Pmgramul iconografic (reconstituire Tereza Sinigalia) 

Ambele demons traţ ii sunt ingenioase, dar nu răspund nici unor 
î ntrebăr i fun damentale ş i în parte nici unor chestiuni de detaliu. 

Cunoscând tradi ţ i a Bizanţului transmisă ş i spaţiilor sud-slave, 
Bulgariei ş i Serbiei, Rusiei ş i chiar Ţări i Româneşti , care consta 
în acoperirea integra lă a interiorului unei biserici cu imagini figu
rative redactate în conformitate cu un anumit program, reducerea 
întregii decoraţii doar la spaţiul unei singure nişe din pronaos, 
restul rămânând nezugrăvit pare complet ne log ică ş i în afara reco
mandăril o r eclesiasti ce. 

În ceea cc priveşte condensarea întregului program la nivelul 
unei singure ni şe din pronaos, faptul este cu totul insolit ş i ar fi 
meritat, credem o demonstraţie mai l argă ş i mai convingătoare. 

În acest context, Pantocratoru/ nu apare, Cel Vechi de Zile ş i Isus, 
într-o formulă de Deisis , sunt prezentaţi în medalioane în primul 
registru din fund alul nişe i (fig. 15), sub arcul în a cărui cheie este 
fig urat Tronul Het imasiei (fig. 16) , trimiţând la o formulă trinitară 
în esen ţă, dar nuanţată cu valoarea in tercesiunii atunci când anali
zăm imaginea lui Cri stos. Restul personajelor (fig. 22, 25, 20) com
pl e tează Ierarhia cerească. văzută tot prin pri sma actului inter
cesiunii, pos ibi I într-un context I iturgic. 

16 I. O. Ş tefănescu , L'illustration des Liturgies„„ p. 47. 
* I. Sfântul Duh pe Tronul Heti masiei; 2, 3. Serafimi ; 4, 5. Evanghe li şti ; 

6. /\posto!, Episcop, Diacon; 7. Ep iscop, Diacon; 8. Tab lou funerar - a. Iuliana; 
b, c. bă i eţ i ; d. Luca /\ rbore; e, f, g. Deisis. 
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În ceea ce pri veşte compoziţia cu donatori (fig. 18, J 9) , aici 
este cu siguranţă vorba despre un tablou funerar ş i nu despre unul 
votiv. Locul di n biser ică şi plasarea lui deasupra a două pietre 
funerare nu permit ni ci o a l tă inte rpretare (fig. 24). Flancarea lui 
Cristos de că tre Fec i oa ră ş i Sf. Nicolae nu l asă nici un dubiu asupra 
varian tei de Deisis pe care o reprez i ntă, dublându-se astfe l ideea 
de intercesiune din partea superioa ră a ni şe i . 

În acest context, reveni rea la ansambl ul de la Arbore se impu
ne. Putem observa că cele două grupe de compoziţ ii au în comun 
Tronul Hetimas iei - deci esenţa dogmei creşt i ne - figurări le de 
Evanghelişti, Apostoli, Episcopi ş i tablou/funerar (fig. 17) cu ace
eaşi semni ficaţie a Deisis- ului: Fecioara ş i Sf. Ioan Botezăto rul 

se roagă pentru fam ili a ctitorului . Se roagă., da r nu oricând, ci în 
clipa judecăţ ii (fig. 3/p. 23). 

Tronu l Hetimasiei 

Profet Profet 

Profet Cel Vechi de zile Isus Ch ristos 

Eva nghelist Evanghe list 
în patena Evanghelist Evanghelist 

Înger Înger 

Profetul 1-. --------J 
hedeon Episcop Apostol 

Profet 

Profet 

Sfânt 
Martir 

Episcop 

Sfânt 
Martir 

Fereastra 
de sud 

Mântuitorul 

Sffin lul Nicolae Maica Logofătu l 
Domnului 

(DCisis) 
un copil Copi l 

Sfânt 
Marti r 

Sotia 
logofatului 

Sfant 
Martir 

Copil 

Schema I . Dolheştii Mari. Pronaos, n işa de sud-vest: 
Programul iconografic (după I. D. Şte.fănescu) * 

Profet 

Profet 

Profetu 
Daniel 

Fig. 17. Dolheştii Mari. Pronaos, nişa de sud-vest, registru l inferior: 
Tabloul.fimerar. Deisis 
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Fig. 18. Dolheştii Mari. Pronaos, nişa de sud-vest, registrul inferior: 
Tabloul.fimerar: Fecioara din Deisis şi hatmanul Şendrea 

Este momentul să revenim, pe alt palier, la problema arcoso
lium-lui însuşi . Am conchis deja că acesta a fost ridicat odată cu 
biserica, anul înscris pe el fiind cel al ridicării/decorării şi nu cel 
legat de momentul precis al morţii comitentului, care, ştim, va 
mai trăi încă 20 de ani. 

În acest context, am opina că şi ceea ce numim tablou funerar 
aici s-a născut din aceeaşi grijă a lui Luca Arbore de a-şi pregăti 

un loc de veci aşa cum credea că se cuvine pentru un creştin care 
avea clar în minte valoarea exactă a celor de pe urmă şi sensul 
primordiali tă.ţii lor în cheie axiologică. Astfel, imediat după te1mi-

Fig. 20. Dolheştii Mari. Pronaos, nişa de sud-vest, 
intrados dreapta, registrul 3: Doi Mucenici 

Revista Monumentelor Istorice • 200 1-2003 

Fig. 19. Dolheştii Mari. Pronaos, nişa de sud-vest, registrul inferior: 
Tabloul fi111era1~ soţia hatmanului Şendrea ş i un copil 

narea zidirii , el va fi cerut unui pictor să îi realizeze un tablou al 
fami liei, aşa cum era ea alcătuită în momentul acela: el însuşi, 
soţia Iuliana şi doi băieţi destul de mici. 

Apare aici foarte clară diferenţa faţă de tabloul votiv din· naos, 
în care familia ctitorului este mult mai numeroasă (fig. 21), iar 
refacerile vizibile ridică o problemă care este dificil de rezolvat 
aici şi care va putea fi abordată de abia în unna restaurării. 

Probabil pornind de la o idee similară, Sorin Ulea spunea des
pre ansamblul de la Dolheşti că a fost realizat în anii 70 ai seco
lului al XV-iea, înainte de moartea ctitorului 17. 

Am propMe astfel o primă fază în decoraţia pictată a bise
ricilor l egată de amenajări le viitoarelor morminte, ostaşii viteji ai 
lui Ştefan ştiind că oricând puteau muri pe câmpul de luptă, aşa 
cum de altfel s-a întâmplat cu Şendrea, şi nevoind să lase în seama 
soţiei, a copiilor mici şi a rudelor o sarcină primordială, despre 
care nu erau siguri cum se va fi îndeplinit. Lucruri le s-au adeverit 
cu ace l aşi Şendrea, a cărui moşie Dolheştii a intrat curând după 
moartea sa în posesia vistiernicului Isaia 18, care nu a mai fost 
interesat de ctitoria de fami lie a Şendreşti l or şi nu a mai pictat-o, 
deşi cutuma cel puţin ar fi cerut-0 19. 

Dar cazul de la Arbore? Nu este momentul să intrăm aici în 
complicatele probleme de datare şi de atribuire, rezolvate în mod 

17 Sorin Ulea, op. cit, loc. cit. 
18 DJR, A, Moldova, Sec. XVI, voi. I,p . 9-1 O: Satu l era vândut de urmaşi i lui 

Şendrea (Şandru) lui Isac vistier. 
19 Voica Maria Puşcaşu, Actul de ctitorire ca fenomen istoric în Ţara Românească 

şi Moldova până la .~fârşitul secolului al XVlll-lea, Bucureşti , 200 I, passim. 
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Fig. 2 1. Arbore. Tabloul votiv din naos 

diferit de diverşii autori 20. Într-o mare mă.sură credem a fi similar 
cu cel de la Dolheşti , doar că aici fie Luca Arbore însuşi, fie Ana, 
sora sau nepoata sa , au comandat restul ansamblului21. Investi
gaţii le prileju ite de actua la restaurare ar putea aduce lumină şi în 
aceas tă problemă, ca şi în relaţia dintre pictura restului interiorului 
ş i cea a exteriorului . Redescoperirea in scripţi e i lui Dragosin fiul 
lui „pan " /nu „ al popii"/ Coman din laşi "22 şi analiza contextului 
tehnic în care a fost reali zată, ca ş i cea a tab loului votiv din naos 
vor fi de natură să îmbogăţească restaurarea cu va l enţe l e ştiinţi

fice complementare acestui difici l proces. 
Ceea cc afirma I.O. Ştefănescu credem că este, până la un 

punct, acceptabi l. Totuşi , plasarea în ultima ni şă a pronaosului, 
deasupra a două pietre funerare , dintre care una este cea a lui Şen
drca, marea depărtare de altar, respectiv de zona oficiului în cauză, 
ne împiedică să îi conferim sensul strict ilustrativ liturgic. Mai 
curând ansamblul are un sens funerar strict, rapelul la sluj ba Pros-

Fi g. 22. Dolheştii Mari. 
Pronaos. nişa de s11d-vesl, intrados dreapta, reg istrnl I : Evanghelişti 

comidi ci făcându-se direct la ultima parte a oficiului , pomenirea 
ctitori lor şi a celor morţi. Contextul iconografic, chiar dacă amin
teşte celelalte părţi ale slujbei , iese di n sfera liturgicului propriu-zis, 
dar trimite la acesta. 

211 S. Ulc.a, op. cit„ loc cit. ; V. Drăgu ţ, Dragoş Coman, maestml j i·escelor 
de la Arhore, Bucurqti , 1972; I. Solcanu , op. cit, loc cit. 

21 În genera l, se con s ideră că /\na a co111andat ansamblu l întreg pictorului 
Dragoş Co man (v. V. Drăguţ, op. cit , p. 32). 

22 Din acea s tă in sc rip ţ i e , pl asată pe intradosul arcadei dintre naos ş i pronaos, 
spre nord , nu se mai citesc decât câteva urme ele culoare a l bă pe fond ul întunecat, 
aproape negru . Ştergerea in sc ripţiei ar putea fi un indiciu că ea a fost lu c rată a 
secco, deci nu în frescă , precum res tu l an samblului pictat, deci fie i111edi at clupă 
uscarea acestuia , fi e, într-o ipoteză ce pare plauz ibil ă, la un interval oarecare 
după aceea . 
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Fig. 23 . Mănăstirea Studenica (Serbia) : 
Portret11l j i111erar al lui Stefan Nemanija (după Danica Popovic) 

Fig. 24. Dolheştii Mari. Pronaos, nişa de sud- vest, Pietrele de mormânt 

Fig. 25. Dolheşlii Mari. Pronaos, nişa de sud-vest, intrados dreapta, 
registrul 2: Sf Pavel, doi Episcopi 

Încercând o inves tigaţie în lumea bizantinri şi sud-s l avă, sit11a
ţ i a cea mai apropiată am găsit-o în Serbia (fig. 23, 26). Cu câţiva 
ani în unnă, discutând despre amenajarea spaţiu lui funerar în Mol
dova., scnmalam prezenţa în monumentele aulice sârbeşti, lega.te 
de marile personalităţi intrate nu numai în istoria politică, ci şi 
în cea sacră a Serbiei23 , a unor compoziţii pictate plasate în nişele 
din sud-vestu l naosului , al căror sens escatologic este în afară de 
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Fig. 26 . Mănăstirea Studenica (Serbia): Nişa de deasupra portretului 
funerar al lui sie/an Nemanija (după Danica Popovic) 

ori ce dubiu : Botezul lui Chri stos- deci paradigma ac tului semni
ficând moartea pentru păcat , So ldaţii la mormânt - aluzie clară 
la momentul premergător învierii lui Christos, deci al răscumpă rării 

păcatului, tabloul.fimerar al ctitorului principal /donatorului plasat 
la baza ansamblului pictat, deasupra sarcofagului conţinând rămă
ş iţele pământeş ti ale acestui a, care, compus cu o Deisis completă 
sau incompl etă, aduce rugăciunea de intercesiune la Judecata de 
Apoi în prim plan, la nivelului ochilor credinciosului pentru care 
Kralul a devenit un sfânt, deci un model. Trimiteril e la posibilele 
modele sâ rbeşt i cu raportare la pictura mural ă sunt departe de a 
fi epui zat subi ectul , chiar dacă aici le am intim doar. 

Poate că ar mai trebui pusă o întrebare: sti li sti c, picturile mu
rale de la Arbore ş i Dolheşt ii Mari sunt în parte apropiate ş i se 

Revista Monumente/or Istorice • 2001-2003 

racordează viziunii monumentale care caracte ri zează ansambluril e 
clin ultimul sfert de veac al domniei lui Ştefan cel Mare, ca Voro
neţul recent res taurat la ni velul h1rlci ş i al naosului , Pă tră uţii ş i 

Sf Ilie - Suceava, acum intraţ i în restaurare, ş i Popăuţii - cu pic
turile de pe pereţ ii naosului în mare parte curăţate. 

Retorică, dar nu lipsită. de sens, ar fi întrebarea dacă nu cumva 
de acelaş i tip va fi fost ş i decoraţ i a arcosolium-ului mormântu lui 
lui Ştefan cel mare de la Putna. Se ştie că mormântul acestui a 
se afl a pe acelaşi loc chiar ş i clupă demolarea şi reconstrucţia 
bisericii marelui voievod. Arcosolium-ul său actu al nu este cel 
originar, dec i s-ar fi putut foarte bine ca primul să fi fost de tipul 
polono-moldovenesc Arbore, iar arcada sa inte rioară. să fi fost 
şi ea pictată cu teme similare cu sens escatologic, după un sis tem 
poate mai răspândit în epocă decât suntem tentaţ i a crede de 
obicei. 

Chiar dacă obiectul acestei prezentări nu este întreaga p.ichiră a 
pronaosului de la biserica marelui hatman Luca Arbore, două 
compoziţii din acest spaţiu trimit la persoana sa şi, indirect, credem 
la cea a tatălui său pomenit în inscripţia de pe arcosoliu. Este vorba 
despre Cavalcada împiiratului Constantin cel Mare ele pe partea 
nordică a peretelui vestic (fig. 27), iar dincolo de fereastră , spre 
sud, despre Aflarea ş i Îniilţarea Sf Cruci (fig. 28). Frumuseţea 
şi aerul pur itali eni za nt al celor două compoziţii sunt în afară de 
orice dubiu, plastic ele reprezentând adevărate capodopere. Sensul 
lor în să se a lă t11ră tabloului fun erar. Până la data la care ctitoru.I 
credem că a comandat - din prudenţă - propriul sfa1 tablou funerar, 
el era deja aureolat cu faptele unui trecut de luptă antiotomană, 
în care, asemeni tatălui său , l-a secondat pc marele Ştefan în răz
boaie. Lupta în numele Crucii şi triumful acestora - credinţa neabă

tută. care i-a însufleţit - sunt ilustrate de o manieră magnific ă în 
mi cul pronaos destinat odi hnei veşnice a ce lui care, prin merit a 
ajuns pârcălab de Suceava ş i hatman al armatei Moldovei: Luca 
Arbore. 

Fi g. 27. Arbore, pronaos, perete vest, în dreapta ferestrei: Cavalcada împăr 1tlll1.1i Constantin 

23 Tereza Sini ga lia , op. cit. Imaginil e pentru comparaţ i e au fost luate din 
lucrarea ce rcetătoa rei sâ rbe Dani ca Popov i6, op. cit. 
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Fig. 28. Arbore, pronaos, perete vest, în stânga.ferestrei: Deisis cu Arhangheli, A./larea Sf Cruci, Înălţarea Sf Cruci 

RESUME 

La restaurat ion des peintures murale.1· du narthex de / 'eglise du village 
d'ArboreJondation de 1503 du grand boyard d'Etienne le Grand, Luca 
Arbore, oblige aujourd 'hui a la re-evaluation, m~me que partielle, de 
cel ensemb/e, qui parai/ auparavant de ne pas poser des problcmes. 
L 'art iele porte seulement sur une partie de / 'ensemble peint, 
resp ectivement sur le portrait fim eraire de lafami/le dujondatew'. Depuis 
longtemps connu et p lusieursfois compare avec le tab/eau votif'du naos, 
ii se trouve maintenant dans la situation d '~tre pwf'aitement lisible dans 
tous ses details.· De m~me, les images qui 1 'entourent, sur I 'intrados de 
I 'arcade qui couvre 1 'espace interieur de/ 'arcoso lium gothique - qui a 
des fort traits communs, m~me que simpli/ies, avec celui du tombeau 
du roi Wladislaw Jagello de la chape/le de la Sainte Croix de la 
cathedrale de Wave/1 a Cracovie - sont pour la premicrefois visibles 
et p ermetent ! 'analyse. 
D 'un premier a bord, est frappante la similitude de la composilion enticre 
- saint Esprit sur le Trâne de l 'Hetimasie, Seraphins, Evangelistes, 
Eveques, Diacres - avec celle, c 'est vrais, plus complique, de la niche 
du paroi sud du narthex de I 'eglise de Dolhestii Mari, fondat ion de be~u
frcre d 'Etienne le Grand, le grand hetman (ch~l de I 'Arme) Şendrea, 
mort dans la barai/le de Râmnic, en I 481. 

La parallcle entre Ies deux ensembles, tous Ies deux au râle.fimeraire 

hors de discussion dans l 'opinion de l 'autew; ajoute r l 'analyse un aspect 
nouveau. Chaquen est peint dans des espaces specialement?reserves 
depuis la construction des deux eglises 1; abriter Ies tombeaux et au
dessus des pierres fiineraires des fondateurs. Ca veut dire que ce soit 
possible que Ies peintures fi1ssent realisees ,; la m~me epoque presque. 

Un argument supplementaire est don par la presence de seulement deux 

petit fi ls 1; cote de leur parents Luca Arbore el Iuliana. L 'hypothcse de 

I 'auteur est que le moment auquel ce tableau fun eraire a ete peint a sui vi 
immediatement la construction de I 'eglise et que sa composition 

correspondait exactement a la situat ion familiale de Luca Arbore de ce 
moment-la: une familie composee de parent et seulement de deux enfant 
encore petits. La parallcle avec Dolheştii Mari conduita !'idee que 
probablement a l 'epoque existai/ la coutume de sefaire preparer pas 

seulement Ies tombeaux avec Ies pierres tombales depuis de la vie 
des fondateurs des eglises, mais que, m~me Ies portraits .fimeraires 

accompagnaient ces amenagements. Dans ces cas, Ies portraits .fiine
raires se portaient des garantes pour une intercession dans l 'avenir prcs 

de Jesus, present dans une Deisis sans equivoque. 
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ROLUL IDEOLOGIEI POLITICE 
ÎN APARITIA SI FIXAREA TIPULUI DE NECROPOLĂ VOIEVODALĂ 

, ÎN MOLDOVA SECOLELOR AL XV-LEA ŞI AL XVI-LEA 

În cultul 01.todox anumite spaţ ii a.le bisericii au înglobat ş i func
ţia funerară, fa pt ce es te în s trân să l egătură cu actul de ctitorire; 
uneori ctitorul sau cei care ofereau danii însemnate puteau fi îngro
paţi în cadrul ctitoriei lor, ceea ce duce la apa riţia spaţiului funerar 
în programul arhitectonic bisericesc. În Moldova medieval ă în.tâl
nirn frecvent o soluţie originală pentru un asemenea s paţiu , gropni
ţa sau camera mormintelor, o încăpere intercalată între naos ş i nar
thex; caracterul ei aparte face necesară o inves ti gaţie asupra sem
nifi caţiei sale din perspectiva mentalităţilor medievale româneşti. 

Atâta vreme cât aria de inves ti gaţ i e a istori cilor de a rtă era 
limita tă la puţinel e monumente medievale păstrate , se credea că 
prima gropniţă este cea de la bi serica mănăstirii Neamţ 1 , urmată 
de cele din secolul al XVI-iea, unele ecouri înregistrându-se şi în 
secolul al XVII-iea. Sumarele inform aţ ii oferite de analiza arhi
tectonică a bisericilor cu gropniţă au fost puse în cadrul mai larg 
al rezolvărilor spaţiului funerar în arhitectura medievală moldove
nească de zid, încercându-se o sistematizare a problemei acestui 
spaţiu . Concluziile acestui tip de demers evidenţiau trei soluţii 
di stincte2 ale s paţiului funerar , dintre care ultima este gropniţa, 
inovaţie atribuită unei influenţe a arhitecturii gotice laice asupra 
celei eclesiale ortodoxe, prin principiul adiţional, cu tendinţe verti
cale reluate ritmic. La baza acestei viziuni se află concepţia că 
epoca lui Ştefan cel Mare a însemnat sub aspect artistic atât mo
mentul p1incipalelor împrumuturi , al experimentelor şi sintezelor 
(în primii ani de domnie a voievodului), dar ş i cel al atingerii 
punctului culminant ş i al dobândirii ori g inalităţii, concretizat în 
monumentele din perioada fin a lă a domniei. De aici şi grija de a 
evidenţia posibilele punţi de l egătură între soluţiile succesive ale . 
spaţiului funerar şi, mai ales, accentul pus pe faptul că cele trei so
luţii sunt treptele unei evoluţii, iar o dată configurată o nouă soluţie , 

cea veche este abandonată . Gropniţa era privită ca o încununare 
a unei evoluţii a arhitecturii moldoveneşti sub Ştefan cel Mare. 
În opinia lui Dumitru Năstase, sugestiile pentru configurarea solu
ţiei gropniţei vin din arhitectura civilă militară ; el argumentează 
că marea campanie de construire de bi serici a fost precedată de 
o campanie de con strucţii militare, în cadrul căreia arhitecţii s
au familiarizat cu clădirile dezvoltate pe o s ingură direcţie , prin 
adăugiri , datorită adosării la zidul perimetral. 

1 Gh.Balş , Bisericile lui Ştefan cel Mare, în BCMI, t. XVID (1925), p. 98- 111 . 
Balş considera înainte de cercetarea bise1icilor lui Ştefan cel Mare că gropniţa apare 
în perioada lui Petru R;u-cş (Gh.Balş, Bisericile lui Ştefan cel Mare, p. I 03); la rândul 
său I. D. Ştefănescu afirma că gropniţa apare în secolul al XVI-iea ş i că are întot
deauna tain.ifă (I. D. Ştefănescu , L 'evolutio11 de la pei11ture religieuse en Bucovine 
et en Moldavie depuis Ies origine.1· jusqu 'au XIX" siecle. Paris, 1928, p. 33). 

2 D. Năstase, Despre spaţiul.funerar în arhitectura moldoveneascei , în SCIA, 
AP, t. XIV, nr. 2 ( 1967), p. 20 1-209 passim. Primele două so luţii sunt, în opinia 
autorului , înhumarea în naos, pusă în practi că la Rădăuţi , sugerând apoi meşterilor 
de la Dolheşti so luţi a ni şe l o r înalte (cu deosebirea că la Dolheş ti mormintele 
apar în narthex) ; respecti v, înhumarea în narthcxul s upral ărg it (în opinia lui 
D. Năstase funcţia funerară a narthex ului rerezi ntă ş i motivul s upralărgirii sale), 
care apare la o serie de monumente din epoca lui Ştefan cel Mare: Sfântul Ioan 
din Vaslui , Precista din Bacău , Sfântul Nicolae clin Iaş i , Sfântul Nicolae din Doro
hoi, Sfântul Nico lae din Popăuţi şi bi serica din Tazl ău (Sfântul Gheorghe din 
Hârlftu este ş i el introdus în aceastci serie, supra l ărg irea fiind practi cată prin ample
le ni şe ale ferestrelor, ceea ce s ugerează o relu are a modelului de la Dolheş ti ) . 

VLAD BEDROS 

O asemenea viziune de ansamblu a fost pusă sub semnul între
bării încă de timpuriu, prin iscarea unei controverse în jurul ruinei 
primei biserici de zid a mănăstirii Moldoviţa. Virgil Vătăşi a.nu atră

gea atenţia asupra ex i s tenţei unui compartiment intercalat între 
naos ş i narthex , fapt interpretat drept prima apariţie a unei grop
niţe3. Investigaţia arheologică din 1962 a contrazis această ipoteză, 
demonstrând că presupusa gropniţă este de fapt narthexul originar, 
Ia care a fost adăugat târziu un amplu exonarthex4 (fig. 1 ). Însă 
intuiţia lui Vătăşia.nu era corectă, gropniţa este o soluţie cu o istorie 
respectabilă în arhitectura moldovenească ş i tocmai arheologia 
avea să demonstreze aceasta . 

În cadrul inves ti gării arheologice, începuW în 1969, a bi sericii 
mănăstirii Putna, au fost identificate unnele primului edificiu, ridi
cat de Ştefan cel Mare între 1466 ş i l469; încă din primul moment 
bi serica a avut o gropniţă.5 (fig. 2). Cercetarea arheologică a rui
nelor de lângă actuala mănăstire Probata, efectuată în 1973, a adău
gat noi monumente la seria bisericilor cu gropniţ{16 , prin identi
ficarea a două vechi biserici ale mănăs tirii (fig. 3-5). O altă cer
cetare arheologică, efectuată asupra bi sericii mănăstirii Bistriţa 

între 1969 şi 1977, a dus Ia reperarea celui mai timpuriu exemplu 
cunoscut de aplicare a soluţiei gropniţei; Bistriţa lui Alexandru 
cel Bun reprezintă în prezent primul edificiu eclesial în care întâl
nim un spaţiu separat, intercalat între naos şi narthex, pentru a 
primi mormintele ctitorilor7. 

În urma spectaculoasei îmbogăţiri a datelor referitoare la înce
puturile arhitecturii eclesiale de zid în Moldova se impune reluarea 
problemei evoluţiei spaţiului funerar ţin ând cont de toate infor
maţiile strânse de arheologi. Astfel , într-o primă etapă, înhumarea 
are Ioc în narthex ş i eventual în naos8; ulterior înhumările au Joc 
doar în narthex9. Aceste so luţii ale spaţiului funerar, din secolul 

3 V. Vătăşianu, Istoria ariei în ţările române, I, Bucureş ti , 1959, p. 310. 
4 Gh. I. Cantacuzino, Vechea mâneistire a Moldovi,tei în lumina cerce1ărilo r 

arheologice, în BMI, t. XL, nr. 3 ( 1971 ), p. 79-84. 
5 N. N. Puşcaşu , hifonnare asupra sâpciturilor de cercetare arheologicei 

efectuatei la meincistirea Putna în anii 1969-1 970, în BMI, XL, nr. 4 ( 1971 ), p. 71. 
6 Lia ş i Adrian Bătrâna , O primă ctitorie ş i necropolă voievodală datoraui lui 

Ştefan cel Mare: măncistirea Probata, în SCIA, AP, t. XXIV ( 1977), pp. 205-230. 
7 Lia şi Adrian B ătrâna , Contribuţia cercetărilor arheoloi? ice la cunoaştera 

arhitecturii eclesiastice din Moldova în secolele XIV-XV, în SCIVA, t. XLV, 
nr. 2 ( 1994), p. 159. Autorii nu au publi cat planul Bistriţe i I, dar protosi nghelul 
loanichie B ălan , în dou ă ed iţii ale monografiei Mânăstirea Bistri,la (Iaş i , 1986 
- ediţia a doua - şi 1990 - ed iţi a a treia), oferă planşe pe ccu·e este marcată ş i 

„epoca Alexandru cel Bun". 
~ Exemple în acest sens sunt ed ificiile de la Rădăuţi ş i Giuleşti. Lia ş i Adrian 

Bătrâna, Contribu,1ia . . . , p 155; Voica Maria Puşcaşu , Acwl de ctitorie ca.fenom.e11 
istoric î11 Ţara Româneascâ şi Moldova până la sfârşitu l secolului al XVIII-iea , 
Bucureşti, 2001 , p. 68-73. 

9 Soluţie ap li cată la Netezi ş i la Tu Iova (Lia ş i Adrian Bfltrâna, Contribu,tia„„ 
loc. cit.; Voica Mari a Puşcaşu , Actul de ctitorie, p. 83). Lipsa mormintelor din 
naithexul plimei bi setici a mănăstirii Humor se explică prin faptul că Oană, ctitorul 
ei, avea propria necropo l ă la Tu Iova, iar smerenia monahală nu pennite înhumarea 
călugftrilor în interiorul bisericii (Lia ş i Adrian Bătrâna , Contribu,1ia„ „ p. 156). 
Pentru absenţa mormintelor din naithexul bisericii de la Volovăţ pot fi formulate 
două ipoteze: ctitorul a murit într-o zonă îndepiutată , nemaifiind apoi adus si reîn
humat, sau decesul său a avut loc după 13 decembtie 142 1, când reşedinţa ş i implicit 
edificiul trec în stăpânirea domniei (DRH, A, I, nr. 48; Voica Maria Puşcaşu , Actul 
de ctitorie, p. 8 1-83; Lia ş i Adrian B ătrâna, Co111ribu,1ia„ „ loc. cit.). 
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Fig. I . Biserica vechii Mânăs1iri Moldovifa, plan de situafie, 
cu marcarea secfiunilor de ce rcetare arheologica (după Ch. I. Cantacuzino) 

• „ -

„. 

al XIV-lea , nu afectează înfăţişarea monumentului la interior sau 
exterior, cu atâ t mai puţin structura lui sau evoluţi a stilului arhi
tecturii 10• Acest fapt se schimbă radical, în opini a unor cercetători, 
la începutul secolului al XV-lea prin iniţiativa lui Alexandru cel 
Bun la Bi striţa, un monument complex ş i ori ginal , caracterizat de 
elemen te care ex primă în mod con ş ti ent o gândire novatoare. Ar 
fi vorba de sinteza planurilor drept ş i triconc, prin l ă rgirea naosului 
cu abside practicate în grosimea zidului, ş i de introducerea gropni
ţei; sinteza propusă de acest edificiu urmând a fi desăvârş ită în a 
doua jumătate a secolului al XV- iea; în ceea ce priveşte spaţiul 
funerar aceas tă biserică este con s iderată un model reluat până la 
finele veacului al XVI-iea, stabilind tradiţia constituirii unei necro
pole într-o mănăstire care este ctitorie vo i evodală, adeseori cuptin
zând ş i o casă domnească 11

. 

Soluţia gropniţei a fost comentată în cele mai diverse moduri 
în istoriografia română de artă . Grigore Ionescu se ară ta nemul 
ţumit de introducerea ei, pe temeiuri es tetice 12; în viziunea sa, re
zultatul es te dăunMor unităţii c l ădirii , prin transformarea narthe
xului într-un simplu vest ibul, exonarthex ul p[trâncl prin urmare 
inutil. Deşi di ferită , interpretarea Corinei Nicolescu se bazează 
tot pe ideea di scontinuită ţii s paţiului interior, datorate intoducerii 
gropniţe i , di scontinuitate interpretată însă în cheie socio-politică : 

gropniţa izolează mormintele ctitorilor şi separă în timpul slujbelor 
pe voievod, afl at în naos, ele curtenii să i care stau în narthex ul , 
s upralărg it poate ş i din aces t motiv 13• Ambele interpretă ri iau în 
considerare interi orul bi serici i ca un s paţiu unitar, omogen, în care 
se desfăşoară Liturghia, semn alând în acel aş i timp di sproporţia 

raportului naosului cu restul edificiului . Totuşi , aceste biserici apar
ţin unor comuniWţi monahale (despre a căro r însemnMate 
nume ri că nu ne putem pronunţa tran şa nt), iar ele erau destinate 

10 Lia ş i Ad ri an B ~ttrân a , Co111ribu1ia .. „ loc. cil .. Autorii nu au publicat însă 
rezultatele cereetarilor lor (v. supra nora 7), deci nu putem verifica aceste afirmaţii 
refe ritoare la planimetria Bistri!ci J. 

11 Idem, Co111ribufia .. „ p. I 59- 161 . 
12 G. Ionescu, ls1oria arhitecturii în Rom.ânia, I , Bucureşti , 1963, p. 253. 
13 Cori na Nico lescu, Arta în epoca lui Şte.fa11 cel Mare. Antecedentele şi 

etapele de dezvoltare ale artei moldove11eşti în epoca lui Ş1efa11 cel Mare , în 
Cultura 111oldoveneascâ în !impui lui Ş1efa11 cel Mare, Bucureşti , 1964, p. 34 1. 
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în principal Liturghiilor ş i slujbelor obştii; atunci când naosul a 
devenit neîncăpător, zidul dinspre gropniţă nu a fos t cruţat , după 

cum se poate constata târziu , în secolul al XIX-lea, la Neamţ sau 
la Slatina (nu lu ăm în considerare sub acest aspect mai timpuri a 
înlocuire cu arcade a zidului plin din extremitatea vestică a 
naosului , datorată unei influenţe munteneşti ). Oricum, nu se pote 
vorbi de separarea c redinc i oş il or în timpul Liturghiei , Biseri ca 
neexcluzând pe nimeni de la Taine 14; discontinuitatea dintre 
narthex ş i naos nu dftunează cultului, întrucât narthexul are rosturi 
liturgice proprii, mai ales în biseri cile mănăstireşti. O interpretare 
în cheie diferită apare la Paul Henry, care semnalează proximitatea 
cu naosul ca modalitate de a privilegia mormântul voievodal, fără 
a „pângări " spaţi ul liturgic prin înhumarea în naos; dar înhumarea 
în naos a fost practicată nu doar în Bizanţ , ci şi la începuturile 
arhitecturii româneşti ele zid 15 • 

Cercetarea recentă a atras a tenţi a asupra unui fapt consemnat 
multă vreme doar în treacăt: gropniţa apare numai în cadrul unor 
biserici de mănăstire, ctitori i domneşti, datorate unei serii de dom
nitori prest i g i oş i , cu domnii îndelungate, descendenţi cu toţii din 
aceeaş i familie, pe o linie coerentă, fără co mplicaţi i colaterale, ş i 

care au manifesta t puternice tendinţe de centra li zare a puterii 16. 

Tipologia con stituită probabil odată cu Bi str iţa I presupune am
plasarea necropolei într-un centru monahal afl at la mare di s tanţă 

de oraşe (apropierea începe odată cu Gala ta ş i continuă în secolul 
al XVII-lea) 17. O asemenea coerenţă de gândire impune o in
vestigaţie asupra implicaţiilor gropniţe i în planul menta lităţilor , 

14 Ecaterina Cincheza-Buculei, Programul iconografic al gropnifelor mol
doveneş ti (secolul al XVI-iea), în Artâ românească. Artâ unive rsală. Cente11 ar 
Virgil Vâtâşianu , Oradea, 2002, p. 86. 

15 Eadem, op. cit„ p. 85, nota 5 (autoarea mcn f i o nează cazuril e de la Curtea 
de A rge~. biserica mănăstirii Snagov ş i ctitoria lui Bogdan de la Rflclău!i). 

16 Lia ş i Adrian Bătrâna , Date noi cu privire La prima ctito rie a lui Ş1e(an 
cel Mare: mă11âstirea Probata , în MMS, t. LUJ , nr. 7-9 ( 1977), p. 594-595; idem, 
O primri ctitorie .. „ p. 218; idem, Co111ribuţia„.„ p. I 59; Voica Maria Puşcaşu , 

Actul de ctitorire, p. I 00-103; eadem, Biserica Dobrovăţ - date istorice, în MMS, 
t. LIII ( 1977) , nr. 1-3 , p. I 73; C. Moisescu, M. A. Musicescu, Adriana Şirli , 

Puma, Bucureşti , 1982, p. 15. 
17 Voica Maria Puşcaşu, Actul de ctitorire, p. 126. 
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~ lidăr1/' ;;le consfruc.fiet primei biserici conserrute 
~ pf'na Io nivelul prime/pardoseli a acesteia. 
~ Resturi din funda.fia pndrorului primei bisNtet' 
~ suprapvse de ddurtle prtdvorului bi.5er1c1i' actwle . 
~ /lesturi din !unde/ia pridvorului primei biserici 
~ rJmase ln Nterr'orul ariei pridvorv/u1 IJ13. oc!uale. 
f=::l Zidurile elera{iei biserir1i' actuale. 
c:::J (fonsfruc.fia din .:;ec. JY'I/) 

rl TrrJJeul sipalurilor '* cerreltJrt ar/J('(JlogkJ 
c:::J dinan1i' !!16fl- /,9JO. 

SCARll 1:200 

r.71 Zone ale fundaţiei biserici/' actuale recro~ste l'n 
Cd raport de cele ale elevafieiacesteio. 

~ Z1dirtf' de consolidBre eier:utafe dupa aou/ 1789. 

- PJtrvnderi sub to/p.9 ftmds.fiei bisericii'. 

~ Zidirie ulterioarJ lundar1i'primei biserici şi 
~ anterioara" z1dir17 pridvoru/tJi ocesfeia. 

EJ Limita săp8turt!or de degajare ereculaf e 
in itJlie-augusf !972. 

Fig. 2. Biserica Mănăstirii Puma. Planul lucrărilor de cercetare arheologică şi etapizarea zidarii/or investigate (dupa Nicolae N. Puşcaşu) 

Fig. 3. Planul luc rărilor de cercetare arheolog ică. 

şi al vestigiilor celor douli biserici suprapuse de la „Probota Veche " (dupa Lia şi Adrian Blitrâna) 

,.._ l .... tl' .... l'RCCJOl[ l l . 

- \„"iN Pf\l .• ,!01(11 . 

O ~ J 4rn .. -· a 
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prin punerea problemei într-un context mai amplu ş i identificarea 
unor posibile repere în tra diţi a mai l a rgă, ba lca nică ş i târziu 
b i zantin ă. O cercetare în această direcţi e evidenţi ază fa ptul că încă 
înainte de Alexandru cel Bun, Moldova înregistra contacte pe linie 
i erarhi că ş i s piritu a l ă cu Serbi a, zonă în care s pa ţ i ul funerar că
pătase o rezo lvare o rigin a l ă , care reunea semnificaţ iile eshatolo
gice ş i din asti ce integrate într-un program iconografic adecvat. 
Aceas tă rezolvare a putut fi prelu ată ş i prelucrată în moci propriu 
de arhitectu ra moldovenească 18. 

Tradiţi a sărbească impunea pl asarea mormântului într-o ni şă 
în a l tă, pl asată în colţul de sud-vest al naosului; cripta mormântului 
era marcată la exteri or cu un sarcofag, iar deco raţi a ni şe i o consti -

O 2 4 6 8m 
t - „ .. I · - ·j -· =c;---f 

Fig. 4. Probow. Planul pri111ei biserici(!) (clupei Lia şi Adrian Bcitrâ11 a) 

tuie portretele ctitorilor introduş i către Hristos de un sfânt protector, 
res tul imaginilor făcând aluzie la Judecata de Apoi (tema Deisis) 
sau având un caracter soteriologic explicit sau prin analogie. Mode
lul es te stabilit la Studenica ş i este de la bun început destinat 
ilu s tră rii caracterului sacru al monarhiei sârbeş ti . Acest model este 
reluat la Milei- eva, Sopoe<rni ş i Grad ac 19, fiind modificat la Deeani 
pentru a face faţă nevoilor de exaltare a demnităţii imperi ale deţi

nute de Milutin ş i descende nţii să i. Ideologia po liti că ex primată 

este stabi lft; ea m·e Ja bază un concept sacramental al in stituţi ei 

rega lită ţii , confo rm cărui a mântuirea poporului depinde de cea a 
condu6 1torului său . Conducătorul decedat este canonizat iar cultul 
să u se desfăşoară în jurul morn1ântului , care exprimă, în egal ă mă

s ură, o soteriologie, dar şi o ideologie dinas ti că, ale căre i baze teo
logice sunt puse ele Simeon-Sava Nemanij re . Mormântul regal 
sârbesc îng l obează, aşadar , scopul ideologic; spre deosebire însă 
de ideo logia imperi a l ă bi zantin ă, unde împăratul este exaltat ca 
pe rsoană care întrupează sacra in stituţie imperial ă, în ideologia 
sârbească sunt veneraţi sfinţii di naş ti , ale căror morminte reflectă 
natu ra divină a puterii şi dau legitimitate atât conducătorilor, cât 
şi în su ş i statului sârb20 . 

Punând în paralel spectaculosul caz sârbesc ş i cazul moldo
venesc, se impune o circumscri ere scrupuloasă a rea lităţilor legate 

18 Tereza Sinigali a, L'Eglise de / 'Asce11sio11 du 111011as1ere de Neam/ el le 
probleme de l 'espace f uneraire e11 Moldavie aux X\/" - XVI" siecles în RRHA , 
BA, t. XXXV ( 1998), p. 19-32 passi111 . 

19 În portretul funerar de la Studenica I ltcfan Ncmanij a: es te introdus de către 
Fec ioară , ceea ce reprezintă un accent eshatologic; el es te înconjurat de s finţi 
c u v i oş i care, după mărturiil e vremii , erau modelele spirituale ale lui Simeon 
Ncmanij <c; în zonele înalte apar Învierea lui Lază r, Intrarea în Ierusalim, Răsti g
nirea ş i Mi ron os iţe l e la Mormânt, punând ansamblul în l egfttură cu slujbele din 

. Săptămâ na Patimilor, cu ideea de moa11c ş i Înviere; s paţiul este dominat ele ampla 
Răsti g nire, care marcheaz<i ideea de Cruce biruitoare, sub a căre i protecţ.i e se 
a n ă din as ti a. La Mil ei 1cva (încf1 de la a treia generaţi a Nemani zii au obiceiul 
ele a construi fi ecare câte o necropo l ă propri e) este prezent doar portJetul funerar 
~ i scena cu Mironos iţe l e , dar în cu po lă este reprezenta t ă În ă lf arca care prin para
le li smul cu A doua Venire dă semnifica ţi a eshato l og i că deplin ~\. La Sopoeani 
se resimte con ş tiinţa ele sine a Ncmani zil or: Uro l este introdus ele s trămoş ii să i 
canoni za\i . Dani ea Popov ia:, Srpski vlada rski [Jro b 1.1 sredn em veku/The Roya/ 
To111 b in Mediaeval Serbia, Beograd, 1992, p. 189- 19 1. 

20 Eadem, op. cir. , p. 200-20 I. 
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de ideologia po liti că din Moldova secolelor al XV-iea ş i al XVl
Iea, pentru a nu le deforma ni ci prin exagerare, clar nici prin 
subaprec iere. Formul area afori s ti că Byzance apres Byzance îşi 

găseşte acoperire în continuarea unei tradiţii , prin ajutorul acordat 
Bisericilor orienta le, centrelor monahale, locurilor Sfinte ş i 

Patriarhiei Ecumenice, clar ş i în receptarea in stitu ţiil or ş i etichetei 
bi zantine21. Însă caracterul imperial rămâne în limitele unei 
concepţ ii suverane specific româneşti 22 . Mărturiil e asupra unei 
asemenea ideolog ii răm ân pierdute într-o masă ele de documente 
neutre; doar unele scrisori, ac te de danie, in scripţii voti ve ş i 

fu nerare l asă să transpa ră ideologia d in as ti că sau chiar imperi a l ă23 . 
To tu şi, o asemenea ideologie nu putea reprezenta decât un 
compromis permanent între idealul politic ş i rea lităţil e uneori 
descurajante24; prudenţa îndeamnă să vedem în epitete le de 
autokrator (afişat ele Al exandru cel Bun) sau echivalentul său slav 
sumodră l 1 ăvnji (asumat de Roman I), expresii ale preem inen ţei 

conducă to rului as upra asociatului său la domnie ş i a fa ptului că 
puterea em ană de la Dumnezeu, ş i nu de la boieri (idee întărită 
de fo rmula „din mila lui Dumnezeu ... ", care exprimă încrederea 
în inte rvenţi a providenţe i în favoa rea conducăto rului )25 . 
Transmiterea trad i ţ i e i bizantine es te favorizată mai ales de 
emi graţia sârbească, dar, cl upă jumă tatea secolului al XVI- lea, are 
loc absorbţ i a aces teia de către boierimea local ă, ş i , nemaifiind 
împrospă tată cu valuri noi de dincolo de Dunăre, forţa ei scade 
ş i îş i face loc treptat ş i la nord ele fluviu ideea legitimităţii sultanului 
ca succesor al împăratului bizantin26 . Între teoriile ambiţioase ş i 
politica rea li s tă a ţă ril or române se afl ă o mare dis tanţă; titulatu ra 
adecvată politicii voievodatelor este mai degrabă „imperiu in. spe" 
decât „vicariat imperi al"27 ; ideologia imperial ă, bizantin ă, are Ja 
noi un caracter defensiv, vi zând pe pl an extern lupta împotriva 
turcilor iar, pe plan intern , consolidarea ş i centralizarea puterii după 

o Z 4 6 8m 
·-;t 

Fig. 5. Probata . Planul celei de-a doua biserici 
(dupci Lia şi Adrian Bătrâna) 

modelul oferit de Bi zanţ. Se observă însă o permanentă osc ilare 
între acceptarea „vicari atului imperial" şi respingerea unei 
asemenea ambiţii , privită ca irealizabil ă ş i primejdioasă28 . 

Exi stă semna l ă ri clare ale unei ideologii imperiale în Mol
dova. Printre acestea, ungerea voievodului , ritual introdus de Ştefan 
cel Mare, care îş i legitimează în acest mod puterea, după un lung 

2 1 D. Năstase , L'fdee imperiale dans Ies pays roumains et le „c1)1pto-e111pire 
chrelien" sous la domination o/lomane, Atena, 198 1, p. 202. 

22 Idem, op. cir., p. 205. 
23 O asemenea ideologie se res imte în unele tablouri votive. dar numai în 

Muntenia, în ritualul încoronării ş i în obiceiul emiterii de chrysobule; o mărturi e 
preţioasă se a flă într-o inscripţi e fina l ă pe Tetraevanghelul de la Putna, care men
ţi onează că la intrarea triumfală în Suceava, după biruinţa de la Vaslui , Ş tefan 
cel Mare a fo st aclamat de cler ş i popor cu titlul ele car. D. Năstase, op. cil., 
p. 229. 

24 A. Pippidi, Tradiţia polit ică în fările române în secolele XVI-XV/li , Bucu-
reşti , 200 I, p. 22 . 

25 Idem, op. cit. , p. 26-28. 
26 Idem, op. cit., p. 79-8 1. 
27. Idem, op. cil., p. 150. 
28 Idem, op. cit ., p. 359. 
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ş ir de uzurpări sângeroase; despre Bogdan Ill nu avem in fo rmaţii 
precise în acest sens, dar cu s i gu ranţă minorul Ştefan ş i apoi Petru 
Rareş au fost ş i e i unş i 29 . Prezenţa mai timpurie a une i ideologii 
dinastice nu este de exclus, având în vedere influenţa sâ rbească 
exerc itată preţ de câţ i va ani la sfâ rş itul secolului al XIV- iea, 
inc lusiv la începutul domniei lui Alexandru cel Bun , ca re este 
impus pe tron de Mircea cel B ătrâ n ş i ai că rui secretari prov in 
din mediul de la Tismana; această influenţă scade după 1401, anul 
recunoaş terii lui Iosif drept mitropo lit al Moldovei de către Patri
arhi a Ecumenică30 . Influe nţa rev ine începând cu 1453 şi durează 
până în 15 J 2, atingând cote maxime în timpul păstorir.ii mitro
politului Teocti st I, un bulgar format în mediul bizantin , probabil 
la Athos , mesager al tradiţie i s ud-dunărene, mai ales dato rită le
găturilor sale cu Patriarhia de la Pea:. Între 1453 şi l 4 77 , Teocti st 
devine principalul sfetnic al voievodt,ilui ş i lui i se da torează re
dactarea cronicilor" în care este exprimată pe deplin ideea demo
narhie de drept divin, prin omniprezenţa concursului providenţei 
sial sfintilor militari; Stefan cel Mare are atributele de pobedonosec 
(nikeph;ros) ş i car (basileus)32 . Ideologia dinastică transpare în să 
si din multe acte ale voievodului în suşi, modele le urmate fiind 
din nou cele sud-dună rene ş i mai ales cele sârbeşti. În pi saniile 
bisericilor apar atributele de „pios" şi „de Hristos iubitor", ambele 
de ori o'ine bizantină si re!lăsite în titul atura lui 1 rtefan Lazarevire o . ~ 

la Prilep ş i la Zrze, dar şi în cea a lui Duroe Brankovire la Peinija33 . 

Menţionarea ascendenţei şi a numărului de ani de domnie, practică 
devenită cure ntă în epoca lui Ştefan cel Mare începând cu 1489, 
are un singur antecedent, în cazul coloanei gravate ridicate de Ioan 
II Asan în bi serica din Tărnovo cu hramul celor 40 de martiri 34 . 

În domeniul imaginii, voievodul român nu abordează tipul de por
tret imperial, nici nu îşi reprezintă strămoşii , însă este prezent întot
deauna sfântul patron ca intercesor, iar atributele autorităţii prin
ciare sunt ostentate; acest tip de portret devine o normă a artei 
aulice în Moldova chiar ş i după instalarea dinastiei Movileştilor3 5 . 
Un alt semn al prezenţei ideologiei dinastice este încrederea în 
intervenţia divină în cele mai diverse moduri , pentru care voievo
dul mulţumeşte prin ridicarea de biserici care comemorează ase
menea momente faste, legate mai ales de sprijinul în luptă ; momen
tele nefaste sunt ş i ele marcate similar, multe biserici amintind 
drame personale36. Putem aşadar admite exi stenţa unui cult dinastic 
al cărui reprezentant este Ştefan cel Mare, ş i a cărui intensitate 
este maximă după 1487 prin exaltarea strămoşilor (exaltare care 
cuprinde şi campaniile de reînhumare sau amplasare de pietre fu
nerare cu menţionarea gradului de rudenie cu voievodul, de Ia 
Rădăuţi ş i Probota I) şi asocierea copiilor şi soţiei la acest cult Ia 
a cărui constituire este posibil să fi contribuit ş i unele influenţe 
ale Curţii umaniste de la Buda, deşi în mediul umani st de acolo 
semnificaţia exaltării strămoşi lor capătă nu anţe diferite37

. În ce 
măsură acest cult a căpătat ş i o nuanţă imperială este mai dificil 
de lămurit în chip tranşant. Atributul de car, din cronici şi din 
inscripţia finală a Tetraevanghelului de la Putna (v. supra, nota 
23), pare a constitui proba de netăgăduit a existenţei unei asemenea 
ideologii; constituirea ei este pusă în seama căsătoriei cu Maria 

29 Idem, op. cit. , p. 5 1. 
30 M. Cazacu, Anca Dumitrescu, Culte dynastique et images votives e11 Mol

davie au XV' siec/e. lmportance des mode/es serbes, în Cahiers Balcaniques, 
t. xv ( 1990), p.42. 

31 Idem, op. cit., pp 43-45; probabil tot lui Teoctist i se datorează păstrarea 
mediobulgarei ca limbă a cancelariei, în timp ce Imperiul Otoman ş i Ungaria 
fo losesc în corespondenţa cu Rusia ş i slavi i din Balcani versi unea sârbească a 
slavonei, tocmai datorită rolului em i graţie i sâ rbeş ti în cancelariile aces tora. 

32 P. P. Panaitescu, Cronicile slavo-rom.âne din secolele XV-XVI publicate 
de Jo11 Bogda11 , Bucureşti , 1959, p. 18- 19 (Letopi seţul anonim al Moldovei , 
f. 241 r, f. 242v). 

33 M. Cazacu, Anca Dumitrescu, op. 
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ele Mangop. Dar este de remarcat fa ptul că, în cronici , nu această 
căsători e , c i cea cu Evdochia de Kiev se bucură de o a tenţi e deo
sebită. Acel eaş i cronici acordă titul atura de car nu doar cneazului 
Kievului , c i ş i hanului t ă ta r , astfe l încât în spatele atributului 
imperial al lui Ştefan cel Mare se află nu atât un suport ideologic, 
cât afi rmarea unei s uvera nităţi dep line, echivalentft cu cea a di
naştilor vecini38 . 

Ideo logia politi că în Moldova în secolul al XVI-iea continuă 
în timpul domniilor lui Petru Rareş ş i Alexandru Lăpuşneanu . Pri
mul adoptă tradiţia bi zantină în mod conş tient , drept pretext pentru 
a continua direcţiile politicii lui Ştefan cel Mare, centralizarea sta
tului ş i lupta antiotoman ă. Sunt semnificative formulările din pisa
ni a de Ia Probota („ ... s tăpânirea mea fmpârăteascâ ... "), respectiv 
din in scripţi a egumenului Paisie pe un manuscris de la Humor (în 
care se afi rmă că Dumnezeu i-a dat lui Rareş coroana împârâ
tească , spre a s tăpâni Moldova ş i creştinii)39 [sub!. V . B .]. 
Pi erderea esenţe i bizantine este ev identă însă în tratatul cu 
Ferdinand de Habsburg ş i Carol Quintul , întrucât scopul 
pragmatic al înţelegerii es te instaurarea lui Carol drept împărat 
la Constantinopol, ceea ce echiva lează nu cu o restauratio ci cu 
o translativ imperii40. Alexandru Lăpuşneanu este exponentul unei 
politici imperiale de certă influenţă sârbească, datorată căsători e i 

cu Ruxandra, descendenta Elenei Despotovna ş i a lui Petru Rareş 

(epoca lui Lăpuşneanu corespunde şi cu „ciclul sârbesc" a l 
istoriografiei moldoveneş ti ) . Însă politica sa imperială s-a 
manifestat mai ales la nivelul eti chetei (ilustată de un Sbornic de 
Ia Neamţ, conţinând cântări legate de diverse împrejurări ale unei 
Curţi despotale, redactate dupft un model sârbesc, ş i un 
Polychronion) şi la nivel confesional, prin alegerea episcopilor 
ş i dezlănţuirea unor prigoane. Un alt semn al ideologiei este 
înmulţirea iniţiativelor ctitoriceş ti în Moldova ş i peste hotare . 
Adoptarea modelului bizantin vizează, aşadar, mai mult unele 
forme exterioare, uneori desfigurate (panegirismul practicat la 
adresa lui Lăpuşneanu este departe de prototipurile bizantine, în 
care conducătorului, considerat perfectibil, i se propun unele 
modele ideale drept obiecte ale emulaţiei)41 . 

Odată cu venirea la putere a dinastiei Movileştilor, primii 
boieri ajunş i pe tronul Moldovei , caracterul ideologiei politice ş i 

dinastice devine ambiguu ; ambiguitatea se reflectă în cele două 
portrete ale lui Ieremia Movilă aflate iniţial amândouă la 
Sucevita. În tabloul mural votiv sunt respectate normele tradiţiei 
de rep~ezentare, într-o evitentă afirmare a continuităţii ş i a 
legitimităţii (afirmare implicită şi în reluarea tipului de necropolă); 

în schimb portretul funerar brodat reflectă o mentalitate cu totul 
diferită, care exprimă mai adecvat imperativul ideologiei politice 
române: adaptarea ş i chiar ajustarea idealului de tradiţie bizan
tină în funcţie de realităţile vremii42

. 

Semnalarea existenţei unei ideologii politice ş i dinastice de 
tradiţie bizantină, trecută prin filtrul sârbesc ş i adaptată realităţilor 

româneşti creează cadrul necesar pentru înţelegerea gropniţei ca 
particularitate a programului arhitectonic al bisericilor-necropolă 
moldoveneşti din secolele al XV-iea şi al XVI-lea. Această rezol
vare particulară a spaţiului funerar reflectă autoritatea voievodului 
şi răspunde unui ceremonial de curte, ceea ce duce la constituirea 
unei serii de monumente care ilu strează un cult al puterii , expresie 
a unei tradiţii politice ce prelucrează în mod creator o serie de 
repere sud-dunărene şi , mai ales, sârbeş ti , păstrându-se în limitele 
unei ideologii dinastice şi princiare de anvergură locală, care nu 
poate prelua din marea tradiţie imperială bizantină decât mani
festările exterioare târzii , adaptate unor necesităţi precis delimitate. 

39 

http://patrimoniu.gov.ro



Revista Monum.entelor Istorice + 2001-2003 

Gropniţa reflectă, după cum intuia Corina Nicolescu , o separare 
netă între domnitor şi boierime, dar pe un plan simbolic, exaltând 
imaginea conducătorului care este un autokrator, deţinătorul unei 
autorităţi de origine divină . Din punct de vedere arhitectonic ea 
poate fi considerată o capel ă funerară , plasată însă nu lateral, în 
conformitate cu uzul arhitecturii religioase creştine orientale sau 
apusene, ci în axul longitudinal, la vest de naos, de unde ipoteza 
inspiraţiei sârbeşti 43 . Arheologia demonstrează că spectaculoasa 
sinteză moldovenească începe mult mai devreme decât se 
credea, epoca lui Ştefan cel Mare beneficiind de o serie de soluţii 
arhitectonice închegate, printre c<:u-e se numără şi necropola de tip 
gropniţă . Ca rezolvare arhitecton i că, acest tip de necropolă 

întruneşte calităţi estetice remarcabile. Neamţul , probabil ş i Putna 
I, care se presupune că i-a servit drept model, propun un spaţiu 
avântat, cu o înălţime ega l ă cu a narthexului , încununat de o ca l otă 

pe arce piezişe; Dobrovăţul reia pentru gropniţă tipul de narthex 

4' Capela anexă este solufia curentă pentru spaţiul funerar în arhitectura 
bizantimi; gropniţa este o astfel de capeli'1, ş i nu o capelă de curte, însă arhitectura 
moldovenească nu cunoaşte sistemul anexelor, fapt pentru care gropnifa este 
cuprinsă în desfăsurarea l ongitudinal ă a edificiului , fără a înlocui funcţ i a nar
thex ului de introducere în spaţiu l sacru. Ecaterina Cincheza Buculei, Programul 
icon.ogrt(fic al gropnifelor„. , p. 86. 

de la Arbore ş i Reuseni; Probota lui Rareş , imitând probabil 
bisericile de la „Probota Veche" şi Bistriţa I, are gropniţa 

dreptunghiulară dispusă transversal ş i boltită în l eagăn , model 
preluat de Bi s triţa II şi Slatina44. Scandările accentelor verticale 
ş i alternanţa longitudinal - transversal contribuie la crearea 
impresiei de monumentalitate deoarece, parcurgând spaţii le dispuse 
în anfi l adă, despărţite de ziduri groase, credinciosul recompune 
mental , din impresii disparate, dimensiunile spaţi ului interior45. 

După cum observa Virgil Vătăşianu , prin plasarea mai multor 
ziduri pline în traseul spre altar este indusă credinciosului o stare 
aparte, de tensiune mistică46 . Introducerea camerei tezaurului are 
şi ea un efect benefic, adăugând în alternanţa spaţii l or şi un ritm 
al înălţimilor. Astfe l, gropniţa contrastează prin atmosfera de 
reculegere şi intimitate cu naosul dominat de turla avântată 47 . 

44 Cu referire la ipoteze le privind boltirile practi cate la monumente le iden
tificate în cadru l cercetărilor arheologice, N. N. Puşcaş u, Informare„ ., Lia şi 
Adrian Bătrâna , O primei ctitorie„., idem, Contribuţia ... , C. Moisescu, Maria 
Ana Muziccscu, Adriana Şirli , Putna, toate passim. 

45 Maria Ana Muzicescu, M. Beza. Mânâstirea Suceviţa, Bucureşti , 1958, 
p.43-44. 

46 V . Vătiiş ianu, Studii de artei veche româneascâ şi universală , II, Bucureşti, 
1987, p. 78. 

47 Maria Ana Muzicescu , M. Beza, op. cit„ loc. cit. 

SUMMARY 

This article resumes the issue of the crypt as a n.ew type of burial place 
in the rnedieval Moldavian architecture, slwwing its relation.ship to some 
of the politica[ aspects characteristic to the princes of the age, whose 
n.ecropolises presen.t thi.1· particular type of plan.ning. 
First of all we should eniphasize the growing n.umber of churches with 
crypts discovered through archeological research, which sets back the 
moment of emergence of this architectural inn.ovation to the 15'" centwy. 
A/so, it highlights the direct relation between the nypt, as an architectural 
element, and the type ofsovereignty, showing that there was an ideologica[ 
factor that led to this type of planning. A possible source of inspiration 
in this respect is Serbia, where the leader's burial place was conceived 

in a special way. There was an area exclusively reservedfor en.tombment 
of politica! leaders, in. the western part of the church 's nave, which 
resembles the Moldavian n.ecropolis. Yet the Serbian. model hypothesis 
must be controlled and ver(fied through investigation of the politica! 
ideology of medieval Moldav ia, based on. the sparse evidence on this aspect 
of the cultural life of the time. 
Bein.g a remarkable example of the emulation of a Byzantine politica! 
model, probably un.der the infiuence of the Serbs, as well, the emergence 
an.d maintenance of the leader.1·' necropolis in Moldavia has to be 
analyzed to the ex.ten.I in which this model was used by the medieval 
Moldavian society. 
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VESTIGII DIN ZONA VECHII RESEDINTE VOIEVODALE 
' DE LA CÂMPULUNG 

Cercetările arheologice efectuate în cuprinsul ansamblu.lui ar
hitectural din jurul vechii ctitorii voiev·odale de la Câmpulung au 
început în anul J 975 în legătură cu lucrările de restaurare şi au 
avut în vedere, în mod special , desluşirea serrmificaţiei acestei reşe
dinţe voievodale în contextul începuturilor Ţării Româneşti. Plă

nuite a continua pe parcursul mai multor campanii, ele urmau să 
acopere printr-o reţea de secţiuni întreaga suprafaţă accesibilă in
vestigării. Desfi inţarea, la sfârşitul anului 1977, a instituţiei care 
se ocupa cu restaurarea monumentelor istorice a dus la întreru
perea cercetărilor după trei campanii. Ele au fost reluate în anii 
1981, 1982 şi 1984, continuând apoi, după o altă întrerupere de 
un deceniu ş i jumătate, din anul 2000. În cursul primelor trei cam
panii de săpături , care s-au concentrat asupra primelor obiective 
intrate în restaurare, au fost cercetate în special zonele de sud ş i 

de vest ale ansamblului. Între I 981 ş i 1984 a fost cercetată partea 
sa de nord-est. În sfârşit, începând din anul 2000, au fost efectuate 
săpături mai restrânse, în spaţiul disponibil , neocupat de diverse 
amenajări legate de existenţa aşezământului monastic, fiind urmă
rite edificiile ale căror urme fuseseră descoperite la est de biserică 1 

<fig. I, 2). Problemele sunt departe de a fi epuizate chiar în zonele 
în care săpăturile au fost mai numeroase, cu atât mai mult în su
prafeţele destul de mari rămase necercetate. 

În urma cercetărilor arheologice au fost obţinute informaţii 
pline de interes privind vestigiile din secolul al XIV-lea din cu
prinsul ansamblului 2. Date importante sunt cele care privesc bise-

1 Între 1975 şi 1977 au fost executate: una dintre secţiunil e magistrale lon
gitudinale care a străbătut ansamblul , de la casa din partea de sud-vest până 
dincolo de zidul de incintă dinspre est (S . I); o secţi une la exteriorul incintei, 
în paitea de nord-vest (S . 8); un prim tronson din cea de a doua secţiune magistrală 
lon gi tudinal ă, din dreptul bisericii voievodale (S. 15/1 977); o secţ.iune între bise
rica bolniţei ş i zidul de incint<I sudi c (S. 5); o secţi une perpendiculară pe prima 
secţiune longitudinală (S. 6); o secţi une între casa din partea ele sud-est a ansam
blului ş i latura s udică a zidu lu i de incintă (S. 2); scurte secţiuni perpendiculare 
pc laturile de sud, vest ş i , respectiv, nord ale casei amintite (S . 2 a, S. 3, S. 3 a, 
S. 3 b; S. 4, S. 4 a, S. 4 b); o secţ iune perpendicu l ară pc latura de est a turnu lui 
c l opotniţă, la sud de intrare (S. 9); o secţiune între col ţul de nord-vest al bisericii 
şi latura de vest a turnului clopotniţă, la nord de intrare; secţiuni pe latura de 
vest a aceluiaşi turn (S. 11 , S. 12); două secţiuni perpendiculare pe latura estică 

a casei din partea de nord-vest a ansamblului . 
În 198 1, 1982 ş i 1984, cu fondurile Muzeului Câmpulung Muscel, au fos t 

cercetate: în continuare, secţiunea longitudinal ă din dreptul bisericii, executată 
pe tronsoane de circa 20 m, în funcţi e de spaţ.i ul disponibi l în fiecare campanie: 
paitea de est, l ângă zidu l de inci ntă exte1ior; cea de vest ş i cea mediană; o secţi une 
între cea l ongitudinală ş i corpul de chilii de pe latura nordic<i; sondaje pentru 
urmărirea unor ziduri descopelite: S. 15 A ş i S. 17. 

Săpături l e din 2000-2003, executate în zona de nord-est a ansamblului , cu 
fonduri acordate de Ministeru l Culturii ş i de Muzeul municipal Câmpulung 
Muşce l , au fost li mitate din cauza existenţei unor alei asfaltate din cuprinsul 
ansamblului monastic, precum ş i a unor arbori , ele care a trebuit să se ţină seama 
în amplasarea seqiunilor. Au fost trasate mai multe secţi uni de mică întindere, 
urmărind ziduri descoperite în săpăturile anterioare: S. 15 B, la est de zidul 
despărţitor dintre incinte, S. 17 A, 17 B, 17 C, 17 O, 17 E, în apropierea zidului 
despărţitor dinspre curtea Liceu lui „Di nicu Golescu", pentru a avea o privire 
de ansamblu asupra laturii sudice a construqiei din această zon ă; S. 19, S. 20, 
20 A, 20 B, 20 C, pentru urmă1irea resturilor con strucţi ei alăturate zidului despăr

ţitor dinspre cmtea liceului; S. 21, S. 22, S. 22 A, S. 22 B, S. 23, pentru obţinerea 
de date privind o construcţie descoperită în anul 1981 . 

GHEORGHE I. CANTACUZINO 

rica voievodală din secolul al XIV-iea. S-a putut preciza ce s-a 
păstrat din edificiul iniţi al , ridicat către mijlocul secolului al xrv
lea, şi modul în care acesta a fost refăc ut de Matei Basarab „pre 
aceeaşi temelie, cu aceleaşi pietre", fiind păstrată prima asiză din 
elevaţia bisericii iniţiale, iar noul lăcaş fiind mărit spre vest, precum 
ş i modul în care a fost înlocuit cel de al doilea edificiu de biserica 
construită în veacul al XIX-iea. 

Biserica iniţială se afla în cadrul unui ansamblu arhitectural 
care, suntem îndreptăţiţi a considera, adăpostea reşedinţa primilor 
domni ai Ţării Româneşti. În jurul lăcaş ului, la o dată apropiată 
de momentul construirii sale, probabil într-o succesiune imediată 
de lucră ri, a fost ridicat un zid împrejmuitor. Traseul acestuia era 
aproximativ rectangular; resturile sale au fost descoperite în mai 
multe puncte, la o distanţă de 12-14 m de zidurile bisericii , spre 
nord, vest ş i sud . Zidul era construit din piatră de râu , pe fundaţii 
puţin adânci ş i avea o grosime de circa 0,70 m. Pe latura de est 
nu a fost găsit un zid asemănător celui de pe celelalte laturi. Nu 
este exclus ca în această parte în locul lui să se fi aflat un zid mai 
gros, descoperit la aproape 25 m est de biserică . 

Pe întreaga latură de sud a ansamblului au fost descoperite 
urmele unui val cu şanţ la exterior 3. Lăţimea valului era de 8-8,80 
m; înălţimea până la care se păstrează urmele sale atinge 1,40 m. 
Şanţul, cu o lăţime de peste 4,50 rn şi o adâncime care trecea de 
2 m, se afla la 2-2,50 m de val. Valul era amenajat din pământ , 

pământ în amestec cu pi etriş sau bolovani cu pământ. În une le 
zone era întărit pe ambele părţi de un schelet lemnos, ale cărui 
urme s-au putut observa în săpături. Nu se poate preciza dacă acest 
val a fost ridicat numai în partea de sud a incintei, ca fiind mai 
expusă. Pe latura de est, în preajma terasei abrupte, el nu a fost 
descoperit. Este posibil ca în acest loc, apărat natural, prezenţa 
lui să nu fi fost necesară . În partea de vest exista o adâncitură na
turală a terenului. Zona dinspre nord nu poate fi cercetată din cauza 
existenţei unor construcţii moderne. Valul se suprapune în partea 
de sud-est depunerii anterioare locuirii medievale, iar spre sud
vest unui strat cu puţine materiale databile în secolul al XIV-lea. 
Stratul poate fi datat la mijlocul secolului al XIV-iea, putându
se presupune că a fost amenajat imediat sau la scurt timp după 
ridicarea zidului din jurul bisericii . 

Una dintre problemele de cel mai mare interes în cercetarea 
reşedinţei de la Câmpulung este identificarea vechii case dom
neşti . Rezolvarea ei este dificilă, deoarece nici una dintre construc
ţiile secolului al XIV-iea nu se mai păstrează. Ele au fost înlocuite 
de clădirile mânăstirii ctitorite de Matei Basarab, care la rândul 
lor au suferit numeroase transformări . S-a c<iutat, cu peste trei de-

2 Oh. I. Cantacuzino, Sp. Cristocea, T. Mavrod in , Şt. Trâmbaciu , Princi
palele rezultate ale cercelârilor arheologice de la fos ta curte domneascâ din 
Câmpulung din anii 1975- 1977, Studii şi comun.icâri. Muzeul Câmpulung Muscel, 
1, Câmpulung, 198 1, p. 23-29; Gh. I. Cantacuzino, Probleme ale secolelor XIII 
şi XIV la Câmpulung şi cercelările arheologice la.fosta curte domneascâ, SC/VA , 
22, 1981, I, p. 131-1 39. 

3 Gh. I. Cantacuzino, Elemente defortificare la vechea reşedinfă domneascâ 
din Câmpulung, în volumul /n memoriam. Radu Popa. Temeiuri ale civiliza.Liei 
român.eşti în contexl european, [Bistriţa] , 2003, p. 293-303. 
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cen ii în urmă, să se atribuie unei faze ele con s trucţie din secolul 
al XIV-iea pivni ţa cl ădirii aflate la sud-ves t ele bi serică , numită 

în catagrafii le clin prima parte a veacului al XIX-iea „casa egume
n ească''. Ca argument în sprijinul acestei opinii au fost aduse restu
ril e unui pavaj ele că rămidă descoperit la suci ele această clădire4 

la adâncimea de 2,20 m, apropia că de nivelul corespunzător primei 
faze a bi ·ericii (clar trebuie ţinut seama ele panta natural ă iniţială 
pe care o avea terenul în acest loc). Fără a se putea dovedi o legă
tură între pavimentul ele cărămidă ş i funcţionarea pivniţei apro
piate, s-a presupus că aceasta din urmă ar reprezenta o etapă de 

bolovani alăturat ş i res turi ele pavaj de cărămidă aflate puţin mai 
departe, au fost descoperite la nord de casa de la sud-vest de bi
serică. Se poate presupune o l egătură între aceste res turi ş i urmel e 
asemănătoare descoperite în vechile săpături efectuate la sud de 
aceiaşi clădire. În acest caz vestigiile datorită cărora s-a pos tulat 
o vechime iniţială în secolul al XIV-iea a pivniţei respectivei case 
ar fi ulterioare l ăcaşului , datând dintr-o perioadă marcată de pri
mele transformări ale ansamblului , după dezafectarea zidului îm
prej muitor al bi seri cii. Faptul că pivniţa respectivă este în mod 
cert ul terioa ră mijl ocului secolului al XVI-lea es te dovedit de 

(J 5 10rn 
I ! I! 11 I I 

Fig. I. Planul de ansamblu al cercetă rilor arheologice din zona fostei reşedinţe domneşti din Câmpulung ( 1975 - 1977, 1981 - 1982, 1984, 2000- 2003). 
1 - biserica domnească „Negru Vodă "; 2 - casa de la SV de biserică („egumenească"); 3- turnul clopotniţei; 4 -casa de la N de turn („domnească" sau 

„arhiereascâ"); 5 - corp de chilii; 6 - biserica bolniţei; 7- clâdire modernă. 

construcţie din secolele XIV-XV ş i s-a considerat că numai aici 
a putut fi vechea casă domnească\ presupunere care a ajuns să 
fie pri vită ca o certitudine6. 

Săpăturile arheologice din anii 1975 ş i 1976 au dovedit, fără 
putinţă de îndoială, că pivniţa respectivă este ulterioară mijlo
cului secolului al XVI-lea7

• Zidul din jurul bisericii a fost demolat 
în secolul al XV-iea. Urme ulterioare acestei demolări , ale unui 
zid cu fundaţia puţin adâncă, orientat est-vest, cu un pavaj de 

4 Urme descoperite în sondajul efectuat aici în anul 1963 de D . V . Rosetti 
ş i FI. Mârtzu. În succinta lor p.rezentare se arata: „S-a confirmat ca aceasta 
con s trueţie a fos t ridicata în vremea lui Matei Basarab (fundaţiile taie morminte 
dintr-un vast cimitir laic datat, prin monede ungare ş i turceşti , la mijlocul secolului 
al XVI-iea). S-au gas it ş i vestigiile altei constru cţii mai vechi , cu paviment de 
cărămizi, databilă în seco le le X IV-XV" (SClV, t. XV, 1964, nr . 4, p. 566; vezi 
ş i Dacia, NS, VIII, 1964, p. 402). 

5 Flaminiu M ârtzu, Ştiri noi asupra complexului istoric al mânăstirii şi al 
cur/ii domne.~ti din Câmpulung, BOR, an LXXXIII, nr. 11-12, 1965, p. 1036-
1037. Presupunerea era formulată făn'i a avea „proba definitiv <i că res turile de 
con s trucţii descoperite se ţes intim cu partea clt1dirii ridica t<1 în acelaşi Joc de 
Matei Basarab"; un alt argument, um1ând o ipotez<i a lui V. Drăghiceanu (Despre 
111â11ăstirea Câmpulung. Un docUJnenl inedit: juma/ul sâpăturilor fâcute de Comi
siunea Mollwn.entelor Istorice în 1924, în BOR, an LXXXII, nr. 3-4, 1964, p. 
305-306), era forma bolţii semicilindrice sprijinită pe arcuri dublau care nu ajung 
până la nive lul de călcare al pivniţei. Asemănă rile constatate între cănimizile 
folosite la zidirea pivniţei ş i a turnului-c lopotniţa erau considerate drept un 
argument discutabil în favoarea unei dată ri mai târz ii a pivniţe i , fiind acceptată 
ipoteza lui Virgil Drăghiceanu că turnul ar fi fost un vechi donjon transformat 
în c l opotniţa şi atribuind ambele construcţii secolului al XIV-iea, deş i lipseau 
la acea dată cercetă rile arheologice. 
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distrugerea, prin construirea ei, atât a resturilor construcţiilor din 
secolele XIV şi XV care se aflaseră pe acel loc, cât şi a mormin
telor din secolul aJ XVI-iea. Pivniţa poate fi atribuită primei etape 
de lucrări din timpul lui Matei Basarab, din 1636-1638, iar partea 
superioară a casei etapei imediat următoare, din 1646-16488. Tur
nul clopotniţă s-a dovedit, la rândul său, a fi construit din temelie 
în timpul lui Matei Basarab, mai precis în 1647, după cum reiese 
din mărturii scrise9 . Nici una dintre clădirile care se mai păstrează 
în partea de vest a ansamblului, cu excepţia bisericii , nu înglobează 
părţi ale vreunui edificiu din secolul al XIV-lea. Toate aceste ele
mente exclud posibilitatea ca vechea reşedinţă domnească să se 
fi aflat la sud-vest de biserică , locul ei trebuie să fie căutat în altă 

6 Părerea că pivniţa casei de la SV de biserică ar data din sec. XIV a fost 
preluata de Emilian Stănescu , Ansamblul istorico-cultural-artistic Negru Vodă 
din Câmpulung Muscel, Bucureşti , 1988, p . 4, 6, 38. Cu mai mult timp înainte, 
cercetătorul Pavel Chihaia (Din cetăţile de scaun ale Ţării Româneşti , Bucu
reş ti , 1974, capitolul Curtea domnească din Câmpulung - Muscel, p. 231) 
argumentase că pivniţe l e casei de Ja sud-vest de biserică sunt ulte ri oare secolului 
al XVI-iea. 

7 Gh . I. Cantacuzino, V. Popa, Cercetarea şi restaurarea unei case din an
samblul fostei curţi domneşti din Câmpulung, RMM MIA, XLVTI, l, 1978, p. 71-
75. 

8 lbidem. 
9 D. Bak lJ i ă re l atează că turnul a fost construit cu piatra provenită din de

molarea „Cloaşterului " (CSTR, voi. V, p. 265-266). Parerile privind o datare ini 
ţi a l a mai timpurie, în seco lul al XIII-iea, a acestui turn (vezi de exemplu 
V . Drăghiceanu , op, cit„ p. 285) sunt cu des;lvârş ire infirmate de cercetarile ar
heologice. 
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parte. Cercetătorul care a analizat cu o deoseb ită acribie evoluţi a 

ansamblului vechii curţ i domneşti din Câmpulung, Pavel Chihaia, 
argumentând mai de mul t că p ivniţel e casei de la sud-vest de 
biserică sunt ulteri oare secolului al XVI-iea, intu ia că „o analogie 
cu inci nta domnească din A rgeş ne-ar l ăsa să credem mai degrabă 
că la est de bi seri că, pe terenul actualei bolni ţe, s-a ridicat curtea 
voievoda l ă a lui Nico lae Alexandru"10. 

În căutarea locului vechilor case domneşti , a tenţi a cercetări l or 
a fos t îndrepta tă spre zona s ituată la est de biseri ca în care se află 
piatra funera ră a marelui voievod Nicolae Alexandru . Aic i au fos t 
descoperite semnifica tive vesti gii, care pot fi atribuite seco lului 
al XIV- iea, ş i a căror datare poate fi presupusă ţ in ând seama de 
pozi ţ i a ni velului ele la care ele au fost construite, asemănătoare 

celei a fundaţiil or primei faze a biserici i şi a zidului care o încon
jura1 1 (f'ig. 2). 

Observaţiil e stratigrafice au urmărit precizarea raportului între 
di fe ritele ziduri ş i res turi de con stru cţ ii , precum ş i între aces tea 
şi depunerile legate ele momentul r i di cării sau dezafectă rii lor 
(fig. 3-8). În di feri te le puncte cercetate din partea de est a ansam
blului s-a constatat că la o adâncime ce ajunge la l ,75-2 m fa ţă 

de suprafa ţa actualft, adâncime care creş te spre vest ş i sud şi scade 

i i 
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unui strat gros de peste 30 cm de pământ cenu ş iu în care se afl ă 

numeroş i bolovani de râu de dimensiuni medii . În pământul dintre 
bolovani nu se găsesc urme sau p i gmenţi de mortar. Câteva foarte 
mici fragmente ceramice a căror factură este asemănătoare celor 
databile în secolul al XIV-iea îndreptă ţesc presupunerea că poate 
fi vorba de o amenajare care a precedat primele con s trucţ ii 

medievale de zid din apropiere. Mai spre es t, în apropiere de 
marginea terasei, a fos t descoperit, pe o l ăţime ele 8, I Om, un strat 
având grosimea de 0,50 m, asemănător ca aspect, l ăţime ş i poziţi e 

s tra tigrafică, cu urmele valului descoperit în l 975 pe latura de sud 
a ansamblului . Nu trebuie exc lu să ipoteza că aceste urme ar 
reprezenta un început al lucră ril or în vederea amenaj ării ş i în acest 
loc a valului , la care se va fi renunţat d atorită pantei abrupte cl in 
apropiere. Peste humusul cenu ş iu care i se suprapune se afl ă un 
strat foa rte subţire cu pietri ş ş i un altul de pământ cenu ş iu . 

Stratului cu bolovani îi corespund mai spre est depuneri de 
pământ cenuşi u de diferite nuanţe, în care s-au găs it puţine frag
mente ceramice, unele atipi ce, altele putând fi datate în secolul 
al XIV-iea. La partea superi oa ră a acestui strat se află ni velul de 
construcţ i e al unor ziduri de care va fi vorba mai jos, nivel marcat 
de resturi de mortar în vecină tatea fundaţie i . Perioadei de utili zare 
a zidurilor le corespund stratu ri de pământ cu pigmen ţ i sau urme 

· -· --·-·- · - · -·- · -·- · - · -· --·--·-·-1~~-_u-~ · ·-·-v-·-·-·-·-·-·-·- 5 15 ·- · - · - · - · -·- · •. , · --r"· ~ - -
-·- . ·- ·- ·- · - ·- ·- ·- ·- ·- · - ·-·- ·-. - ·- ·-·-· - · - ~~-
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I 
i 15 23 

i i - ·- - ·- ·- - ·!r Î -
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Fig. 2. Pla11 ul cercetârilor arheologice din partea de nord-est 
a ansamblului fostei reşedinţe domneşti din Câmpulung. ( 1981-1 984, 2000-2003) 

spre est, este situat solul galben steril. Acestui a i se suprapune 
un strat de humus cenuşiu a cărui grosime nu depăşeşte l 5-20 cm. 
În partea superi oa ră a stratului de humus au fos t descoperite, în 
special în partea de vest, fragmente ceramice din prima epocă a 
fierului . Peste acest strat ş i în aceeaşi zonă, s-a constatat ex i s tenţa 

10 Pavel Chihaia, op. cil„ p. 23 1. 
11 Gh. I. Cantacuzino, Sp. Cristocea, Ş tefan Trâmbaciu, Cercetâri arheo

logice î11 zona foste i Curţi domneşt i din Câmpulung Muscel, MCA. A XV-a 
sesiune anua l ă de rapoarte, Vaslu i 1982, Bucureşti , 1986, p. 287-290; idem, 
Cercetârile arheologice din zona.fostei curţi do11111eşti din Câmpulung, jud. Argeş, 
MCA. A XVII-a ses iune anua l ă de rapoa1tc, Plo i eş t i , 1983, Partea a 11-a, Bu
cu reşt i , 1993, p. 5 17-524; Gh. I. C mtacuzino, Unele probleme privind cercetârile 
arheolog ice de la Câmpuh1ng, CA, MNIR, VII, 1984, p. 199-206; Idem, Proble
me ale cercetcirii vechii reşedinfe domneşti din Câmpulung, Argessis. Studii 

de moloz. Deasupra acestora se afl ă resturile de moloz cu pi atră 

ş i spărtură ele cărămidă, provenind de la demolarea unor construc
ţ ii pe care poz iţi a s trati grafică le ara tă ca fi ind între primele din 
zonă .. Peste resturile de demolare se afl ă straturi de ni velare, iar 
deasupra acestora - ni velul de construcţi e al zidului de inci ntă al 
mânăstirii din secolul al XVII-iea, reprezentat de urme de mortar 
sau de un strat subţire cu pi etri ş. Deasupra ni velului de călca re 

de la mijlocul secolului al XVII-iea, marcat pe alocuri de res tu ri 

ş i comunicări , seria Istorie, tom. IX, Piteşti , 2000, p. 107- 11 5; Gh. 1. Cantacuzino, 
Şt. Trâmbaciu , Rezultate le cercetă rilor arheologice efectuate în anul 2000 la 
ansamblul „Negru Vodci " din Câmpulung , Revista de istoric a Muscelulu i. Studii 
ş i comunicări . Muzeul Câmpulung Muscel, 6, 200 1, p. 43-61; Gh. I. Cantacuzino, 
Maria Venera Răd ulescu , Ş t. Trâmbaciu, Cercetâri arheologice la Câ1npulung 
-200/, Revista de istori e a Muscelului , 7, 2003 , p. 25-37. 
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Fig. 3. Câmpulung, ansamblu/ fostei reşedinţe dom.neşli. Profilul de nord al secţiunii 1511977. I a - sol steril gălbu i cu prundiş; J b - sol steril f?ălbui; 2 - humus 
cenuşiu; 3 - pcimânt cenuşiu, rare urme cărbune (depuneri probabil din prima parte a sec. XIV); 4 - pcimânl cenuşiu, pigmenţi moloz (depuneri probabil din sec. 
XIV); 5 - pcimânt cenuşiu, unne 111 oloz (depuneri şi nivelciri probabil din sec. XV - prima parte a sec. XVII); 6a -pcimânt cenuşiu, unne moloz, pietriş; 6b - pământ 

castaniu gcilbui, pigm.enfi moloz; 6c- pci1nânt, unne moloz, bolovani; 6 el - pământ castaniu-gălbui (depuneri şi nivelciri probabil din sec. XVII -XVIII); 7a - pcimânt 
cenuşiu deschis co111pac1, pif?tnen/i mo loz; 7b - pământ cenuşiu deschis, pigmenţi moloz; 7c - pcimânl cenuşiu-gcilbui. nisipos; 7d - pcimânt cenuşiu-granulos, pigmenţi 
moloz, cârcim.idei; 7e - pământ cenuşiu granulos, urme ccircimidâ spartă (depuneri şi nivelări probabil din sec. XVIII -prima parte a sec. XIX); Ba- pâmânl cenuşiu 
deschis, urme moloz; 8b - pâ1nânt cenuşiu, urme 1110/0~. pietre; Se - pâmânt cenuşiu deschis granulos; Bd - pământ cenuşiu deschis, pigmen,ti moloz; 8e - pământ 

cenuşiu-castaniu granulos (depuneri şi nivelări probabil din sec. XIX - XX); 9- sol vegetal. 
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Fig. 5. Câmpulung, ansarnbht!fostei reşedinfe 
domneşt i. Profilul de nord al sec/iun.ii 1511984. 
I - sol steril gălbui; 2 - humus cenuşiu gâlbui, 
rar pietriş; 3a - pămân1 cenuşiu, bolovani; 3b 
- p(/mânt cenuşiu (depuneri probabil din prima 
parfe a sec. XIV); 4a -pămcîlll ce11uşiu-gâlbui, 

pietriş; 4b - pâmcînt nisipos-gâlbui, pietriş; 4c 
- pâ1nânt castaniu-gâlbui (depuneri probabil din 
sec. XIV); 5a - pâmânt cenuşiu gmnulos; 5b -
pâmânt ga lben purtat (depuneri şi nivelări pro
babil di11 sec. XV - pri111a parte a sec. XVII); 6 
- pci111ân1 cenuşiu deschis, pigmenfi moloz., 
cârâ111idll (depuneri şi nivelci ri probabil din sec. 
XVII - XVllJ); 7 - pâmânl cenuşiu deschis 
gra11ulos, pig111e11fi moloz (depuneri .ii nive lâri 
probabil din sec. XVllJ - prima parte a sec. 
XIX); 8a - pân·l(înt cenuşiu, urme moloz, piatrei 
spartei; 8b - pâmâ11.1 brun cenuşiu, moloz, cârci-
111idâ (depw1eri şi nivelâri probabil din sec. XIX 
- XX); 9 - sol vegetal. 
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Fig. 4. Câmpulung, ansamblul fostei reşedinţe domneşti. 

Prc!filul de nord al secţiunii I 5119B2. J - sol steril gălbui 
cu prundiş; I b- sol steril gălbui; 2 - humus cenuşiu gâlbui; 
3a - pcimânt cenuşiu; 3b- pâmânt castaniu cenuşiu; 3c -
pământ castaniu f?âlbui (depuneri probabil din prim.a parte 
a sec. XIV) ; 4 - pâmânt cenuşiu închis (depuneri probabil 
din sec. XIV); 5 - pământ cenuşiu castaniu, urme moloz 
(depuneri şi nivelâri probabil din sec. XV - prima parte a 
sec. XVII); 6 - pcimcînt. de umplutură castaniu (depuneri 
ş i nivelâri probabil din sec. XVII - XVIII); 7a - pâmânt 
cenuşiu, piatrei spartă, 111oloz; 7b - pâmânt cenuşiu gra
nulos; 7c - nivelare cu pănuîn t cenuşiu şi 1110 /oz; Ba -
pâmânt cenuşiu deschis granulos, urme moloz (depuneri 
şi nivelâri probabil din sec. XVIII - prima parte a sec. XIX); 
8b - umplutură gropi moderne (depuneri şi nivelâri 
probabil din sec. XIX - XX); 9 - sol vegetal. 
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Fig. 6. Câmpulung, ansamblul.fostei reşedinfe domneşti. Profilul de nord al secţiunii 1511981 . I - sol steril gălbui cu prundiş; lb - sol steril gălbui; 2 - humus 
cenuşiu; Ja- b - depuneri probabil din prima parte a sec. XIV,. 4 - depuneri probabil din sec. XIV; 5 - depuneri şi nivelări probabil din sec. XV - prima parte a 
sec. XVII; 6 - depuneri şi nivelâri probabil din sec. XVI! - XVll/; 7 - depuneri şi nivelări probabil din sec. XVlll - prima parte a sec. XIX; 8a- b - depuneri şi 
nivelări probabil din sec. XIX - XX; 9 - sol veuetal. 

fig. 7. Câmpulung, ansamblul.fostei reşedinfe domneşt i, 2002. Profilul nordic al S. 21. 1 - sol gcilbui cu prundiş.ftirci urme arheologice; 2 - pcimânt cenuşiu , rar 
pietriş; 3a - pci111ân1 cenuşiu şi bolovani; 3b - pcimânt cenuşiu deschis, pietriş; Jc - pcimânt cenuşiu cu pietriş; 4a - pâmânt cenuşiu granulos, pig1nenţi moloz; 4b 
- pcimant cu speirturei de ccircimidei; 5 - pâ111a11t cenuşiu cornpact, urme moloz, câreimidei; 6 - moloz. pământ cenuş iu,· 7 - pământ cenuşiu, unne moloz; 8a - moloz; 
8b - pcimânt cenuşiu cu moloz; 8c - pci111ân1 cenuşiu, pigmen.ti de moloz; 9 - sol vegetal. 
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Fig. 8 Câ111pulun11, ansa111blulfostei reşedinfe do11111eşti, 2000. Prr4il11I nordic, pro.fil11I estic al tronsonului vestic şi pro.fi.lui vestic al tronso11ului estic al S. 15 B. I - sol 
steril geilbui; 2 - humus cenuşiu; 3o - pri111â111 gâlbui l'enu.yiu, rar pielriş; 3b - pământ cenuşiu gâlbui, grmwle mortar (depuneri probabil din prima parte a sec. XIV); 
4a - pâmâ11t cu 111010~ şi cârâmtdâ spartei,· 4h - pâ111anr ce11u.)·iu cu unne de moloz; 4c - pâ111â11.1 cenuşiu gel /bui; 4d - pcimâ111 cenuşiu cu bolovani (dep 1111eri probobil 
din sec. XIV); 5a - pei111ân1 cenuşiu deschis,· 5b - pă111ân1 cenuşiu deschis cu pigrnenfi şi urme de moloz, piatrei ş i ccirâ111idli spartei,· 5c - pâ111alll cen11şiu cu pigmenfi 
de moloz.; 5d - pci111ânt cenuşiu cu pig111enfi de crirbune; 5e - 111oloz, pietre de râu; 5f - pcimânt cenuşiu amestecat cu gâlbui nisipos, pigmenfi de 111010~ şi ccirli111idâ 
(depuneri şi 11ivelâri probabil din sec. XV - primo parte a sec. XVII); 6a - nivel de ccilcare din sec. XVII; 6b - pci111ân1 castaniu - cenuşiu , cârci111ida spartei (depun eri 
.)·i nivelări probabil din sec. XVII - XVIII) ; 7a - 111oloz. ceircimidă spartei,· 7b -pămâm cenuşiu deschis, urme moloz, ccirâmidâ spartei (depuneri şi nivelci.ri probabil din 
sec. XVIII - prima parte a sec. XIX),· 8 - pâmânt cenuşiu granulos, pig111enfi moloz (depuneri şi niveleiri probabil din sec. XIX - XX); 9 - sol vegetal. 
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de pavaj , se a fl ă straturi care pot ajunge la o gros ime des tul ele 
mare, reprezentând res turi ele demo lare sau ni ve lări cu pămâ nt , 

moloz, piatră ş i că rămidă s pa rt ă, s t răpunse de numeroase gropi 
ulteri oa re, depuneri legate ele transformftril e efectuate în in c intă 

în secolele X VUI-XIX ş i ul terior. O datare exactă a di fe ri telor stra
turi de ni velare ş i umplutură este deoseb it ele dificil ă, în lipsa unor 
repere cronologice concludente. 

La est ele bi seri că, ele ambele pă rţi ale ziqului despftrţi to r I intre 
incinta central ă ş i cea dinspre răsă rit (în S. I 5 A ş i S. I 5 B), a 

Fi g. 9. Câmpulung, ansamblul.fostei reşedi11 fe domneşti. 

S. 15 BI 2000 - tronsonu.I vestic, vedere dinspre est, cu zidul orientat est -
vesr şi cornplexul cu cărămiz i şi morta r. 

fos t descoperit un complex de cărămi zi ş i mortar. Ele acopereau 
o întindere a cărei lungime depăşea 6 m, fiind însă distruse pe o 
destul de mare suprafaţă . Este un rânci de cărămizi (având lungimea 
de 29 cm ş i grosimea de 4 cm), aşezate pe muche în şiruri paralele, 
înclinate u şo r cu partea superi oară spre est, având între rosturi 
mortar slab, cenu ş iu (fig. 8, 9). Semnificaţi aacestorurme- asemă

nătoare unor bucăţi ele zidări e prăbuşită , sau unei pardoseli - este 
greu de precizat. Prin poziţia stratigrafică, deasupra solului gălbui 
cenu ş iu cu prundi ş, în care nu s-au găsit urme arheologice, ele se 
s ituează între primele amenajftri constructive din zonă 1 2 ş i datează 

probabil clin secolul al XIV-iea. 
Trebuie să reţină atenţia descoperirea la est de bi serică a unor 

urme de ziduri ce se pot data în seco lul al XIV-iea, datare ce poate 
fi dedusă din poziţi a s tratigrafică a ni velului lor de con strucţie . 

Acest nivel se află - asemenea fundaţiilor primei faze a bisericii 

12 Nu poate fi stab ilit un raport direct în privi nta pozi!iei strati grafice între 
cele dou ă tronsoane ale S. 15 B, nici în tre aceasta ş i depuri'erile din S. 17 sau 
S. 17 A. 
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şi a zidului care o înconj ura - la partea superi oară a unor depuneri 
cuprinzând materiale ele la începutul secolului al XlV-lea. În stadiul 
actual al cercetă ril o r mai sunt probleme în ce priveşte deplina înţe
legere a semni ficaţi ei unora din tre aceste urme. 

Unele resturi de construcţi e, ele proporţii mici, ale căror rosturi 
nu sunt în că l ă murite, au fost descoperite în partea de est a ansam
blului - un ş ir ele pietre legate cu mortar, un strat de mortar sau 
alte pie tre legate cu mortar, că rora li se adaugă la o d i stanţă puţ in 

mai marc temelii clin bolovani ş i mortar cu l ă ţimea ele 0,40-0,50 
m. La orei-vest ele acestea au fos t descoperite res tur i de z id ă ri e 

ca re nu au putut fi decât în mică parte cercetate, afl ate în imediata 
apropiere- la di stanţe ce vari ază între 0,50 şi 0,70 m - a resturi lor 
unei co n s tru cţi i ele mari proporţi i . Ele se mai păs trează pe o în ăl

ţime ele circa 0,30-0,35 m deasupra ni velului de con stru cţ i e care 
este marcat ele un strat ele mortar a că rui gros ime ajunge la circa 
5-6 cm, şi reprez intă colţul de nord-vest al unei con struc ţi i ele di 
mensiuni mi ci, care se înti nde spre sud ş i est. Zidări a are o gro
sime ele 0,43-0,46 m, în co l ţ afl ându-se o pi atră ele dimensiuni 
mai mari , ele 64 x 55 cm (fig. 13, 14, 17, 18) . În ă l ţimea redu să a 
z id ă ri e i ş i grosimea destul de mică, poate sugera PC!S ibi litatea ca 
ea să fi reprezentat temelia ele piatră a unei mici con strucţii de 
lemn sau ele pa i a ntă. Rândul de bolovani ele la baZ:a fundaţi ei se 
află în solul steril gă lbui cu prundi ş; în stratul de pământ cenu ş iu 

situat deasupra acestuia s-au găs it, în partea inferi oară, câteva 
fragmente ceramice lucrate cu mâna, probabil ha!Istattiene, precum 
ş i fragmente ceramice caracteri stice secolului al XIV-iea, cu buza 
îngroşată (în forma numită „cu guler"), provenind clin depunerile 
anterioare con s trucţi e i sau antrenate în momentul săpării şanţului 

Fig. 10. Câmpulung. anscunblul.fostei reşedinţe domneşti. Vedere dinspre esl 

a S. 1511982, cu zidării din sec. XIV ş i din sec. XVII. 
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Fig. 11. Câmpulung, ansamblulfo.1·1ei 
reşedinfe domneşli. Profilurile de est 
şi de sud ale secfiunii 1711984. I -
sol .1·1eril gălbui cu pieLriş; 2 - humus 
cenuşiu gălbui; Ja - pămânl cen11şiu, 

rar pietriş; Jb - pâmânl cenuşiu , 

bolovani; Jc - peimânL cenuşiu (de
puneri probabil din prima parte a 
sec. XIV); 4 - pcimânl cenuşiu , urme 
cărbune, granule moloz (depuneri 
probabil din sec. XIV); 5a - pci111ân1 
cenuşiu, pigmen fi molo:; 5b - pâ-
111ân1 cen.11.)·iu, urme moloz. cărâmidă 
(depuneri şi nivelări probabil din sec. 
XV - prima parfe a sec. X\111); 6 -
moloz, ceirămidâ spar1â (depuneri şi 

nivelări probabil din sec. XVII -
XVIII); 7 - pă111â111 cenuşiu închis, 
urme moloz, cei reim idă sparui (de
puneri şi nivelei ri probabil din sec. 
XVIII - prima parLe a sec. XIX); 8-
peimâlll cenuşiu cu resturi de moloz 
(depuneri şi nive/eiri probabil din sec. 
XIX - XX). 

Fig. 12. Câmpulung, an.sa111b/u/ .fosLei reşedin/e dom.neşt i, 200 I. Prr~/ilul ves1ic 
al S. 17 D. I - sol steril gâlbui cu prundiş; 2 - hum.us cenuşiu; Ja - plimânt cenuşiu 
cu bolovani; 3b - pâ111ânt cenuşiu; 4a - pardoseală de cârâm.idă; 4b - m.o/oz, piatră 
spartă; 5a - pâ111ânt castcmiu-cen.uşiu compact; 5b- pcimânt cenuşiu granulo.1', molo:; 
6a - cârăm idâ sparlâ, moloz; 6b - 1110/0:, cârâmidâ sparlii; 6c - pârnânt cenuşiu cu 
mult 1no/oz; 6d - pâ111âlll ca.waniu, urme de moloz; 7a - 1110/oz, ccirâ111idâ spartei; 7b 
- peimânl cu moloz, cârrimidei spartă, bolovani mici, piatrei; 7c - pâmânt cu rnoloz, 
piatrei spartei. ccireimidei. pănuînt cenuşiu; 8 - peimânt ce111 1şiu granulos, urme de moloz; 

o 
!wwwL., ------

® 
-_, ____ ---@._-_-- ---..::._ 
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Fig. 13 . Câmpulung, ansamblu/fostei reşedin/e domneşti, 2001 . Profilul estic al 
S. 17 D. I -sol steril gâlbui cu prundiş; 2 - pcirnânt cenuşiu; 3a -pci1nânt nisipos, 
pietriş; 3b - pcim.ânt cu prundiş; 3c - pâmcînt nisipos, urme de monar, pieire; 
3d - 111011ar; 4a- pardosea/ci de cârcim idei; 4b - mo11ar, mola<. pietre; 5a - pcimânt 
cas1a11iu cenuşiu compac/; 5b - pcimânt cenuşiu-castan iu, pigmenfi moloz; 6a -
ceireimidâ spanci, moloz; 6b - pâmânt cenuşiu granulos, unne rno/oz; 6c - moloz . 
.fraw11e111e de ceirâmidei; 6d - pcimânt cenu.yiu granulos, pig111enfi de moloz; 7a -
pcimânt cenuşiu cu mult moloz; 7b- moloz; 7c - moloz cu bolovani; 7d - pâmân1 
cenuşiu deschis granulos, urme de moloz ş i cârâmidci; 8a - pâmânt cenuşiu cu 
moloz; 8b - pei111â111 cenuşiu granulos, uime de moloz; 8c- riidăcini; 9- sol vege/Cll . 

I I I 

Fig. 14. Câmpulung, ansamblul fostei reşedin/e domneşti, 

2000. Profilul vesticalS. 17 A. / -sol steril gâlbui cu prundiş; 
2 - pcimânt cenuşiu; Ja - pcimânt gei/bui; Jb - mortar 
(depuneri probabil din prima parte a sec. XIV); 4a -
pardosea/ci de ccireirnidâ; 4b - pci111ânt gri/bui; 4c - pcimânt 
cenuşiu ; 4cl - pei111â111 castaniu cenuşiu c1.1 pietricele; 4e -
peimânt cenuşiu cu moloz şi piatrei spartei (depuneri probabil 
din sec. XIV); 5a - peimânt castaniu cenuşiu compact; 5b -
peimânt castaniu cenuşiu deschis, pig111enfi moloz; 5c -pcimânt 
cenuşiu, urm.e moloz şi piatra Jpartâ; 5d - pcimânt cenuşiu 
(depuneri şi nivelciri probabil din sec. XV- prima parte a sec. 
XVII); 6a - moloz, cârâ111idâ spartei; 6b - pâmânt cenuşiu 
închis; 6c - pcimânt cenuşiu gâlbui, pig111e11fi moloz (depuneri 
şi niveleiri probabil din. sec. XVII - XVIII); 7a - pcimânt cenuşiu 

granulos; 7b - pci111ânl cenuşiu , bolovani, urme moloz 
(depuneri ş i nivelciri probabil din sec. XVIJI - prima parte a 
sec. XIX); 7c - pcimânt cu resturi de moloz, râdcicini; 8a -
pământ cenuşiu deschis granulos, pigmenfi moloz; 8b- primânt 
cenuşiu , urme moloz, piatni spartei (depuneri şi nivelciri 
probabil din sec. XIX - XX); 9 - sol vegetal. 
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fundatiei. Raportul în tre acea stă con stru c ţi e ş i zidul edificiului 
alăturat - a căru i fundaţi e taie nivelul de con strucţie al zid ă ri e i 

aflate la sud, situat deasupra unui strat s ubţire ele pământ gă lbui 

purtat (ce poate proveni clin şanţul de fundaţie)-este de succesiune 
imediată. Ea a fos t ridicată probabil către mijlocul secolului al 
XIV-iea, poate imediat înaintea c l ăd irii mari ~i posibil demolată 
înaintea dezafectăr ii acesteia, având o durată mică ele utilizare. 

Prezintă un interes aparte descoperirea , la circa 30 m est ele 
biserică, a urmelor unei construcţii cu ziduri groase de J m, îngrijit 
lucrate din piatră de A l beş ti , pe fundaţii din pi atră s partă ş i mor
tar13 (fig. 1 J -14 ). Partea de nord a clădirii se află din păcate sub 
con strucţii l e moderne ale Liceu lui „D inicu Golescu". 

În interiorul c l ăd irii , ale căre i ziduri sunt tencuite la interior, 
s-a descoperit o pardoseală de cără midă (cărămi zi cu dimensiuni le 
de 29 x 15 x 4 cm) , pe un strat ele mortar gros de câ ţiv a centimetri 
(fig. J 5- 16, J 9 ). Pavimentu.I a fos t l ăsat în starea în care s-a găs it, 

săpătura fiind adânc ită numai la exteriorul con s trucţiei , în spaţi ul 
îngust acces ibil cercetăril or. Deasupra pavaju lui de cărămidă din 
interior se afl a un strat de pământ compact castaniu-cenuşiu, a cărui 
grosime atinge cel mult I 0-12 cm. Peste acesta se găseau straturi 
groase de aproape 80 cm de moloz cu numeroase cărămizi . Între 
cărămizile , multe întregi, găsi te în acest strat, se află pietre ş i nume
roase cărămi zi cu un format special, în formă de segment de cerc, 
cu urme de mortar14• În două-trei locuri , gropi din stratul cu moloz 

Fig. 15. Câ111pult1111::, a11sa111blulfos1ei reşedi11fe do11111 eş1 i. 

S. 17 A/2000. :idul de sud al co11s1ruCf iei de pilll ră vciz.11t dinspre 11 ord, 
pavaj11I de ccirâ111idci şi pro,/i lul es1ic al sectiu11ii. 

13 Co l ţu l de sud-vest al c l ădiri i a fost descoperit în 1984. Ccrccta1·ca a co n
tinuat în anul 2000 dmd a fos t determinat traseul laturii de sud ş i a cck i de est 
a con s trueţic i , prin sond ajele S. 17 A ş i S. 17 C, la est de S. 17/1984. ş i în 200 I, 
cftnd au fost urmMite poqiunilc încă necercetate ale zid ului său sudi c prin dou ă 
so ndaje (S. 17 D ş i S. 17 E). 

1 ~ S-a form ulat, de cfllrc dr. arh. Cristi an Moisescu, presupunerea c<i acestea 
pot proveni ele la o pardosea l ă „în coaste". Nu trebuie exc lu să cventu <ilitatca 
provenienţe i de la o amenajare ele formă circulara. !inâncl sca ma de clcscopcrirca 
că rămi zil or ele acest tip masate pe o s uprafată relati v res trânsă. 
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Fig. 16. Cârnpulung, ansamblul fostei reşedin/e domneşti. 
S. 17 A/2000, zidu l de sud al construefiei de piatră văzut dinspre nord, 
pavajul de cciră1nidd şi pro,/ilul estic al secţiunii cu zidul construc,tiei 

dinspre sud (în. dreapta). 

Fig. 17. Câmpu l11ng, a11sa111blulfos1ei reşedin/e do11111eşti. 

S. 17 A/2000, pro,fil11I ves1ic al sec/h111ii între zidul de sud al construcfiei 
de piatrei (dreaplCI) şi zidul dinspre sud. 
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au pătruns prin stratul de pământ castaniu , distrugând chiar pe mici 
porţiuni pardoseala. Poate pune semne de întrebare o groapă cu 
traseul circul ar care taie pardoseala, observată lângă profilul de 
est al S. 17 D , parţial dincolo de acesta, la mai puţin de 0,40 m 

Fig. 18. Câmpulung, c11·1„wmblul .fostei reşedin./e domn.eşti. 

S. 17 D/2001, .funda/ia zidului sudic al cleidirii mari de piatrei (dreapta) 
şi zidăria colţului construc.tiei apropiate (stânga) - vedere dinspre est, 

cu profilul vestic al sondajului. 

de zid. Dacă fo rma relativ regulată ar putea duce cu gândul la un 
eventual locaş pentru un stâlp mare de lemn, groapa care se obser
vă în profil deasupra acestei spărturi (aflată de altfel la distanţe 
inegale de cele două extremităţi ale clădirii), precum ş i faptul că, 
dedesubtul stratului de mortar pe care erau aşezate cărămizi le, de
punerile (prundiş, pământ nisipos, pământ cenuşiu) nu erau deran
jate, indică mai probabil că este vorba de o intervenţie târzie. Stra
tul de moloz, care se găseşte şi la ex teriorul c l ădirii , având acolo 
gros imea de 35-45 cm, provine probabil de Ia demolarea zidu
rilor construcţiei. EJ poate fi pus ipotetic în l egătură cu transfor
mările constructive produse în cadrul ansamblului arhitectural 
odată cu organizarea mânăsti1ii în timpul lui Matei Basarab. Deasu
pra se află straturi de ni velare, pămâ nt cu bolovani sau cu urme 
de moloz, legate din transformările din secolele ulterioare . 

La exteriorul construcţiei s-a observat că, pe o anumită porţiune 
din latura sudică (în S.17 A,fig. 14, 17), zidul acesteia are Ja bază 
o asiză de bolovani mai l ată cu circa I O cm decât pa1tea aflată deasu
pra sa, relativ îngrijit executată, păstrată pe o înălţime de aproape 
0,70 m ş i care, Ia rândul e i, este mai I ată decât elevaţi a cu aproape 
1 O cm. În dreptul părţii superioare a fundaţiei con strucţiei mai mici 
aflate în apropiere spre sud, imediat peste stratul de mortar provenit 

Fig. 20. Câ111.pulu 11g, an.rn111blulfostei reşedi11/e domn.eşti. S. 1711984. 
Colţul de sud-vest al cleidirii mari de piatrâ, zidul adosat spre sud, 

zidul de bolovani adosat construc/iei spre ves t, resturi ele pavc(j 
de ceirei111idâ la vest de construc/ie. 
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de Ia amenajarea ei (care e situat deasupra unui strat subţire de pă
mânt nisipos cu urme de mortar ş i pietre ni.ici legat de con strucţia 

dintr-o zonă alăturată), se află câte un strat foarte s ubţire de pământ 

cenuşiu ş i pământ gălbui , deasupra lor observându-se nive lăr i le-

Fig. 19. Câmpulung, ansamblu / foste i reşedi11/e domn.eşt i . S. 17 E/2001, zidul 
de sud al construcţie i de piatrei şi /JCIVC(jul de căreim idei, vedere dinspre est. 

gate de anumite activităţi de construcţie, cărora Li se suprapun depu
neri din timpul folosirii clădirii . Fundaţia clădirii mari , adâncă de 
circa 0,70 m (după cum s-a observat în S. 17 D,jlg. 12-13, 18), are 
nivelul de construcţie marcat de un strat subţire de mortar. Şanţul 
fundaţiei, în care au fost antrenate ş i pietre de râu nu prea mari , 
s trăbate un strat de pământ cenuşiu cu puţine fragmente ceramice 
databile în secolul al XN-Jea, gros de 20-25 cm, un strat de pământ 
cenuşiu închis în care spre vest se află bolovani, gros de peste 30 
cm, şi humusul cenuşiu, pătrunzând în stratul steril de loess cu prun
diş. Deasupra nivelului de con strucţie a acestei fundaţii se află un 
strat subţire de nivelare cu moloz ş i mici bucăţi de pi atră, provenind 
de la anumite lucrări de construcţie, cărora li se suprapun depuneri 
din timpul folosirii clădirii . Urmează un strat de moloz provenind 
de la demolarea cl ădirii ş i nivelări groase din perioadele ulterioare. 

Spre vest, în continuarea laturii sudice a edificiului , a fost ado
sat un zid de pi atră gros de 0,62 rn, păstrat pe o lungime de circa 
l m, cu partea de vest demantelată. La nord de acest zid, la 
ex teriorul zidurilor clădirii, se afla un pavaj din cărămizi aşezate 
pe un strat de mortar (fig. 20). În apropierea colţului de sud-est 
al clădirii (cercetat numai parţi al din cauza trotuarului asfaltat) 
se află un alt zid adosat, simetric cu cel dinspre vest (fig. 21 ). Ele
vaţ i a sa se păstrează pe o înălţime mică, de circa 0,30 m, cu circa 

Fig. 21. Câmpulung. w1s a111blu l fostei reşedin/e domneşti. S. 17 C/2000, 
zidul de est al construc/iei de piatrei, pavajul din exterior 4·i zidciria adosatei 

în col/1.i/ de sud-est, vedere dinspre est. 
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0,50 m mai puţin decât partea superioară păstrată a zidului dinspre 
est al construcţiei. Şi aici, la exteriorul acesteia se află un pavaj 
din cărăn1izi dreptunghiulare pe un pat de mortar, asemănător cu 
cel din interior ş i cu porţiunile de pavaj păstrate lângă zidul de 
vest al clădirii. Dincolo de zidul de est al clădirii, deasupra pava
jului s-a constatat existenţa unui strat gros de l 0-20 cm de pământ 
castaniu-cenuşiu cu rare fragmente de cărămidă spartă , fără alte 
urme arheologice, iar deasupra acestuia un strat de moloz cu sfărâ
mături de mortar alb şi cărămidă spartă, a cărui grosime nu trece 
de 20 cm şi descreşte spre sud. Peste acesta se află straturi de ni
velare de pământ granulos cu moloz, pietre şi cărămidă spartă. 

În interiorul construcţiei, pe pardoseală sau pe nivelul de fo
losire al ei nu s-au găsit materiale ceramice concludente. O impor
tanţă deosebită o are descoperirea (în S. 17 E) în stratul de pământ 
compact castaniu-cenuşiu de peste pardoseala de cărămidă, la circa 
4 cm deasupra pavajului (la 1,05 m nord de zidul clădirii şi la circa 
0,25 m de peretele de vest al sondajului) a unei monede de argint, 
cu diametrul de 18 mm şi greutatea de l ,08 gr., dinar emis pentru 
Ungaria de Vladislav I în anul 144215 (fig. 22). Ea constituie un 
reper cronologic important, fiind descoperită în stratul de pământ 
depus peste pardoseală după dezafectarea clădirii şi anterioară 

demolării acesteia, cu rezerva că nu trebuie cu totul exclusă 
eventualitatea ca ea să fi fost antrenată dintr-o groapă cu material 
din stratul de demolare care a spart pavajul, existentă în 
apropiere. 

Fig. 22. Câmpulung, ansamblu/ fosrei reşedinţe domneşti. Monedei 
de la V/adislav I emisă pentru Ungaria în 1442, descoperită în S. 17 E/2001. 

(Scara Ix2,S) 

Între vestigiile arheologice care pot fi datate la mijlocul se
colului al XIV-lea, al căror nivel de construcţie se situează deasu-

0 Im 

L _ _ _ -- __ ._..,.. 

aproximativ de la nord spre sud, descoperit la circa 30 m est de 
bi serică , adosat edificiului de piatră în colţul de sud-est, cu orien
tarea puţin diferită de a zidurilor celorlalte construcţii aflate în 
apropiere (fig. 20). Grosimea zidului este de circa 1,05 m, f1rndaţia 
adâncă de 0,50 pân ă la 0,70 m, mai lată decât elevaţia cu aproape 
20 cm spre est şi cu 3-4 cm spre vest. Este construit din piatră 
(bolovani mari de râu şi piatră de Albeşti cioplită), legată cu mortar, 
cu fundaţia din piatra de râu şi mortar. Zidul a fost adosat laturii 
sudice a construcţiei mari de piatră imediat după ridicarea acesteia 
(fig. 2, 4, 1112). Porţiuni de zid cu acelaşi aspect şi cu orientarea 
asemănătoare au fost descoperite şi la circa 7 m (la circa l O m 
est de stâlpul dinspre sud al porţii dintre cele două incinte) ş i 

respectiv la 20 m spre sud. Dispunerea celor trei tronsoane de zid, 
faptul că ele nu pot fi legate de alte ziduri la est sau la vest, îngăduie 
în actualul stadiu al cercetărilor presupunerea că ele reprezentau 
păt1i dintr-un zid mai lung, care putea împărţi suprafaţa ansam
blului . Trebuie remarcată grosimea depunerilor corespunzătoare 
utilizării acestui zid ş i a straturilor suprapuse resturilor provenite 
de la demolarea sa, deasupra cărora se află nivelul de construcţie 
al zidului de incintă al mănăstirii din secolul al XVII-iea (fig. 23 ). 

Edificiul cu ziduri de piatră, a cărni parte de sud a fost desco
perită la circa 30 m est de biserică şi peste 12 m de zidul care desparte 
actuala incintă interioară a mănăstirii de cea dinspre est, ni se 
înfăţişează astfel într-o anumită măsură prin datele obţinute în urma 
săpăturilor. Partea de nord, aflată în curtea Liceului Dinicu Golescu, 
nu poate fi din păcate cunoscută. Clădirea avea planul rectangular, 
cu o lăţime măsurând de la vest spre est circa I O m; lungimea, de 
la sud spre nord, depăşeşte 5 m. Zidurile, ridicate pe fundaţii din 
piatră de râu şi m01tar cu adâncimea de circa 0,60-0,80 m, ating 
grosimea de 1 m. Elevaţia se mai păstrează pe o înălţime de circa 
1-1, 10 m. Zidurile au paramentul din blocuri cioplite de piatră de 
Albeşti şi din bolovani mari de râu, având intercalată pe alocuri, 
pe faţa interioară, câte o cărămidă (mai ales fragmentară), iar 
emplectonul este din piatră de râu şi mortar. În interior pereţii clădirii 
au fost tencuiţi, tencuială păstrată pe porţiuni mari. În prelungirea 
laturii sudice se află două segmente de zid cu grosimea de circa O.SO 
m şi lungimea probabilă de circa 1 m, adosate spre vest şi est, păstrate 
pe o înălţime redusă. În interior, clădirea a fost pardosită cu cărămizi 
dreptunghiulare, de 29 x l 5 x 4 cm, dispuse cu lungimea pe direcţia 
est-vest, aşezate pe un strat de mortar. Pardoseală asemănătoare se 
găseşte şi la exteriorul laturilor de vest şi est. 

Fig. 23. Câmpulung, ansamblul fostei reşedinfe domneşti, 2000. Profilul sudic al S. 18. 1 -sol steril gâlbui; 2 - humus cenuşiu; 3a - pămânr cenuşiu, prundiş, rare 
fragmente ceramice; 3b - pămânl cenuşiu închis cu mulfi bolovani (depuneri probabil din prima parte a sec. XIV); 4a - mor/ar; 4b - pânuînt cenuşiu, pietricele, 
pigmenţi moloz (depuneri probabil din sec. XIV); Sa - pământ cenuşiu granulos, unne moloz, spă.rtură de că.rămidâ; Sb - moloz, cârămidă spartă; Se - pâmânt 
cenuşiu granulos, pigmenţi moloz; Sd - pământ cenuşiu gâlbui deschis, pigmen.ti moloz, rare pietre, spcirtură de cârămidă; Se - pămânr cenuşiu gălbui nisipos, 
prundiş; Sf .:_ pcimânt cenuşiu granulos, urme moloz, cârămidă, piatră, cărbune; Sg - pietriş; Sh - pământ cenuşiu, pietriş, pigmenţi moloz (depuneri şi nivelciri 
probabil din sec. XV - prima parte a sec. XVJl); 6a - pământ cenuşiu deschis, pigmenţi moloz; 6b - pămânl castaniu, pigmenţi moloz, cărămidă (depuneri şi nivelciri 
probabil din sec. XVI/ -XVIII); la - moloz; 7b -pcimânt cenuşiu castaniu, pigmenţi moloz (depuneri şi nive lări probabil din sec. XVlll - prima parte a sec. XIX); 
Ba - pcimânt cenuşiu castaniu granulos, urme moloz, ccirămidă; Bb - moloz (depuneri şi nive/ciri probabil din sec. XIX - XX); 9- sol vegetal. 

pra unor depuneri cu materiale din prima parte a aceluiaşi secol 
suprapuse humusului de peste solul steril , se află un zid, orientat 

15 Identificarea monedei (după HL 605): dr. Ernest Oberlănder-Târnoveanu. 
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În legătură cu multe aspecte legate de aspectul edificiului se 
pot numai emite ipoteze datorită cercetării incomplete ş i a impo
s ibilităţii cunoaşterii vestigiilor care au fost acoperite sau distru
se de construcţiile modeme ridicate spre nord. Pe întreaga lungime 
a laturii sudice a clădirii, cercetată practic integral, nu au fost 
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descoperite urmele vreunei deschideri corespunzătoare unei in trări 

ş i nici o um1ă ele zid despă rţito r. Aceasta ara tă că latura respecti vă 

reprezintă partea l ateral ă a edific iului , o con stru c ţi e cu faţadel e 

ş i in trări l e orientate spre vest, în d i rec ţi a bisericii , sau spre est. 
Încăperil e vor fi fost acoperite cu tavane ele lemn . Se poate presu
pune că edific iul era completat pe latu rile ele ves t ş i est, în moci 
simetric, ele po rţiun i mărg inite ele mici ziduri laterale, cu pardo
sea l ă de cărămidă, poate acoperite de o amenajare sprijinită la exte
rior pe stâlpi de lemn. El apare ca o con strucţie de mari dimensiuni , 
remarcabil ă printr-o anum ită somptuozitate dată de ca litatea z i dă

riei, de tencuiala care acoperea pereţii în interior şi de pardoseala 
de cărămidă . Imposibilitatea extinderii cercetării spre nord l asă 

în continuare nel ămurite unele probleme: întinderea cl ădirii în 
această direcţi e, compartimentarea ei in terioară (pe latu ra de sud 
nu au fost descoperi te ziduri despărţ i toare , ceea ce ar arăta că aici 
se afla o sa l ă de dimensiuni mari ), locul intră ril or ş i altele. 

Se poate presupune o datare a c l ădi rii în seco lul al XIV-iea . 
Nivelul ei de con s tru cţi e se află deasupra unor depuneri destul 
ele groase suprapuse so lului gălbui steril, în care s-au găsi t clo u ă

trei fragmente cerami ce hallstattiene precum şi mai multe 
fragmente caracteri stice secolului al XlV- lea. Faptul că nivelul 
de con strucţie al c l ădirii se afl ă la o cotă mult mai coborâtă, cu 
peste 0,40 m, faţă de cel al ziduril or aparţin ând ansamblului 
mânăstiresc din secolul al XVII-lea cercetate în alte secţiuni , arată 

c l ădirea men ţ i o n ată ca fi ind cu mul t a nteri oară etapei de 
con strucţi i clin secolul al XVU-Jea. În ace l aş i timp este concludent 
raportul di rect între zidul de factură ş i cu o grosime apropiate de 
cele ale zidurilor casei, care i se adosează în co l ţul de sud- ves t, 
cu o orientare puţin diferită, şi zidul de i n cintă din secolul al XVU
lea, care es te mult ulterior. După cum am mai ară tat , pe nivelul 
de fo losire al con st rucţ iei sau pe pardosea l ă nu s-au descoperit 
materiale ceramice concludente, dar în stratul de pământ depus 
peste pardoseal ă după dezafectarea clădiri i s-a descoperit o monedă 

de argint emi să în anul 1442, aparţin ând unui tip care mai circul a 
în al şapte lea deceniu al secolului al XV-lea. Acest reper cronologic 
important întăreşte presupunerea datării edi fic iului în secolul al 
XIV-lea, cu rezerva care a fos t menţi on a tă, adăugându-se 

dovezil or care îl arată ca mult anterior con strucţi il or din secolul 
al XVII-iea. Aceasta s prijin ă presupunerea că edificiul reprezenta 
una dintre c l ădirile aparţinând vechii reşedin ţe domneşti. 

Cercetările arheologice efectuate la Câmpulung au dus aşadar 
la descoperirea unor semni ficat ive ves ti gii în zona s i tu a tă la est 
de marea bi serică vo i evodal ă . Impos ibilitatea extinderii cercetă rii 

spre nord l asă în continuare, după cum am mai ară ta t , n elămurite 

unele probleme: întinderea cl ădirii în această direcţie , comparti
mentarea sa in teri oară, locul in trăril or şi altele. Pe terenul presu
punerilor rămânem şi în ceea ce priveş te datarea edificiului . În 
sprijinul ipotezei da tări i sale în secolul al XIV-iea, ulterior unor 
depuneri consistente din prima parte a secolulu i al XIV-iea, pot 
fi in vocate dovezile care îl ara tă ca mul t anterior con strucţiil o r 

din seco lul al XVII-i ea, chi ar dacă ar putea îndemna la îndo i a l ă 

lipsa unor materiale concludente din perioada fo losirii ei sau cota 
destul de ridicată pfmă la care i s-au păstrat zidurile. Se poate presu
pune că după dezafectare, res tu ri le c l ădi rii în curs de ruinare, s
au păs tra t până către începutul secolului al XV TI-lea, fi ind 
demantelate odată cu ridicarea con strucţiil or mânăs tireşti din 
timpul lu i Matei Basarab. 

Toate aceste presupuneri pornesc de la ipoteza datării construc
ţ i e i de mari proporţi i la mijlocul secolului al XIV-iea. Dacă adnli 
tem această datare, este îndreptă ţită presupunerea că, în acea vre
me, ansamblul vechii reşedin ţe domneş ti din Câmpulung se ridica 
în vecinătatea limitei terasei înalte a Râului Târgului , fi ind mărginit 

pe alte laturi ele adâncituri naturale ale terenului. El era dominat 
de impunătoarea „b iserică măreaţă ş i foait e îna l tă ş i foarte frumoa
să", afl a tă în partea de vest, înconjurată de un zid împrejmu itor. 
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În afara bisericii ş i a incin te i sa le, nu au fost descoperite în această 
zon ă alte con stru cţ ii însemnate din secolul al XIV-lea. Către est, 
în apropierea terasei înalte a Râului Târgului ş i a drumului care 
trecea în lungul său , se vor fi afl at con s trucţii de pi at ră. Între aces
tea, edi ficiul de mari dimensiuni care se remarcă prin tr-o anumi tă 

somptuozitate dată de calitatea z idări e i , de tencu iala care acope
rea pereţii în in terior ş i de pardoseala de cără1nidă, ceea ce îndrep
tăţeş te presupunerea cft el pu tea reprezenta un a dintre cl ăd iril e 

aparţinând vechii reşed in ţe domneşti . Vesti gi ile de Ia Câmpulung 
vădesc analogii 16 cu modul de di spunere a c l ăd iril or ansamblului 
Curţ ii domneşti clin Argeş: biserica înconju rată la o d i s tan ţă nu 
prea mare de o inc intă proprie, l ângă aceasta, în apropierea terasei 
râului, aflându-se con stru cţiil e caselor domneşti . Reşedinţa era 
apărată, cel puţin în unele pftrţ i , de un val cu şan ţ la exterior; acesta 
a fos t descoperit pe latura ele sud, având tocmai spre suci-est struc
tura cea mai solidă, ceea ce poate fi socotit ca încă un argument 
în sprij inul situ ftri i aici a cl ăd iri l or reşed inţei voievodale. Faptul 
că o importa ntă parte a s u prafeţe i pe care s-a dezvoltat reşedin ţa 

voievodală de la Câmpulung este acoperi tă de con s trucţii moder
ne, ceea ce exclude aici posibilitatea unor cercetă ri viitoare, face 
ca într-o măsură însemnată presupunerile priv ind vechea casă dom
nească să rămână numai ipoteze. 

Ansamblul vechii reşed i n ţe domneş ti a sufe rit importante 
transformări , în diferite perioade. Primele modificări de seamă în 
structura ansamblului , care au putut fi mai bine deslu ş ite în urma 
cercetăril or arheologice, s-au produs în secolul al XV-lea. După 

ce reşedi n ţa de la Câmpulung nu a mai fos t fo l osită ele domnii 
Ţării Româneşti, biserica ei a devenit biserică a oraş ului 17 . În jurul 
l ăcaşului , inclusiv deasupra resturilor zidului ş i în afara suprafeţei 

delimitată de acesta, au început să fie înmormântaţi locuitori ai 
Câmpulungului . Cea mai veche monedă. găs ită într-un mormânt 
clin partea ele sud-vest a incintei, datează din a doua parte a dom
ni ei lui Mi rcea cel B ătrân , între 1396 ş i 14 18. Majoritatea mor
mintelor descoperite, mai mult de trei sferturi , sunt anterioare înte
meierii mănăstirii ş i ridicării con strucţ iilor din timpul domniei lui 
Matei Basarab. 18 

În legătu ră cu transformarea bi serici i domneşti în biserică a 
oraşului a fost ş i demolarea zidului împrej mu itor ş i ni velarea 
adânciturii natu rale care despărţea l ăcaşul de zona în vecin ată . 

Dărâmarea zidului cl in jurul bi seri cii a avut loc în secolul al XV
lea, probabil înain te de sfârşitul primei sale j umătăţ i 19 -deasupra 
resturil or acestui zi d se afl ă trei morminte, două dintre ele fi ind 
datate cu monede de la Matia Corvin ( 1458 - 1490). După această 
demantelare, înmormântăril e s-au extins mult spre sud ş i sud-vest, 
unde densitatea lor a fos t mai mare. Ul terior demo l ă rii zidului din 
jurul bisericii s-au executat aici anumite lucrări , în cursul secolului 
al XV- iea. Din aceas tă perioadă pot data urmele unui zid cu 
fundaţi a puţin adâncă, cu un pavaj de bolovani a lă turat şi resturi 
de pavaj de cărămidă puţin mai departe. Aceste urme, descoperite 
la nord de casa din partea de sud-vest a incintei, care poate vor 
fi fost în l egătură cu urmele asemănătoare - resturi de pavaj de 
cărămidf1 - descoperite anterior la sud de aceeaşi c l ăd ire20 , nu 
apa rţ i neau însă unor constru cţi i însemnate. Ele puteau sft fi apar-

16 Acestea au fos t sugerate cu aproape trei deceni i în urm fi de cercetă torul 
Pavel Chihaia (op. cit„ p. 23 1 ). 

17 S-a remarcat că vechea ca li tate de bi seri că de curte a aces teia a determinat 
considerarea preo ţil or să i ca cclcsiarhi, care făceau parte din „c li rosul domnesc" 
(P. Chihaia, op. cit„ p. 224-23 I ). 

ix Gh. I. Cantacuzino, Consideraţii privind necropola din j urul bisericii vechii 
Cur.Li dom ne.yti din Câmpulung, SCIY A, tom. 49, nr. 2, 1998, p. 18 1-1 93. Cea 
mai veche moned[t dcscoperi tft în acea zon ă, fără a fi asoc i ată unui mormânt, 
este un dinar di n timpul reginei Ungariei, Maria ( 1382- 1387). 

19 S-a presupus că acţiunile militare din 1427 , ca şi cele premergătoa re, vor 
fi afectat şi unele construqii ale cuqi i domneşti (P. Chihaia, op. cit„ p. 233), 
du pă cum produseseră s t r i căci un i ş i „C loaşterului ". 

20 În sondajele din 1963 (FI. Mârtzu, BOR, 83 , 1965, 11 - 12, p. I 033- 1036) . 
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ţinut unor con strucţii de dimensiuni mic i, legate de noile neces i
tăţi ale biseric ii . Nivelarea adâ nciturii naturale aflată la vest de 
z idul clin juru l bi sericii , ca şi a întregi i zone de vest şi sud-vest a 
ansamblului , a fac ili tat legătura în tre bi se rică ş i oraş. Numărul mare 
de mo rminte cl in secolul a l X VI-iea dovedeş te integrarea 
l ăcaşului în via ţ a oraşului în acea vreme. Primele importan te modi 
ficăr i s-au petrecut în secolul al XV- iea, la o dată care nu este cu
noscută cu certitudine. Transformăril e adu se ansamblului au fost 
impuse de mod ifi că ril e pri vi nd destinaţ i a părţil or sa le componente. 

Se poate ridica prob lema l egăturii între aceste mod ifi cări ş i 

anumite împrejură ri istorice. În august 14 13, Mircea cel Bătrân 
se afl a la Câmpulung, reînnoind priv ilegiile negustoril or din Bra
şov în acest o raş cu un loc important în comerţul cu Transilvani a, 
ceea ce ar justifica presupunerea d 1 în acea vreme vechea reşedi nţă 
putea fi încă uneori fo l os ită. S-a presupus că acţiunile militare din 
1427 din cursul lupte lor pentru domnie între Rad u Prasnag lava, 
s u s ţinut de turc i, ş i Dan al II-lea, în sprijinul cărui a a venit regele 
Ungarie i Sigi smund de Luxemburg, care a stat mai bine de o lună 
la Câmpulung21 , vor fi afectat ş i unele con s tru cţii ale curţii dom
neşti 22, după cum produsese ră s tri căciuni ş i „C l oaş terului ". În 
săpă turi nu au fos t descoperite urme ele incendiu care să poată fi 
puse în l egătură cu o atare distru gere. Este posibil ca unele di s tru
geri să fi fost provocate de cutremure sau a lte cal amităţi natura le. 
Ne putem întreba unde vor fi locuit domnul Ţă rii Româneşti ş i 

regele Ungari ei î n această peri oad ă. Se poate pune ş i întrebarea 
dacă men ţiu nea cl in documentul dat el e Dan II în 143 1 târguril or 
ş i vămil or d in Ţara Românească în care, separat de cârnpulungeni , 
apare „cetatea de la Câmpulung"23, se referă la vechea curte o ri 
la un punct întărit aflat pe locul aces te ia, sau, după cum s-a pre
supus24, la punctul de vamă de pe Dâmboviţa, de la Cetăţeni (Dâm
boviţa nu este menţion a tă î n documentul respectiv ), deş i acesta 
din urmă se afl ă la o anumită di s tanţă de Câmpulung ş i pe o a ltă 

cale ele comunicaţi e . 

Dintre con stru cţ iil e ansamblului din secolul al XIV-lea, încf1 
insufic ient cunoscute, unele ş i -a u continuat exi s tenţa cu o nouă 
utili za re, iar a ltele nu mai ex istau sau nu mai erau fo los ite fiind 
părăs ite ş i demolate într-o etapă anterioa ră ridi cării con stru cţi

ilor mânăs tirii din timpul lui Mate i Basarab. Atunci structura 
ansa mblului din zona foste i curţi domneşti a fost cu totul schim
ba tă. Luc ră ril e iniţi a te de Matei Basarab au început în l 635, la 
câţiva ani după ce bi seri ca a fost di s tru să de cutremur, î n 1628. 
P robabi l că clin această peri oadă, când biserica era di stru să, 

datează un ateli er de prelu crat arama, cu un cuptor din cărămidă 

aflat sub ni ve lul solului, descoperi t la vreo 25 m est de l ăcaş25 

(fig. 24 ). Este greu de crezut că acesta putea funcţi o n a în relat iva 
aprop iere a biseri cii domneşti sau în prima in cintă mănăstirească, 

fiind mai probabil să dateze din perioada în care bi seri ca, dis tru să 

de cutrem ur, nu putea fi fo l osită, în prima jumăta te a seco lului 
al XVII-iea. 

Această nouă funcţiune a dus la o schimbare total ă a în fă ţi şă rii 

ansamb lulu i. Bi seri ca dărâmată de cutremu r a fost demol ată ş i re
zidită folos indu-se vechile pietre făţuite ale paramentului , iar prin
cipalele cădiri ale ansambl ulu i monas ti c au fost grupate în jurul 

21 Regele Sigismund a emis clocu111cnte clin Câmpu lu ng în peri oada 2 marti e 
- 6 apri lie 1427: Hur111 uzak i l- 1, p. 542, nr. CCCUV (privi legii acordate mâ
năstirii dominicane din oraş- „Cloaşrer") ; N. Iorga, Acte şi.fragme111e CI/ privire 
la is1oria rornâ11ilor ad1111 a1e din depozi1ele de 11u f/1uscrise ale Apusului, voi. 
lll - 1. Bucureş t i, 1897, p.8 1-82 (scri soarea tri111i să din Câmpu lun g de î111pf1ratul 
Sigismund legatu lu i papal): DRH, D, l, nr. 155 , 156, 157. 

22 P. Chihaia , op. cil., p. 233. 
23 DR/-1 , B, I, nr. 69. 
24 P. Chihaia, op. cil., p. 332. 
25 Aceste vest igii au fo st clecoperite în 1982, în S. 15, cercetarea fi ind com

p l etată în 1984 (G h. l. Cantacuzino, Sp. Cri stocea, Ş t. Trâmbaciu , Cercetările 

arheolog ice di11 w 11 a f ostei Curfi do11111 eşti din Cârnpu lu11g, jud. Argeş, MCA. 
P l o i eş ti , 1983, loc. cit .). 
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bisericii . În afara acestora au fost ridicate, spre sud-est, nu departe 
de marginea terasei, mi ca bi ser i că a bolniţei iar spre est ş i nord
es t c l ădiril e hanului ş i prăvă liil or m ânăstirii . Urme care au fost 
ipoteti c atribuite acestora au fost descoperite în l 98 1 aproape ele 
ex tremjtatea de est a inc intei26 . A lte resturi de z iduri fuseseră 

observate în 1960, cu ocazia lu cră ri l or de con trucţi e a c l ăd irii 

laboratorului L iceului Dinicu Golescu27 Ridicarea con s trucţii l or 

mânăstirii din timpul lui M ate i Basarab ' -a făcut după ce clădirile 
anterioare, care nu mai erau fo los ite, au fost demo late. Din timpul 

Fig. 24. Câmpulung, ansarnblul .fos1ei reşedi11fe domneşti. 

Resturile instala/iei de prelucrare a aramei. descoperile î11. 1982 
în S. 15 şi cerce/ale in1eg ral în 1984. 

acestor luc rări datează ş i o groapă de mari dimensiuni a le cărei 

urme au fost observate la est de bi seri că ş i în care s-au găs i t 

numeroase pietre făţuite multe dintre ele cu profilatură goti că . 

S-a presupus că acestea au fos t aduse de la fosta mănăstire 

dominicană, „Cloaşterul" demolat în l 64028
, dar nu trebuie exclusă 

pos ibilitatea ca ele să prov in ă ş i din cl ădiri ale curţ i i di.n secol ul 
a l XIV- lea29 . 

26 Gh. l. Cantacuzino, Sp. Cristocea, Şt. Trâmbaciu , O mârturie arheologică 
privi11d viafa eco110111icâ a Câ111pulu11gului medieval, Studii ş i comunicări. Muzeul 
Câmpulun g Muscel, 1982, p. 51 -54. 

27 FI. Mârţu , op. cil., p. I 04 1, aminteşte că au fost observate urmele fundaţi il or 
unor înciipcri mi ci, ".Ompartimcntate, atribuite prf1vii lii lor ele la prim ul nivel al 
hanu lui , găsindu -se numeroase pietre fă ţui te ş i un abundent material cera mi c 
din secolele XVII ş i XVIn. Încercarea de a fo losi ex i s t enţa acestor urme ca argu
ment împotriva ex i s tenţe i casei domneşti la E sau NE de bi seri că nu este conclu
dentă; ves tigii clin seco lul al XIV-iea s-a dovedit a fi ex istat într-un spaţiu înve
cinat celui ocupat de cliidi1ile hanului ş i se poate presupune că unele au fost ş i dist111-
sc de aces tea din urmă; ele puteau să scape observaţiil or la urmărirea săpăturii 

prcmcrgMoare constructorilor, ca în 1960. 
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Clădiril e mănăstireş t i erau ampl asate într-o in cintă cu planul 
dreptunghiular. Spre vest se afl a impunătorul turn c l opotni ţă, măr

ginit ele con s trucţ ii spre nord ş i sud , în partea de sud-est o mare 
casă cu pivni ţă , pe latu ra de sud un corp lun g de con stru cţ ii iar 
pe cea de nord chilii . C l ădiril e au sufe ri t tran sformă ri în cursul 
secolului a l XVIIT-lea ş i în cel următor. Săpă turil e au adus date 
pri vind corpul de con stru cţii de pe latura de sud ş i chiliile de pe 
cea de nord , ambele înlocuite cu cl ădiri ridicate pe am plasamente 
puţin di fe rite în seco lul a l XVIII-iea ş i respectiv al XIX -i ea. 

Zidul care limiJa spre est incinta mănăstirii în secolul al XVIT
lea a putut fi cercetat în mai multe puncte (în S. 1/1 977, S. 15/1982, 
cu c irca 22 m ·mai la nord , S . 17/1 984, în ex tremitatea de es t a 
S. 15 B - fa ţa interi oară a zidului - ş i cu pes te J 1 m mai la sud , 
în S. 1 8/2000- faţa sa exterioară;.fig. 23, 25). Grosimea zidului , 
determin ată în săpăturil e cl in 1977 ş i 198 1-1982, este ele circa 0,80 
m, fundaţi a, clin piatră ele râu, pi a tră spartă ş i mortar, fi ind ad âncă 
de circa 0,45 m. Zidul de in c in tă este construit din pi atră ş i cără 

midă legată cu mortar, aJă turi de bolovani mari fiind fo los ite şi 

blocuri el e pi a tră cioplită . Pe unul din aces te bl ocuri , reutilizat, 
se observă săpată o cruce de consacrare cu braţe l e inegale, asemă

n ă toa re a ltora afl ate pe bl ocuri ele piatră considerate a proveni de 
la mănăs tirea ca to li că („Cl oaşter") demo l a tă în 1646, care au fost 

Fig. 25. Câmpulung. ansa111blul Jos1ei reşedi111e do111n eş1 i . S. 1812000, 
vedere dinspre es1, c11 re.m iri de zid din sec. XIV şi din sec. XVII . 

încastra te în zidări a alto r edific ii din o raş, în zidul sudic al bi seric ii 
Fundeni sau în peretele exonarthexulu i ad ă uga t biseri cii Sf. Gheor
ghe-Olari , e lement care poa te confi rma datarea acestui zid în se
colul al XVIJ-lea. E l este mul t ulteri or zidului gros de peste l m 
afl at la c irca 3,60 m spre est, după cum o dovedesc grosimea de
puneri lor corespunză toare utili ză ri i primulu i zid precum ş i a stra-

2 ~ P. Chihaia, op. cil., p. 3 14-3 17. 
29 Trebuie aminti t că V. Drăghi cean u semnala ancad ramente cu profi l a tu ră 

goti că consiJcratc a proveni de la casa domnească „găsite l â ngă biserica din cu11ea 
monasti1i i Câmpu lungul ui cu prilej ul unor recente s ăpă turi " (Cur/ea Domnească 

din Argeş, BCMI, X - XVI, 19 17 - 1923, p. 58). 
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turilor suprapuse res turil or proveni11d de la demolarea sa , deasu
pra cărora se afl ă nivelul de con st:ruc~e ai zidului incin te i interioare 
a mânăstirii . Lângă zidul de incintă se afl au, în unele părţ i , porţiuni 

pavate cu cărămidă datfmd şi ele din seco lul al XYII-lea30. 

Un zid orientat est-vest, gros de pes te 1,20 m, din bo lovani 
l egaţ i cu mortar, înglobând pe alocuri câte o cărămidă , cu fundaţia 

pu ţin adâncă, de circa 0,25-0,30 m , mai l ată decât fundaţi a cu 0,15-
0,20 m, a fo st descoperit la c irca 12 m de absida răsăriteană a 
b isericii (în S . I 611 982 şi S. 15 A/1 984). E l a putut fi urmă rit pe 
o lungime el e peste 5 m, fi ind di strus în partea de ves t de o groa
pă de mari dimensiuni , întinsă pe o di s tanţă de mai mul ţ i metri . 
Un zid de piatră de acei aş i factură , cu aceiaş i orientare, în conti 
nuarea celui găs it în incinta interi oară, a fos t descoperit ş i la es t 
de zidul care desparte în prezent incintele mânăstirii , pe o lungime 
de c irca 7 m (l â ngă latura de sud a S . 15 B), perpendicul ar pe zidul 
de in c intă al mănăstirii din timpul lui Matei Basarab, cărui a i se 
adosează (fig. 27) . Elevaţia este con stru ită din pi atră - bolovani 
mari de râu ş i mortar - iar fundaţ i a din bolovani ş i piatră spartă, 

cu mortar slab şi în cantitate mică . E l s-a păs trat în partea sa de 
est pe o înălţime mică, ce nu depăşeşte 0,20-0,30 m. Partea dinspre 
vest a acestui zid pă ru se în săpăturil e anterioare a fi mai vechi . 

Fig. 26. Câmpulung, a11.rnmblul Jos lei reşedinfe domneşti. S. 1812000, zidul 
de i11 ci11 1ă al rnâ11âstirii din sec. XVII cu blocul de piatră reu1iliza1. 

În partea de est s-a observat că este constru it de la ace l a ş i nivel 
ca şi zidul de incintă ş i că este adosat acestuia, putându-se constata 
cum mortarul care l eagă pietre din fundaţi a sa acoperă pietre din 

311 În interiorul spa~iulu i delimitat de zidul ele i n c i nt ă (la extremitatea de est 
a S. 15 B), s-au păst rat pc o suprafaţa mi că : o că ră midă hexagonalii ş i câteva 
fragmente de că ră mi z i dreptunghiul are, dispuse relativ neregul at. La exterioru l 
in cintei, păs tra t pe un s paţ iu lat de 1,80 m l â ngă zici , a fo st descoperi t un pavaj 
amenajat din cărămi zi dreptunghiulare, de 26 x 14 x 4,5 cm, dispuse cu latu ra 
scurtei în d i recţ i a zidu lui , pe un pat de nisip. Uncie cărămi zi deteriora te au fo st 
înlocuite cu pietre de râu. Acestui pavaj i se suprapun restu ri di ntr-un al doil ea, 
deasupra unui strat sub ţire ele nisip. 
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fu nda ţia zidului de incintă. Nu se ş tie căre i co n stru cţ ii putea să 
fi aparţinut acest zid, care poate fi datat la rândul lui în seco lul 
al XY II-lea . 

Fig. 27. Câmpulung, ansamblu/fostei reşedinţe domneşti. 

S. 15 B/2000 - tro11so11ul estic, vedere dinspre vest, cu zidul orientat est -
vest (dreapta) şi zidul de incintă din sec. XVII. 

Un interes aparte prezintă o con stru cţie descoperită aproape 
de marginea terasei înalte, la circa 75 m est de b i se ri că. Este o 
con strucţie de mari dimensiuni , cu lăţimea de aproape 11 m la 
exterior ş i 8,50 m în interior , ridicată parţial sub ni velul terenului 
din interiorul incintei şi la nivel ul solului din exterior, în apropierea 
terasei (fig. 2, 6, 28-33) . Ziduril e exteri oare au gros imea de peste 
l ,20 m, iar cele despărţitoare de circa 60 cm. Ele sunt construite 
din piatră ci oplită sumar având intercalate cărămiz i , de 30 x 20 
x 3,5 cm. dispuse în une le locuri în două, trei sau şase asize. Pa
ramentul este la une le deschideri clin cărămiz i , spre interior fi ind 
fo los i tă numai piatra . Pereţii erau acoperiţi cu ten cuial ă pe care 
s-au păs tra t urme ele zugrăveal ă, descoperi te în 198 I , cu motive 
geometri ce ~ i rozete realizate în alb, galben , negru , roşu etc . În 
interior s-au păstrat resturi ale pardosel ii de că rămidă ş i au fos t 
descoperite fragmente ele olane ş i un fragment de ancadrament. 
Fi ind ridicată la marginea terasei, pe un teren în pantă , încăperil e 

aveau nive lul ele călcare sub cota terenului din interiorul ansam
blului ce corespundea aproximativ cu nivelul solului clin partea 

'opusă, ele la margi nea terasei . De aici se făcea ş i accesul în unele 
încăperi: au fos t descoperite urmele une i intrări având o l ăţime 

ce depăşea l m şi o înălţime ele peste 2 m (fig. 30). În zona montan
tului s-a u constatat unele tra n sformări prin spargerea zidăr i ei. În 
zidul gros dinspre interiorul incintei s-a descoperit o deschidere, 
o fereastră latft de 0,75 m, clin care s-a găs it partea inferioa ră a 
ancadramentului de piatră , afla tă la 2,30 m deasupra ni velu lui de 
că l care din intetiorul încăperii (fig . 29) . O al tă intrare, di n curte 
spre nivelul inferior, printr-un gârlici, păstrează pragul de piatră ş i 

partea inferioară a montantului unui ancadrament cu muchea teşită 
(fig. 28, 31 ). La descoperire31 s-a propus, ţinându-se seama de situaţia 
stratigrafică a nivelului de construcţie ş i de mate1ialele arheologice 
descoperite, datarea construcţiei în secolul al XVII-iea, presupunere 
care nu a fost infinnată de cercetările ulterioare, dar unele verificări 

sunt necesare, mai ales pentru completarea informaţiilor privi nd 
dimensiunile şi compartimentarea clădirii, cu o orientare diferită de 
cea a restului clădirilor mănăstirii din secolul al XVII-iea. 

Fig. 28. Câmpulung, ansamblul fostei reşedinţe domneşti. S. 2212002. 
Intra.rea la nivelul inferior al clădirii din. partea de est a ansamblului. 

În afara incintei principale, mănăstirea cuprindea bolniţa spre 
sud-est şi hanurile cu prăvăliil e spre nord-est. Nu se cunoaşte exact 
amplasarea tuturor construcţiilor din această zonă . 
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3 1 Gh. I. Cantacuzino, Sp. Cristocea, Şt. Trâmbaciu , O m.ărturie arheolo
g ică ... , loc.cit. 
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Fig. 29. Câmpulung, (fnsa111b/ulfostei reşedin/e do11111 eşti . 

S. 15/ 1981. Ruinele construc/iei descoperite în partea de est a answ11b/ului, 
vedere dinspre vest. 
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Fig. 30. Câmpulung, ansamblu/ f ostei reşedinţe domneşti. 

Ruinele construc/iei descoperite în partea de est a ansamblului; 
intrare pe latura de est, vedere din.spre interior. 
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Fi g. 31. Câmpulung, ansamblu / fostei re.)"edin/e domneşti, 2002. Proji/11/ nordic 11/ S. 22 şi planul vestigiilor din S. 22. I - pământ castwziu-ce11uşiu, pigmenţi moloz; 
2 - pd111ânt cenuşiu-castaniu . pigmenfi 1110/0:, pietre; 3 - pământ cenuşiu, cărămidă spartei; 4 - pă111â111 castaniu rn moloz; 5 - 1110/oz; 6 - pământ castan iu -cenuşiu 

gra11ulos, urme de rno/oz; 7 - 1110/oz, piatră spartă; 8 - zidârie cu p(framelll de cârămidă (proiecţie); 9 - zidârie cu parament de piatră, rare cârlirnizi (proiecfie) ; 
JO - prag de piatrli (proiecţie); 11 - anc(fdramelll de piatrli (pro iec/ie); 12 - moloz, bolovani; 13 - pământ cenuşiu gran.ulos, pig111en./i de moloz; 14 - pă1nânt 
cenuşiu granulos, moloz, bolovani; 15 - pâmânt cu moloz şi cărâ111irhi spartei; 16 - pâ1nânt cenuşiu granulos, resturi de moloz; 17 - sol vegeta l. 
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Fig. 32. Câ111pulun.g, ansamblu/fostei reşedinţe domneşli, 2003. Pro.fi/ul vestic 
al S. 23. 1 - pâmâ/'I/ gâlbui cu prundiş; 2 - pâ111ân.t cenuşiu cu pietre; 3 - pâmânt 
fiâlbui nisipos cu prundiş; 4 - pâ111â11t cenuşiu granulos, pifimenţi moloz, pietriş; 
5 - pă111ânt cenuşiu granulos, moloz, pietre; 6a -moloz, piatră, cărâmidă ~pariă; 
6b - pcimânl cu moloz şi pietre; 7 - sol vegetal. 

Fig. 33. Câmpulung, ansamblul.fostei reşedinţe domn.eşli. S. 2312003. 
Zidul ce limita spre sud construc/ia din partea de est a ansamblului, 

vedere dinspre sud. 

În partea de est a ansamblului au fost descoperite şi resturi 
ale unor construcţii din etape ulterioare. Unele sunt menţionate 
în catagrafiile din prima jumătate a secolului al XIX-iea. La acea 
dată, împărţirea celor trei „curţi" ale mânăstirii era cea care se 
păstrează în linii mari ş i astăzi, când incinta interioară este despăr

ţită de cele dinspre est de un zid cu o poartă, iar de partea de nord
est, fosta „curte a hanului şi prăvăliilor", de zidul care separă 
mănăstirea de Liceul „Dinicu Golescu" 

Zidul care desparte incinta mănăstirii de curte liceului , a căru i 

fundaţie a putut fi observată în mai multe sondaje, nu are peste 
tot acelaşi aspect în partea aflată sub nivelul so lului , fiind posibi l 
ca diferite părţi să dateze din etape diferite de construcţie. În zona 
s ituată la est de edificiul de mari dimensiuni [S XVII B] partea 
inferioară a zidului care desparte incinta mănăstirii de curtea 
liceului este construită din bolovani ş i cărămizi (late de 13 cm, 
groase de 3,5-4 cm), în casete, cu o dispunere relativ neregul a tă. 

Fundaţia , din bolovani ş i mortar, mai lată decât elevaţia cu l 8-
25 cm şi adâncă de 0,95-0,98 m, amenajată cu destulă îngrijire, 
are un aspect diferit faţă de fundaţia aceluiaşi zid cercetat mai la 
vest (în S. 17 A). Mai spre est zidul se ridică pe o fondaţie mai 
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lată cu 30-40 cm, adâncă de aproape 80 cm, al cărei nivel de 
construcţie se afla la o cotă destul de ridicată. 

La circa 9 m est de marea clădire veche au fost descoperite 
(în S. 19, aflate parţial dincolo de peretele de est al sondajului) 
resturi de zidărie dispuse perpendicular pe zidul ce limitează spre 
nord actuala cu1te dinspre răsărit a mânăstirii despărţind-o de curtea 
liceului (vechiul zid al „împrejmuirii bolniţei ";jig. 2, 20). Ele nu 
se ţes cu zidul despărţitor şi se întind până la 2,90 m de la acesta. 
Este greu de stabilit cu precizie cărei construcţii aparţineau aceste 
zidării. Ele ar putea fi puse în legătură cu o poartă ce se afla în 
această zonă în secolul XIX. 

Cu 2,50-3 m mai la est, la peste 12 m de ruinele edificiului 
de mari dimensiuni, au fost descoperite resturile unei construcţii 
alăturate laturii de nord a aceluiaşi zid al „împrejmuirii bolniţei " . 

Lăţimea clădirii este de aproximativ 4 m la exterior, iar lungimea 
de peste 18 m. Zidurile au grosimea de circa 0,55 m. Ele au fost 
construite din bolovani de râu legaţi cu mortar, având intercalate 
în mod neregulat ş i fragmente de cărămidă cu Lăţimea de 15 cm 
şi grosimea de 3,5 cm şi 9 cărămidă de 28 x 14 cm. Construcţia 
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Fig. 34. Câmpulun.fi, ansamblulfoslei reşedinţe domneşti, 2001. Pro.fi/ul nordic 
al S. 20, detaliu din. partea de vest a profilului. 1 - pământ gcl /bu i.fârâ urme 
arheologice; 2 - pământ cenuşiu; 3 - pământ cenuşiu cu bolovani; 4 - pclmânt 
cu prundiş nisipos cenuşiu -gâlbui; 5 - mortar; 6 - pâmânt cenuşiu-închis 
firanu los, pigmenţi de moloz; 7a - moloz; 7b - pardosea/a de ccirlim.idâ; Ba -
pământ cenuşiu granulos cu mult 1110/oz şi cârâmidâ spartei; 8b - moloz; 8c -
pcimân.t cenuşiu, urme de moloz; 9 - sol vegetal. 

avea mai multe încăperi alăturate: prima, dinspre vest, cu lungimea 
de 3,12 m; a doua de 4,68 m; cea dea treia, de 2,65 m, comunica 
printr-o deschidere având marginea la 0,45 m de peretele sudic 
cu o a patra, a cărei lungime la rândul ei era de circa 4,70 m. Pereţii 
erau tencuiţi în interior. Încăperile, cu excepţia celei dinspre vest, 
care avea o podea lutuită, erau pardosite cu cărămidă, pardoseală 
mai bine conservată în cea de a doua încăpere ş i aflată la o adân
cime de circa 0,30 m faţă de partea superioară păstrată a zidurilor 
ş i la 0,60-0,75 111 sub actuala suprafaţă a terenului . Pardoseala a 
fost amenajată pe un pat de mortar, din cărămizi de 24,5 x 16 cm, 
dispuse alternativ l<;mg itudinal şi tran sversal (de la est spre vest 
- un ş ir dispus longitudinal , două dispuse transversal, apoi alter
nativ câte un şir longi tudinal şi unul transversal) . În încăperile 
dinspre est s-au observat refaceri ale pardoselii şi fap tu l că zidul 
ca re limita c l ădi rea la nord, probabil şi ~I refăcut în această zonă, 

se ridi că parţial peste marginea cărămizilor pardoselii . Clăd irea 

poate fi identificată, după poz iţia şi aspectul ei, cu chiliile menţio

nate în această zonă în catagrafiile din prima jumătate a secol ul ui 
XIX(1809, 1810, 1837, 1844, 1850).Catagrafia din lOnoiembrie 
181 O menţionează „4 chi Iii într-un rând , cu câte o fereastră şi cu 
umblătoarea lor osibită, acoperite cu ş indrilă de brad, lipite de un 
zid , care chilii caută cu faţa spre biserica aceştii bolniţi ", iar cele 
din 23 iunie 1837, 7 a pri I ie 1844, 3 J martie 1850, în formulări 
asemănătoare, descriu „trei odăi într-un învăli ş, proaste, de zid, 
spre miazănoapte , cu trei uş i proaste ş i cinci ferestre fără cercevele, 
acoperite cu ş iţă veche"32 Pe un plan al mănăstirii de la mijlocul 
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secolului XIX33 este reprezentată, l ângă zidul ce mărginea la nord 
curtea bolniţei , o clădire cu trei uş i ş i patru ferestre (care se succed, 
de la vest spre est: o fereas tră, dou ă u ş i , două ferestre, o u şă, o 
fereastră). Pe ace l aş i plan este marcată în apropierea casei, spre 
vest, o poartă în zidul des părţitor. 

Dacă este sigur că această cl[1dire a lăturată zidului despărţitor 

exista la mijlocul secolului al XIX-iea, poate ridica probleme data 
construirii sale, ţin ând sea ma de poziţia stratigrafică a fundaţ iilor 

ş i de grosimea mai mică a depunerilor de peste pământul lipsit 
de urme arheo logice la vest de c l ădire. Este încă greu de precizat 
dacă aceasta poate fi atribuită unei etape de construcţie din secolul 
al XVIII-iea sau eventu al altei perioade. Se pot pune întrebări ş i 

în l egătură cu zidul de nord al „împrejmuirii bolniţei ", care despaite 
în prezent mânăstirea de curtea liceului . S-au putut observa deo
sebiri în aspectu l fundaţ i e i în diferite puncte cercetate, care pot 
indica faze de construcţ i e diferite. 

32 Sp. Cristocca şi Şt . Trâmbaciu , Co11.1·truc1iile ansamblului f eudal Negru. 
\/odei din Câmpulung Muscel în catagrafiile din prima jwncitate a secolului al 
XIX- iea, Studii ş i comunicări . Muzeul Câmpulung Muşcel , 2, 1982, p. 6 1-72. 

33 Arhivele Naţ i onale , Fi li ala Municipiului Bucureşti , Col. Planuri , I-B-20, 
plan semnalat de Mihaela Dcspa, Un pion inedit din sec. XIX al mâncistirii Câm
pulung, comuni care la Sesiunea ele referate şi comunicări ştiinţifi ce a Mu zeului 
Câmpulung Muscel, 31 octombrie 198 1. 
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Pornind de la s ituaţia ex i stentă în secolul al XIX-iea, s-ar 
putea aj unge la cunoaşterea în făţ i şăr i ansamblului în veacurile 
precedente. Problemele care încă nu au fost rezo lvate sunt destul 
de numeroase, în l egătură atât cu zidul care limita întreg an
samblul , ridicat după cum au permis să se presupună unele izvoare 
scri se la începutul secolului al XVIIT-lea34 şi transformat ulte
rior, cât ş i cu clădirile din diferite perioade, cercetate numai parţial 
sau aflate în arii încă ne investigate. Cercetarea este însă mult 
îngreunată de lipsa posibilităţii desfăşurării săpăturilor pe arii mai 
mari în inci nta mânăstirii precum şi de noi le con strucţii ale li 
ceului , care au di strus vechile urme din acea zon ă . Continuarea 
săpături lor în incinta exterioară, de la est, unde au rămas însem
nate s uprafeţe necercetate, precum şi în afara incintei , va putea 
ad uce precizări ~i comp l etăr i privind cronologia con strucţiil or 

succesive, pentru obţinerea unei priviri de ansamblu asupra tuturor 
vestigiilor din această zonă . 

34 Menţiunea dintr-un pomelnic transcris în mănăs tire după care în timpul 
egumeniei lui Mihail ieromonah „s-a făcut cetatea împrej urul mânăstirii la leat 
7220 ( 171 2)" (Ioan Răuţescu , Câmpulung-Muscel. Monog rqfi.e istoricâ, Câm
pulung-Muscel, 1943, p. 130). 

Des vestiges dans la zone d'est de l'ancienne residence princiere de Câmpulung 

RESUME 

L 'ancienne residence des premiers voi'evodes de la Valachie pose de 
nombreuse.1· questions concernant l'eglise ainsi que Les autres elements 
composants de l 'ensemble, parmi lesquelles l'identification de la ma ison 
princiere presen.te un interet particulier. Au XVII" siecle, suite a la 
fo ndation du monastere, / 'ensem.ble a ete entierement mod(fie. L 'eglise 
princiere, abfmee par un tremblement de rerre, fCtt rebâri en 1635 el Les 
bâtiments monastiques ont ere erige.1· sur un aut re emplacement que Les 
anciennes constructions demolies. 
Les recherche.1· archeolog iques entreprise.1· d l'ancienne residence 
princiere de Câmpulung en 1975- 1977, 1981-1982, 1984 et 2000 - 2003 
ont mis d jour des vestige.1· du XIV" siecle, en elucidam aussi Les 
problh nes concernant l'evo/ution ulterieure de l 'ensemble architectural, 
radicalement tran.\forme apre.1· /afondation du monastere, en 1635. Des 
que la residence princiere ne.ful plus utilisee, l 'espace qui enrourait la 
plus importante eglise de Câmpulung, dans laque/le eraient enterres Les 
deux prem.iers princes de la Valachie et, apres eux, certains grands 
boyards, a ere utilise avec predilect ion comm.e lieu de sepulture par Les 
cit ad ins. 
On a essaye d'attribuer d une phase de construction du XIV'' .1·iecle la 
cave de la maison situee a11 sud-ouest de / 'eglise. Lesfouille.1· de 1975 
- 1977 ont prouve que cette cave da te du XVII" siec/e: tors de sa 
construction ont ete detruite.1· Ies derniers restes du mur qui entourait 
l 'eg lise au XIV" .1·iec/e, mur dema111ele au XV" .1·iecle, et d'autres restes 
de construction datant du XV" siec:le, ait1Si que des tombes du XVI" siecle. 
L 'ancienne maison des voi'evodes doit donc etre cherchee ai/leurs. 
Les fouill es ont mis d')our des vestiges noll/b/es qu 'on peut dater au 
XIV" .1·iecle dans la zone situee a /'est de /'eglise voi'evodale. Pwmi celle.1·-

ci on doit mentionner une part ie, mise d jour sur une /argeur d'environ 
JO metres, d'un edifice aux murs en pierre d 'un metre d 'epaisseur, avec 
un pavement en brique.1· d / 'interieur et de portions pavees en longeanr 
Ies murs d'est et d 'ouest a l 'exterieur. Le bâtiment pourrait appartenir 
a l 'ancienne residence princiere. La decouverte, dans une couche de 
terre ulterieure a la desqffectation du bâtiment, d 'une rnonnaie emise 
par le roi de Hongrie Vladislav !"' en 1442, appuie cette hypothese. 
L 'ensemble a ete enrierement mod!fie au XVII" siecle, suite a lafondation 
du monastere. L 'eglise a ere rebâtie et Ies bâtiments rnonastiques ont ete 
eriges apre.1· /a demolition des anciennes constructions, qui n 'etaient plus 
utilisees. 
Lesfouilles ont permis la decouverte des restes d'une c:onstrucrion en 
pierre et brique.1· de grandes proportions (approximativement 1 J m de 
largeur), situee partiellement sous le niveau du terrain de l'interieur 
de l'enceinte et en meme temps au niveau du sol vers la limite de la 
terrasse. On a trouve le seuil et un montant de l'encadrement en pierre 
de l 'entree au niveau injerieur de la bâtisse. Les donnees archeologiques, 
bien que pas assez concluantes en ce qui concern e la chronologie de 
celte construction, ont permis l 'hypothese d'une datation au XVII" siecle. 
Des rnentions documentaires ont permis de supposer que celte 
construction pouvait abriter Ies magasins et l 'auberge du monastere, 
construit.1· en 1646 - 1647 et detruite.1· en 1737. On a aussi decouvert 
Ies traces d'une construction monastique du XVlr ou XVIII" siecle. 
On doit continuer les.fouille.1· dans I 'espace qui n 'a pas ere affecte par 

des interventions moderne.I', afin d 'obtenir plus de renseignem.ents sur 
ce.1· importants vestiges. 
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Explication des figurcs 

Fig. I. Le plan d'ensemblc des fo uilles archeologiques de l' anciennc rcsi
dence princiere de Câmpulung (1975 - 1976, 1981 - 1982, 1984). I - l'cg li sc 
prin ciere '·Negru Vodă"; 2, 4, 5 - bâtimcnts monastiqucs; 3 - la tour du clocher; 
6 l'egli se de l'hopital du monastcre; 7 - constructi on moderne. 

Fig. 2. Le pl an des fo uill es de la zone nord-est de l'ancienne res idence 
princicrc de Câmpulung. 

Fi g. 3. Câmpulung, ensemble de l'ancienne rcsidcncc princicre. Coupc stra
ti graphique de la paro i nord du sondagc 15/ 1977. 

Fig. 4. Câmpulung, cnscmblc de l' ancicnne residencc princiere. Coupe 
stratigraphiquc de la paroi nord du sondagc 15/ 1982 

Fig. 5. Câmpulung, enscmb le de l'ancienne residencc prim:icrc. Coupc 
stra tigrap hiq uc de la paro i nord du sondagc 1511984. 

Fig. 6. Câmpulung, cnscmblc de l' ancienne residcnce pri nciere. Coupe 
stra tigraphique de la paroi nord du sondagc 15/ 198 1. 

Fig. 7. Câmpulung, cnsemble de l'anciennc res idenec princicrc. Coupe 
stra tigraphique de la paroi nord du sondagc 2 1 /2002. , 

Fig. 8. Câmpulung, enscmblc de l'ancicnnc residence princicrc. Coupcs strati
graphiqucs des parois nord , est et oucst du sondagc 15 B/2000. 

Fig. 9. Câmpulung, cnscmble de l'ancicnnc res idence princicre. Le son
dagc 15 B/2000, vuc du cote oucst: mur ori cnte ou est - est, res tes de briqucs 
et de morti er. 

Fig. 1 O. Câmpulung, cnsemble de 1 'ancicnnc residencc princiere. Le son
dage 15/ 1982, vue du cote es t. 

Fig. 11. Câmpu lung, enscmble de 1 'ancicnne res idence princiere. Coupes 
stratigraphiques des paro is est et sud du sondagc 17/1984. 

Fig. 12. Câmpulung, ensemble de l'ancienne res idcnce princierc. Coupe 
stratigraphiquc de la paroi ouest du sondage 17 D/2001 . 

Fi g. 13. Câmpulung, enscmble de l'ancienne res idence princiere. Coupe 
stra ti graphiquc de la paro i est du sondagc 17 0 /200 I. 

Fi g. 14. Câmpulung, ensemble de l'ancicnne rcs idcnce princicre. Coupe 
strati graphiqucs de la paroi ouest du sondagc 17 A/2000. 

Fig. 15. Câmpulung, ensemble de l'anciennc res idence princiere. Le son
dage 17 A/2000; mur sud de la constructi on cn pierre, vue du cote nord, pavage 
en briques, paroi est du sondage. 

Fig. 16. Câmpulung, ensemble de l'anci enne residence princicre. Le 
sondage 17 A/2000; mur sud de la construction en pierre, pavage en briqucs, 
paroi est du sondage, Ies restes du mur situe au sud. 

Fig. 17. Câmpulung, ensemble de l'anciennc residencc princierc. Le son
dage 17 A/2000: la paroi ouest du sondage, le mur sud de la grande construction 
(a droite) ct Ies rcstes du mur situe au sud. 

Fig. 18. Câmpulun g, ensemble de l'ancienne residence princiere. Le son
dage 17D/2001 : la paroi ouest du sondagc, le mur sud de la grande construction 
(<\ droite) et Ies restes du mur situe au sud (a gauche) - detail. 

Fig. 19. Câmpulung, enscmble de l'ancienne residence princiere. Le son
dage 17E/200 I : mur sud de la construction en pierre, pavage en briques, vue 
du cote ouest. 

Fi g. 20. Câmpulung, cnscmble de l'ancienne residence princiere. Le son
dage 17/ 1984. L'ex tremite sud-ouest du bâtimcnt cn pierre et Ic mur adossc vers 
le sud, Ic mur adosse â la construction, des restcs dc' pavagc en briques a l'ouest 
de la bâtisse. 

Fig. 2 1. Câmpulung, ensemble de 1 'ancienne residcncc princiere. Le son
dage I 7C/2000: mur est de la construction cn pierre, pavage exterieur en briqucs, 
mu ra ille adossee vers !'est (vue du cote est). 

Fig. 22 . Câmpulung, ensemble de l'ancicnne residenee princiere. Monnaie 
emise par le roi de Hongric Vladislav I en 1442, decouvertc dans Ic sondage 
I 7E/200 1. 

Fig. 23 . Câ mpulung, ensemble de l'ancienne res idence princierc. Coupe 
stra tigraphiquc de la paroi sud du sondage 18/2000. 

Fig. 24. Câmpulung, enscmble de l'ancienne residence princiere. Le sondage 
15/ 1982; restes d'une instalation pour travailler Ic cuivrc. 

Fig. 25. Câmpulung, enscmble de I 'ancienne residence princiere. Le sondage 
18/2000, vuc du cote est. 

Fig. 26 Câmpulung, cnscmblc de l 'ancicnne residence princierc. Le son
dage 18/2000: le mur d'enceinte du monasterc du XVII c siecle; bloc en pi crre 
reutili se. 

Fig. 27. Câmpulung, ensemble de I 'ancienne residence princicre. Le sondage 
S 158/2000 (tronson est): le mur oriente ouest - est (â droi te) et le mur d'enceinte 
du monasterc du XVll c siecle. 

Fig. 28 Câmpulung, cnsemble de l' ancienne residence princiere. Le sondage 
22/2002. L'entrec au nivcau infeicur de la construction situec a l'cxtremite est 
de l'cnsemblc. 

Fig. 29. Câmpulung, cnsemble de l'anciennc residence princiere. Le son
dage 15/ 198 1: Ies ruin es de la construction decouverte a l' cxtremite est de 
l'enscmblc, vuc du cote ouest 

Fi g. 30. Câmpulung, ensemble de l'anci enne rcsidencc princiere. Le son
dage 15/ 198 1. Les ruin es de la construction decouverte a l'extremite est de 
l'ensemblc, l'entrec du cote est, vue de l' interieur. 

Fig. 31 . Câmpulung, ensemble de l 'ancienne residence princiere. Coupe 
stratigraphique de la paroi nord et plan du sondage 22/2002. 

Fig. 32. Câmpulung, ensemblc de l'ancienne residence princicre. Coupc 
stra tigraphiquc de la paroi oucst du sondage 23/2003 . 

Fig. 33. Câmpulung, ensemble de I 'ancienne residence princiere. Le sondage 
23/2003. Le mur de sud de la construction decouve11e a l'cxtremite est de 
l' ensemble. 

Fig. 34. Câmpulung, ensemble de l'ancienne rcsidence princiere. Coupe 
stratigraphique de la paroi nord du sondage 20/200 I. 
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MATERIALE, TEHNICI DE CONSTRUCTIE 
' 

ŞI SOLUTII CONSTRUCTIVE DOCUMENTATE ARHEOLOGIC 
, ÎN ŢARA ROMÂNEASCĂ, SECOLELE XVI-XVII 

Anali za materialelor ş i a tehnicilor de construcţie reprezintă 
o sursă informaţională de luat în consideraţie din cel puţin două 
motive . În primul rând, orice informaţie de acest gen contribuie 
la datarea cât mai exactei a diferitelor.faze de construcţie, în cazul 
în care celelalte documente arheologice sunt incerte. În al doilea 
rând, inves ti gaţiile arheologice şi arhitecturale au menirea de a 
reda o imagine cât mai aproape de adevă r 1 , aşa încât informaţiile 
referitoare la subiectul anunţat aj ută la reconstituirea arhitecturii 
iniţiale a monumentului , atât de necesară unei restaurări istorice. 

Problema materialelor şi a tehnicilor de construcţie a fost abor
dată mai ales în tratatele de istoria arhitecturii, prin observaţiile 
directe întreprinse de a rhitecţi cu prilejul restaurărilor, ş i a fost 
pusă. în di scuţie pentru prima oară de Nicolae Ghika-Budeşti , 2 care 
constata interdependenţa între materialele de construcţie din zonă 
şi mijloacele materiale ale constructorului. Specialiştii în domeniu 
au fost de acord cu privire la facturel bizantinei a procedeelor de 
construcţie, cea a „ trăgătorilor de lemn", a „tiranţilor", general 
documentată arheologic3 . la care s-au adăugat creativitatea şi 
imaginaţia meşterilor autohtoni4. 

Câteva cuvinte merită să spunem despre cei care au supra
vegheat lucrările de construcţie , dar ale căror nume rareori apar 
în pisanii , adevăraţi arhitecţ i 5 , care s-au dovedit a fi constructori 
de excepţi e . Unii ispravnici erau aleşi la mai multe ctitorii deodată, 
ceea ce însemna că alegerea lor se făcea în funcţie de experienţă 
şi de a bilităţ ile de care dăduseră dovadă. 

În privinţa meşterilor din Ţara Românească, ştiril e referitoare 
la aceştia încep cu Basarab cel Tânăr, care cere doi zidari de la 
Braşov, unul care să ştie să înve lească cu „cărămidă scobită (olane), 
iar altul să-mi facă o mănăstire din cărămidă şi piatră". La Bistriţa 
sunt cunoscuţi Dobromir, Dumitru , Chirtop. Din pisania bolniţei 

1 Veritabi le documente de epocă, tablourile votive ce apar frecvent în pictura 
murală nu au fost sufi cient luate în considerare în cercetarea monu mentelor, în 
vederea l ă muririi faze lor ele con strucţ i e, precum ş i în analiza decoraţiei exterioare. 
Acestea reprezintă o sursă i nformaţiona l ă însemnată, mai ales în condiţiil e în 
care aspectul bisericilor a fost mod ificat în timp, pc ele o parte, iar pc de a ltă 

parte, la unele adaosuri (pridvoare) s-a renuntat. 
2 N. Ghika-Budcş ti , Evoluţia arhitecl11rii ln Muntenia şi Oltenia. fnrâurile 

străine ele la origine până la Neagoe Basarab, B.C.M. I„ I, XX, 1927, p. 125 . 
3 N. Ghi ka-Budeşti , Evoluţia „„ 1927, p. 126, H. Teodoru, La tradition 

Byzanline des chainages dans I' architeclure de Valachie, în voi. Actes du XIV 
Congres In tcrnational des ctudes byzantines, 197 1, p. 62 1-624. 

4 N. Ghika-Budcşti , Evoluţia ... , 193 I, p. 15, C. Moiscscu, Procedee tehnice. 
materiale şi meşteri conslr11clori români în Evul Mediu, RMM-MlA, 1- 1985 , 
p. 27. 

5 În cursul diferitelor i n vest i gaţ ii arheo logice au fost surpr inse „urme ale 
organ izării de şantier" , respecti v amen ajări ale acestora în apropierea locului 
de ridicare a con s trucţiil o r. Amintim aici adăpostu l meşteril or de la Curtea de 
A rgeş, interpretat de auto rul ce rcetări l o r drept un strat ele con s tru cţ i e care nu 
depăşea l ăţimea de 5 m faţă de zidul nordic al incintei I, adică un adăpost necesar 
meşteril o r ş i mai ales pi etrarilor. De asemenea, în apropierea bi seri cii num rirul 
I ele la Oraşul de Floci , a fost descoperi t un cuptor pentru ars var, cuptor ce cu 
s i g u ra nţă a servit constructorilor. Chiar l â ngă co l ţul sud-vestic al pridvorului a 
fost descoperită varniţa celor care au ridi cat biserica numărul 3 de la Oraşul de 
Floci . 

6 Al. Lăpcd a tu, Cercetări istorice cu privire la meşterii din Ţara Româneascâ, 
B.C.M. I„ V, 1912, p. 177 -1 83 . 

DANA MIHAI 

de la Cozia se cunosc numele a trei meşteri : Maxim, David ş i fiul 
său , Vladislav6. 

Nume de ispravnici cunoaştem din pisaniile din timpul lui 
Constantin Brâncoveanu şi Matei Basarab. La mănăstirea Plă

tăreşti , în pisanie apare numele ispravnicului Albul Clucerul. La 
mănăstirea Măxineni este amintit Radu, mare căpitan „ispravnic 
şi mult ostenitor şi îndenmător" , un fel de şef de şantier în accepţia 
modernă a termenului . La ridicarea bisericii Târgului din Târgo
vişte a fost ales Radu, vei căpitan , care fusese ispravnic şi la Mă
xineni şi la Drăgăneşti , în Teleonnan. Ioan Arhimandritul de la 
Hurezi a fost ales ispravnic la zidirea paraclisului mănăstirii Hu
rezi, la construirea mănăstirii Surpatele (l 706) şi la lucrăril e de 
la mănăstirea Dintr-un Lemn ( 1715). 

După modelul bisericilor desenate pe cărămizile găsite în zi
durile bi sericilor, se pare că ex ista un fel de înţelegere între proto
maistor şi comanditar. Primul comanda modelul dorit al bisericii , 
iar ispravnicul desena un model care trebuia onorat prin contract. 
(vezi cărămizile sgrafitatte de la Buda I şi Clocociov, miniaturi 
ale bisericilor care trebuiau ridicate la comandă7 (fig. 1). Materialele 
de construcţie erau puse la dispoziţie de către ctitori , care trebuiau 
să angajeze şi muncitorii8. Cercetările arheologice au adus date 
noi cu privire la materialele de construcţie folosite în arhitech1ra 
medievală munteană. Am considerat utilă trecerea în revistă a ma
terialelor de construcţie folosite , urmărind şi evoluţia lor crono
logică , precum şi interdependenţa între acestea ş i zonele în care 
urmau să fie ridicate edificiile, civile sau religoase. 

Principalul materi al de construcţie folosit în secolele XVI
XVII a fost cărelmida9 . Cărămida era pregătită din anul anterior 
deschiderii şantierului IO, deoarece cărămidarii trebuiau să cunoască 
cantitatea pe care o aveau de fabricat , precum şi dimensiunile şi 
formatele necesare, în funcţie de opţiunea comanditarului 11 . În 
literah1ra de specialitate s-a afirmat calitatea superioară a cără
mizilor din secolul al XVI !ea, cu faţa lustruită, cu muchiile regu
late, faţă de cele fabricate în secolul următor, inferioare calitativ 
în privinţa tehnicii de ardere, opinie infirmată de observaţiile 
directe făcute de arheologi prin cercetarea monumentelor is
torice12. 

6 Al. Lăpedatu . Cercetări istorice cu privire la meşterii din Ţara Româneascâ, 
B.C.M.I., V, 1912, p. 177-183. 

7 V. Drăghiceanu , Săpăturile de la Buda, Lapoş, Tisâu, B.C.M.l„ 1931 , 
p. I 77-183 , C. Moisescu, op.cit, 1985, p. 25. 

8 N. Stoicescu, Cum se construiau bisericile din Ţara Românească şi Moldova 
în secolul al XVII-iea şi pânâ în primajumatale a secolului al XIX-iea , S.C. I.A„ 
1-1 968 , p. 79. 

9 Însemnarea cărămi zil or a fost ingenios rezolvată , ş i anume prin ampren
tarea, în că rămida crudă , a unor labe de an imale. Asemenea că rămiz i însemnate 
au fost găsite la biserica numărul I de la Oraşul de Floci , la Căpri ana , etc, ceea 
cc dovedea o practică ob i şn uită a vremii. 

10 N. Ghika-Budeşti, op. cit, 1927, 53-54, 1933 , p. 125, 193 1, p. 15, Or. Io
nesc u, Arhitectura pe teritoriul României de a lungul veacurilo1; 1982, p. 90, 
C. Moisescu, op.cit., p. 25-30. 

11 C. Moisescu, op.cit., p. 25. 
12 N. Ghika-Budeşti, Evoluţia„, 193 1, p. 15-16, Gr. Ionescu, op.cit, p. 94 , 

C. Moisescu, op.cit„ p. 26. 
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Pe de altă parte, cercetările arheologice au nuanţat datele 
problemei, constatându-se că nu s-a ajuns la dimensiuni standard, 
deşi cărămizile au evoluat către o lungime şi o lăţime mai mică , 

există destule excepţii, fiind imposibilă datarea numai înfimcţie 
de dimensiunile cărămizilo1~ de cele mai multe ori, formatele di
verse au putut determina faze diferite de construcţie . 

Decoraţia exterioară a faţadelor bisericilor şi a edificiilor laice 
a necesitat fabricarea unor cărăm iz i de format special. Astfel, 

Fig. I. Cărămidă sgra/itată cu planul bisericii Buda, 
după V. Drăghiceanu, I 93 I 

pentru soclu s-a folosit cărămida în sfert de cerc (cavet), pentru 
brâu a fost folosită cărămida în formă de tor sau dreptunghiulară , 

dispusă în zimţi de fierăstrău , iar la cornişă. , cărămida dreptun
ghiulară cu vârf. Cărămi z i speciale au fost descoperite în urma 
cercetărilor arheologice şi de arhitectură de la curtea donmească 
din Târgovişte, mănăstirea Cobia, Mihai Vodă, Stelea, Strehaia 13, 

etc. În mma investigaţiilor arheologice efectuate la ansamblul mo
nastic de la Cobia, jud. Dîmboviţa, au fost descoperite mai multe 
tipuri de cărămizi provenite de la soclul sau cornişa bisericii , ca 
şi din zona clopotniţei, demonstrând procesul de diversificare al 
formatelor de cărămizi ce evoluaseră deja spre sfârşitul secolului 
al XVI-lea14 . 

l emnul a reprezentat materialul de largă întrebuinţare în 
arhitectura munteană, utilizat la schele, tiranţi, piloţi de lemn, 
acoperişuri 15• Tehnica de îmbinare a grinzilor în sistemul de „coadă 
de rândunică" a fost documentată arheologic şi la biserica de lemn 
de la Vadu Soreşti, jud. Buzău 1 6 . Lemnul a fost îmbinat cu nuiele 

13 Voica Mari a Puşcaşu , Arhiva !NM!, Mănăstirea Strehaia, dosar 86 18, 
Cercetări arheologice desfăşurate in anii 1963 şi 1964, p. 16. În urma cercetărilor 
arheologice de la ansamblul 111onastic de la Strehaia au fost descoperite 7 tipuri 
de că ră 111i z i ale căror di111ensi uni ş i destinaţie Ic vo111 prezenta în continuare : 1. 
Cărămidă din seco lul al XVII lea de la construirea zidului de in ci ntă, a bi sericii , 
chiliil or, clopotnitei , dim=25x l 3/ l 3,5x4 cm. 2. Cără111idă de sec. XVI între
buinţată la construirea clădirii centrale a incintei ; dim=34z l 7x6/7 cm. 3. Cărămidă 

lucrată cu tipar special, întrebuinţată la constrnirca brâielor rotunde de la biserică , 

c l opotniţă, casa do111nea scă; dim.=26x I 3x4 cm 4. cărămidă lu crată cu tipar 
specia l, întrebuinţată la realizarea mulurilor ce delimitează ocniţele oarbe de la 
biserică, clopotniţă, casa domnească ; dim.=29x9/! Ox4 cm. 5. Cărămidă lucrată 
cu tipar special , întrebuinlată la realizarea cornişei bisericii, clopotni ţe i , casei 
domneşti; clim.=26x9/l Ox4 cm. 6. Carămicl ă din pavajul interior al bisericii ; dim.: 
30x8/9x3 cm. 7. Cărămidă de provenienţă necunoscută, găsită în biserică (2 buc.); 
dim.= 20x8x3,5 cm. 

14 Voica Maria Puşcaşu, arhiva fNMl , dosar 6275, biserica Mănăstirii Cobia, 
jud. Dâmboviţa. Cercetă ril e arheologice au fost efectuate în septembri e 1970 
de Voica Maria Puşcaşu şi Ana Iliescu. Primul tip de cărăm id ă a avut di mensi unile 
L=nedet„ 1=8,5 cm„ gr.= 4,5 cm„ a fost smă l tuită cu verde şi ga lben ; 2. Cărămidă 

ele tip specia l, cu una din laturile înguste rotunjită, cu smalţ verde; L=27 cm. ; 
1=9 cm.; gr.=4 cm. partea rotunjită în lungime ele 3 cm. 3.Că ră miclă ele tip special 
cu profil concav; L= l 5 cm; gr. =4 cm 4. Cără midă obişnuită de construcţ i e , 

fragmentară , L=nccunoscută; 1= 16cm.; gr.=5 cm.; 5. Cărăm idă de tip special 
cu una din laturile înguste rotunjite, muchia smălţuită, L=necunoscută ; 1= 14 cm. ;L 
părţii rotunjite = 10 cm. 6. Cărămidă ob i~nuită de construcţi e; L=21cm.;1= 12 
cm.; gr.=3,5 cm. 
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şi cu mortar de pământ lutos , aşa cum se pare că a existat şi la 
biserica de lemn de la Măxineni, jud. Brăila, realitate documentată 
arheologic 17 . 

Un material utili za t pe scară mai restrânsă în arhitectura mun
teană a fost piatra, dată fiind I ipsa carierelor de extragere. Piatra 
era adusă pe şantier în stare brută, după care urmau procesele de 
dăltuire şi fasonare. Procedeul de prelucrare a pietrei era costisi
tor şi dificil. Prin prelucrare se pierdea o treime din volumul pietre
lor, fapt ce necesita evacuarea de pe şantier a unei mari cantităţi 
de deşeuri . De multe ori, deşeurile de piatră erau amestecate în 
mortarul unor umpluturi de ziduri 18. 

Cercetarea faţadelor din piatră ale bisericilor Dealu ( 1500) 
şi Curtea de Argeş ( 1517) a condus la concluzia că piatra era pre
lucrată pe şantier, pentru a se putea verifica permanent dimen
siunile lăcaşurilor de montare în zidăria construcţiei 19 . O regulă 
obligatorie pentru piatra de talie era dispunerea ei în sensul stra
turilor naturale după care se produsese sedimentarea în cari eră, 
regulă elementară pe care trebuia să o cunoască orice pietrar, altfel 
potrivit expresiei lui Maurice Vieux, acesta se făcea vinovat de 
„tăiere în delict"20 . Piatra făţuită a fost folosită pe scară largă la 
pardoseală, trepte şi la baze de cruci, mai ales din secolul al XVI 
lea21. Nicolae Ghika-Budeşti 22 menţiona că în secolul XVI. piatra 
fasonată a lipsit aproape complet, fiind folosită numai la chena
rele uşilor şi ferestrelor, întrebuinţându-se pe scară mai largă în 
vremea lui Matei Basarab23 . 

Potrivit opiniei lui Nicolae Ghika-Budeşti, ceramica smălţuită 
a fost folosită numai din timpul domniei lui Matei Basarab24 . 

Ritmul investigaţiilor arheologice şi a celor de arhitectură au nuan
ţat considerabil această afirmaţie, dovedind întTebuinţarea aceste
ia încă din secolul al XII !ea, la biserica Argeş 125 , apoi în secolul 
al XIV !ea, la biserica mănăstirii Cotmeana, Tutana I şi la paraclisul 
vechii curţi domneşti târgoviştene. Ceramica smălţuită a fost folo
sită în decoraţia arhitecturală, sub formă de butoni, discuri, plăci 
de cărămidă smălţuită, ca material de învelitoare, sub formă de 
ţigle sau olane26 . O situaţie neobişnuită de folosire a ceramicii 
smă.lţuite a fost documentată la biserica mănăstirii Tismana, Me
hedinţi, unde a servit drept material pentru realizarea izolaţiilor 
hidrofuge orizontale. Au fost descoperite două rânduri de plăci 
ceramice glazurate pe muchii , pentru a împiedica ascensiunea tuni
dităţii bogate în zona respectivă27 . 

Material de legătură, mortarul de var hidraulic, cu adaos de 
cărămidă spartă, a fost curent întrebuinţat în epocă. Pentru a obţine 

15 Grigore Ionescu a consacrat un spaţiu larg întrebuinţării lemnului în ar
hitectura populară, unde a fost folosit la construcţia bisericilor de lemn, „prin 
grinzi în 4 dungi'', ce se îmbinau după sistemul în „coadă de rândunică", op. cit„ 
p. 45. 

16 V. Drâmbocianu, Staţiunea de la Vadu-Soreşti, jud„Buzău, M C.A„ XVll , 
voi. li , 1993, p. 487. 

17 I. Cânclea, Mănăstirea Măxineni, 1996, p. 37. 
IK In forma ţ i e arh. Gh. Sion, căruia îi mulţumim ş i pe aceas tă ca lc. 
19 C.Moisescu, op.cit„ p. 27. 
211 M. Vieux , Lumea Constructorilor medievali,1981, p. 164. 
21 C. Moisescu, op.cit„ p. 27 . 
22 N.Gh i ka-B udeşti , Evol11(ia„„ 193 1,p. 16. 
23 Profilelc de piatră descoperite de Virgi liu Drăghiceanu la casa domnească 

din Cu1tea de Argeş, au fost folosite ulteri or de Pavel Chiha ia ca argumente pentrn 
datarea casei în primul sfort al secolului al XVI !ca, împreună cu ancadramentele 
u şi l or, care făceau parte din aceeaşi etapă de construcţie. Ulterior, cercetă ri l e 

arheologice întreprinse au demonstrat că întreaga curte a fost refăcută la începutul 
secolului al XVI !ca, P. Chihai a, Din cetăţile de scaun ale Ţării Româneşti, 1974, 
p. 86-87. 

24 N. Ghika-Budeşti amintea de folosirea că rămizilor smălţuite numai din 
vremea lui Matei Basarab, odată cu c l ădirea bisericii Stetea Veche clin Târgovişte, 

Evo luţia„„ 1933, p. 14. 
25 N. Constantinescu, Curtea de Argeş, 1200-1400, Asupra începuturilor Ţării 

Româneşti, 1984, p. 141 , fig. 68. 
26 Cercetările arheologice au dus la descoperirea ţiglelor smă lţT1ite cu care 

a fost acoperită Biserica Domnească clin Târgovişte. 
27 C. Moisescu, op.cit„ p. 28. 
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mortare cu propri etăţ i hidra uli ce spori te, în compoziţ i a mortarelor 
obi şnu ite se adăugau substa nţe cc con ţin eau siliciu ş i a lumi nă , care 
reacţio nau u şo r în comb in aţie cu va ru1 28 . În acest scop s-au fo losit 
ş i mi ci fragmente ele cărămidă , care in tra u în componenţa morta
relor cl in z i dă ri e , la tencuie li interi oare ş i ex teri oare. În literatura 
de specia litate s-a afi rmat că ros tu ril c29 de mortar au avut aceeaş i 
grosi me cu a că răm i z il or, în scopuri de economie ş i de stabil itate, 
întrucât as igurau o repartizare uniformă a greu tăţ i i purtate. De a ltă 

pă re re a fos t Gri gore loncscu,30 care a ră ta dt rosturil e ele mortar 
s-au men ţ inut înguste, între 1,5-2,5 cm, op inie i nfi rmată de cer
cetă ril e arheologice, aproape toate rosturi Ic de mortar au fost groa
se de 3,5-4 cm, umplând pc o ri zonta l ă ş i pc verti ca lă golurile din tre 
cărăm i z i 3 1 . În Ţara Romflll cască , rosturile au atins o grosime ega l ă 
cu a cărămi zil o r pentru a se as igura stabilitatea con s truc ţi e i , nece
sare într-o zonă se i smică, clar ş i din moti ve ele economi e. Mortarul 
fi ind mai uşo r ele preparat, prin grosi mea marc a rosturil or, rezulta 
o economie de material. 

Arheologic, a fos t observată diferenţa de compo:?iţie între mor
tarele cli n e l evaţi e ş i fu ndaţ i e, în comparaţ i e cu cea din pavaje. 
Astfel , clacă. în fundaţi i şi în elevaţ ii , a fost fo los it mortar ciur, 
aproa pe compact, amestecat cu că ră midă p i sa tă., la pavaje a fos t 
observat mortar friab il , având în compoz i ţie mult nisip . Expli caţ i a 

consta în prevederea care ş i -a u luat-o zidarii pentru as igurarea unei 
bune l egă turi a ziduril or di n fundaţie şi elevaţ i e , în timp ce pavajele 
ca re se degradau mai uşo r, trebui au sch imbate, fă ră prea mari 
prob lcme32 . Cu toate aces tea, au fost ses iza te şi mortare slabe 
fo los ite în fundaţi i . Mortarul fri abil din fundaţ i e a fost una din 
cauzele ca re au dus la dărâmarea bi seri cii de la Runcu -G rădina ri 

Olt33, mortar observa t ş i la biserica mă n ăs tirii de la Po lovragi34 . 

Cercetă ri recente asupra probelor de mortar lu ate din tre i puncte 
di st incte ele la Tâ rgov i ş t e, Casa Pâ rcă lab ului ( 1350), Casa Dom
neasdt din timpul lui Mircea cel Bătrâ n , zidurile c urţ i i domneşti 

ridi cate în ti mpul lu i Petru Cercel, au demonstrat faptul că la 
con s tru cţiile seco lului al XVI lca, mortarul utili za t conţin ea frag
mente de că ră mi dă de 1 cm mărime , având o porozitate redusă 
ş i o ca litate superi oa ră în raport cu ce lelalte materiale utili za te. 
S-a pus în evid e n ţă fa ptul că <:\ existat o evo lu ţ i e a tehni cii de 
co n stru cţ i e în timpul lui Petru Cerce l şi în pri vinţa compoz i ţ i e i 

morta rului35 . 

In vestigaţi il e arheo logice ş i-a u adus con tribu ţ i a ş i la cunoaş

terea tehni cil or de con s tru cţ ie ale vremii . Vom aminti , în conti
nuare, tehni ci le ele con stru cţ i e semnalate ş i în urma in ves ti gaţiil or 

arheo log ice ş i de a rhitectură, urmă rind clementele principale ale 
unei con stru cţ ii . 

2xNisipul pentru mortar de var este ce l cuarţos, spă l at de i mpuri tăţi arg il oase, 
cu o granu l a ţ i e de 4 mm. S-a constatat ca meşterii puteau stab il i proporţia dintre 
ni sipul cu granule mici fa\ă de ce l cu granule ma ri, pentru a obţi ne o masă com
pactă , t.: u cât mai puţ i ne goluri cc urm au să fie um plute ele li ant. 

29 Gh.Curin sehi-Vorona, Res1w11·are, istorie, 11rba11is111 1996, p. 237. 
30 Gr. Ionescu, op.cir„ p. 92. 
31 La biscrit.:a mănăstirii Cătă l ui-Căscioa re l e au fo st documenta te rosturi ele 

mortar groase de 3,5-4 cm. Gh„ Cantacuzino, G.Trohani , 1981, Săpăturile arheo
logice de ln Că1ă/11i-Căscioarele, C./\„ 111, 197 , p. 282, rostmi care se întâlnesc 
şi la Comana-Giurgiu, Lia& A. Băt rân a, Evo/11(io ansa111b/11/ui.fostei 111ănâs1iri 
Comana în lumina cerce1â1·ilor ar/1eo/ogice, R.M .M.-M. I. /\„ 1-1 974, p. 2 1, 
Sf. piriclon Vct.:!1i cl in B u c u reşti, /\. Ştefănescu , Cercetări pri11ind istoria an
sa111h/11/11i mănăstirii Sf Spiridon Vechi din B11rnreş1i. R.M.I„ 1993- 1994, p. 97. 

3 ~ La biseri cil e ele la Tutana, Comana , Cotrot.:eni a fost fo losit în elevarie 
un mortar foarte rezisteni. 

33 N. Constanti nescu. Sondajele de la Runcu-Grădinari , M.C./\ „ VI , 1959, 
p. 721 . 

3·1 Gh. I. Cantacuzino, Cercelciri arheologice la 11 1ăniislirea Polovmgi, B.C.M.T„ 
1-4 , 1994 , p. I I. 

35 N. Noica , Tracii/ii romăneşti in con.1·trnc/iile de lucrări publice, 1997, 
p. 200-203. S-a observat în epoca lui Petru Cercel o optimizare a compoziţ i e i 
granu lometr ice în raport cu celelal te perioade, având drept consec in ţa creşterea 

densi t ăţi i aparente ş i reducerea poroz i t ăţi i mortaru lu i. 
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Fundaţii pe pi fo( i de lemn 
Solul impropriu (teren în pantă sau mlăştinos) ridicări i construc

ţ iil o r, a determinat baterea unor p ifofi de lemn subfimdaţie pentru 
intârirea solului. Fundaţii le cu adâncimi di fe rite, exercitând presi 
uni inega le asupra solului pe care se sprijineau, au determinat, 
pentru a împiedi ca tasă ril e in ega le, baterea unor p il oţ i ele lemn 
în vederea compactă rii solulu i. 

La bi seri ca mfmăstirii cli n Curtea ele Argeş au fos t semnalate 
do u ă rânduri ele pil oţ i ele lemn de stejar pl asaţ i s ub. fu ncl aţ i e3 r'. De 
asemenea, sub talpa absidei de norei a alta ru lui ş i a zidului ele vest 
al pronaosului ele la Tutana, au fos t bă tu ţ i p il oţi ele lemn ele stejar 
nea rşi , iar deasupra a fost aşezat un rânci ele că rămi z i ş i unul ele 
mortar37, ia r sub fundaţia bi seric ii Vicroş I a fos t descoperit un 
pilot de lemn 38 , tehni că p rac ti cată ş i la bi serica mănăstir i i Cobia39 

ş i SC Spiridon Vechi clin Bucureş ti 4 t\ la sa la Brâncoveanu a mă
năstirii Hurezi, curtina ele la Brâncoveni4 1. 

Fundaţii în trepte 
Funda(ii!e in trepte aveau scopul ele a crea clin loc în loc un 

plan orizontal pe un teren în pa ntă. A ceastă so lu ţie t ehni că a fos t 
fo l os ită încă clin secolul la XIV lea42, ş i mai târziu în secolele XVI
XYII, la bi serica clin Strehaia, jud. Meheclin ţ i 43 , la funclapa zidului 
nordic ele in cintă ele la Brâncoveni44 . 

Fundaţi i radier 
Ingeni oasă metodă moclernă,.fimdaţiile radier au fos t fo lo

site încă clin seco lul al XIV-lea, continuâ.nd în cele urmă toa re , la 
bi seri cil e domneş ti din Câmpulung45, Curtea ele A rgeş4 6 ş i Târgo
v i ş te47 , pc scurt la toate monumentele cu puncte izolate ele sprijin, 
unde eforturil e se impuneau a fi transmise zidurilor perimetra le 
a l ă tura te, pentru a nu dezechilibra sistemul constructiv, prin pre
luare uni fo rmă. 

Tehnici de construcţie a zidăriei 
Emp fecton 
În arhi tec tu ra munteană a fos t documenta tă tehni ca ri dicării 

zidurilor în empfecton ,cunoscută ş i sub numele ele b!oca/ 48 

„rottame di petre". Tehnică ele ori gin e roman ă, a fos t pre lu ată ele 
bizantini ş i a pli cată. pe scară l argă în arhitectura muntean ă. 

Acest procedeu a fos t caracteristic tuturor tipuril or ele e l evaţi e, 

prin ap licarea acestei tehnici creându-se o grosime mare a zidurilor. 
Paramentele aveau rol de cofraj , iar interi orul acestora era umplut 
cu bolovani ş i spă rtură ele p i a t ră, înecate în morta r. Procedeul 
confe rea o soliditate deosebită clupă efectuarea prize i mortarului , 

31' Gh.I. Cantacuzino, Sondajele arheologice la ctitoria lui Neagoe Basarab 
din Curtea de Argeş, Studii şi Comunicâri. Pit eşti , V, 1980, p. 24 1. 

37 Sp. Cri stocea , Carmen. Oprcscu, Cercetările arheologice de la mănâstirea 
Tu/ana (j11d.Arge.)) şi pmhlema încadrării tipologice a unui nou triconc de la 
cumpăna sec. X IV-XV. R.M .M. -M. 1. A„, 2, 1988, p. 45. 

JH Sp. Cri stocea, Cmnica cercetări/or arheologice, 1996, p. 2 1. 
3'1 Lumi ni ţa Dumit ri u, Evo/11tia/ostei manastiri Cobia (Dâmbovita) în lumina 

cercetarilor arheolog ice. B.C.M.l „ 2- 1992, p. 56. 
40 /\. Ştefănescu , op.cit„ 1993- 1994, p. 98. 
41 V. Vătă ş i anu ş i co lab„ Cercetările arheologice de la mânâstirea Brânco

veni, M.C.J\„ , VI, 1959, p. 749. 
42 N. Constantinescu, 1984, p. 93. La biserica domnească ele la Curtea d 

A rgeş, a fo st fo l os it ă fundaţ i a în trepte, la biserica m f1 n ăst i r ii Cozia, Idem, Cer
cetările arheologice de la Cozia, M.O„ 1-2, 1965 , p. 591 . 

43 Voica Maria Pu şca ş u , Date noi cu privire la evo/11fia ansamblului de arhi
tec/11râ medievală de la Strehaia, B. M. I. , 1- 1970, p. 28-36. 

'14 V. Vătăş i anu ş i colab„ 1959, p. 749. 
'15 V. Drăghiceanu , Despre mănăstirea Câmp11/11ng, Un document inedit: 

j11ma/11/ săpăturilor/acute de Comisia Monumentelor Istorice in 1924, BOR, 
3-4,-1 964, p. 316. Fu ndaţiil e radi er au fos t fo losite la monumente le de plan crut.:e 
great.:ă. Aceste s u bstru c ţ i i erau constr ui te clin bo lovani de râu ca re legau stâlpii 
biserici lor. 

46 N. Constanti nescu, op. cit„ 1984, p. 40. 
47 ln formatie arh. Cristian Moisescu. 
48 V. Drăgu\, DiC(ionar enciclopedic de artă medievală românească, 1976, p. 59. 
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oferind avantajul fo los iri i unor materiale necostis itoare şi u şor de 
procurat. Tehnica a fos t fo los ită încă din secolul al XIV-iea, la 
construcţ ia primelor case domneşt i de la Tâ rgoviş te, Stelea Veche 
şi Sf. Francisc din Târgov işte49 , biserica nr. l de la Oraşul de Floci, 
j ud. lalomiţa5 0 , precum şi la bi serica mănăstirii Cătă lui , Călăraş i 5 1 . 

Armături de lemn 
Stab il izarea ziduri lor pe toa tă durata execu ţi e i se rezo lva prin 

dimensionarea exagerată a grosim ii zidurilor portante , iar pe de 
altă parte prin introducerea în masa z i dăriei a armăturilor de lemn, 
dispuse, de regulă , în lungul zidurilor, ca nişte centuri, uneori şi 
cu legătur i trasversale ş i aşezate pereche de la fundaţii până. la 
corn i şă, la d i s t a n ţe med ii de 2-2,5 m. Tehnica este la rg documen
tată arheo logic, atât în arhitectura civilă, cât şi în cea religioasă 
încă din secol ul al XIV lea52 . În secolul al XVI !ea, la biserica 
mănăstiri i Vieroş a fost surprins un ş ir de grinzi orizontale de lemn, 
fixate la 30 cm înă l ţime de la îmbinarea elevaţi ei cu fundaţ ia, inter
ceptate la absidele nao ului ş i a le altaru lui, unde grinzile au fost 
mai scurte, pen tru ca îmb inarea lor să poa tă urmăr i traseu l semi
circular al altarului53 . 

Rost de tasare 
Tehnica rostului de tasare ce se ap lica între două structuri, 

cu volume şi mase diferite, a fos t documentată la biserica Sf. Vineri 
d in Târgovişte , unde s-a observat faptul că pridvorul b iserici i are 
fundaţiile independente de cele ale lăcaşului , dar a fost sesizat 
acelaşi nivel de călcare în interior, ceea ce a determi nat datarea 
lor în aceeaşi fază de constructie54 . 

În cazul bisericii Tutana I, ~-a admis ipotetic construirea prid
vorului în aceeaşi etapă cu cea a bisericii sau într-o fază apropiată. 
Simţul tehnic al constructorilor, ca ş i condiţiile solului de fondare, 
i-a u determinat pe meşteri i români să prevadă acest rost de tasare 
între două structuri care trebuiau să lucreze independent una de 
alta, pri dvorul şi restul corpului bisericii55 . 

Structuri planimetrice 
ş i soluţii constructive inedite 
Dest i n aţi a planului dreptunghiular, rezervat m ai cu seamă 

bisericilor paraclis, a fos t pusă în d i scu ţie cu mai bine de două 
decenii în urmă de Ş tefan Andreescu56 care fructifica rezultate le 
cercetăril or arheo logice. Se remarca fo losirea planului dreptun
ghiular încă din seco lele XIV-XV, perpetuat ş i în secolele urmă.

toare, prefera t datorită po si bi l ităţi l o r economice reduse ş i nevoi
lor micilor boieri din Ţara Românească57 . La biserica Sf. Gheorghe 
d in Târgov i şte se repunea în d i scu ţ i e un tip de monument de veche 
t radiţ i e, care va reapare de mai multe ori în arhitectu ra Ţăr i i Ro
mâneşti , devenind un mode l pentru paracl isele curţ i l or boiereşti . 

Planul dreptunghiu lar, de dimensiuni modeste (până în 20 m), mai 
uşor de executat, a fos t documentat în cazul bi sericilor paracli s 
bo i ereş ti : biseric ile l ş i 3 de la Oraşu l de Floci, Cernica-Iezerul , 

4~ C. Mo isescu, Târgovişte. Monumente istorice şi de artă, 1979, p. 90. 
50 L. Chi ţescu şi co lab„ Cercetările arheologice de la Piua Petri (Oraşul de 

Floci), C.A„ III , 1979, p. 200 . S-a observat că zidă r ia era lu crată în interior în 
tehnica emp lectonului , iar zidur ile aveau o grosime impresionantă de 1,50-2 m. 

51 Gh. Cantacuz in o, G. Trohani, op.cit, 1979, p. 282. 
52 Sp. Cri stocea ş i co lab., op.cit„ J 996, p. 2 1; C. Cantacuzino, G. Tro hani , 

op. cit .. 198 1, p. 276-304. 
53 Sp. Cristocca ş i colab„ op. cit„ 1996, p. 2 1, 
54 C. Mo isescu, op. cit„ 1979, p. 127. 
55 Sp. Cristocea, C. Oprescu, op. cit„ 1988, p. 57. Arhitectu l Gh. Sion es te 

ele pă rere că nu toţ i cercetăto r ii sunt conv i nş i ele cunoaşterea ş i aplicarea tehni cii 
rosturilor ele tasare. De cele ma i multe ori, aceste rosturi au apăru t numai ca ur
mare a unei etape de con st ru cţie , imed i ată sau mai îndepărta tă. 

56 St. Andreescu, Din nou despre bisericile de curte din secolele XIV-XVI, 
S.C. 1. A„ 1- 1973, p. 164- 167. 

57 C. Pi I lat, Biserici de plan dreptunghiu/ar din Ţara Românească în secolul 
al XVI /ea, S.C.l. A„ 2- 197 1, p. 223-224. 
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Sf. Ionică din Târgovi ş te, Domniţa Băl aşa ş i Sf. Ilie Gorgan din 
Bucureş ti , etc. 

Acest tip de plan a fost fo los it para lel cu p lanul triconc58, re
zervat bise rici i de mănăstire , corespondenţă care s-a p relungit ş i 

în secolele următoare , plan care a cunoscut mai mu lte variante, 
rezo lvarea plan imetr i că şi spaţi ală a pronaosului fi ind o creaţ i e a 
meşteril or di n Ţara Românească. 

a) Astfe l, la bi serica mănăstirii Dealu, pronaosu l a fos t am
p lifi cat în lungime, so lu ţ i e care nu se mai regăseşte în arhitectu ra 
a ltor edificii59 . Monumentul de la Dealu a produs o impresie ex
trem de u te rnică asupra contemporanilor, fi ind reprodus la Gor
gota, Stelea I, biserica Târgului di n Târgovi ş te , ca ş i la Tutana. 

Persona litatea marcantă a lui Neagoe Basarab ş i-a pus am
prenta ş i asupra rezolvă rilor constructive ap licate. 

b) Constructorii lui Neagoe Basarab au conceput supradimen
sionat pronaosul biseri ci i mănăs tirii di n Cu1tea de Argeş , regăsi t 

deseo ri în epocă la Cobia, Radu Vodă, Buda, precrnn ş i la biserici le 
din timp ul Şerban Cantacuzino ş i Constantin Brâncoveanu . Altă 
ctitorie deosebi t de importantă este rid i ca tă de Neagoe Basarab 
la Snagov, pe locul unui lăcaş mai vechi, cu un plan care s-a in
spirat direct din arhi tectura catolicoanelor athon ite60. 

Corespondenţa între tipul de plan şi funcţia biserici i nu a fost 
întotdeau na respectată, aşa cum au dovedi t-o i nvestigaţi ile arheo
logice, depa1tajarea aceasta 1 efi ind r iguros respectată . Pe de altă 
pa1te, s-a constatat adaptabilitatea unui tip de program la cerinţele 
altuia, respectiv trecerea de la statutul de curte boierească la cel 
de ansamblu monastic. Printre cele mai interesante cazuri de trans
formare a bisericii paraclis în biserică de mănăstire se numără cel 
al bisericii de la Cemica, unde planul dreptunghiular devine treflat, 
prin adăugarea celor două abside laterale. De asemenea, planul 
triconc nu întotdeauna a fost ales pentru a reprezenta biserica de 
mănăstire, potiivit canoanelor, cum au fost bisericile de la Strehaia 
şi Turnu din Târgşor, biserici de plan dreptunghiular, cu funcţie 
de biserici de mănăstiri . 

Investigaţiile arheologice au dus la descoperirea a / 7 monu
mente de zid, datate în secolele XVI-XVII, edificii suprapuse de 
cele actuale, multe dintre ele necunoscute documentar, care au 
îmbogăţit repertoriul monumentelor de zid din Ţara Românească 

din peri oada amintită. Unele dintre e le nu au fost definite pl ani
metric, din motive obiective, de cele mai multe ori , dar le-au fost 
consemnată ex i stenţa. 

Biseri ci de zid descoperite prin cercetări arheologice 

Biserica Ctitor Datare 

I. Oraşu l de Floc i, bi ser ica I, 
orăşenii tl oceni 1500 

corn . G iurgeni , jud. lL. 

2. Oraşul de F loci, b iseri ca 3 , co rn . 
orăşenii tl oceni 1500 

Giu rgeni , j ud . IL. 

3 . Domneşti , jud . AG. Radu de la Afumaţi 1500 

4. Polovragi I, jud. G J . 
Radu Comis 

1504-1 50 5 
ş i Petru spăta r 

5. Sf. F ranc isc, Târgov i şte, j ud . DB . necunoscut 1532 

6. Verbi la , jud. PH . 
Dragomir, 

1539 
mare spătar 

7. Cerni ca Iezerul , jud . IF. R adu Capta riu 1550 

8. Cernica, jud. IF. Radu Captariu 1550 

9. Bis. Târgului I, Târgov i şte, 
necunoscut 1550 

j ud . DB . 

58 Despre planul triconc vezi amănunte în l ucrările lui Răzvan Theoclorescu, 
Bizanţ, Balcani, Occident fa începuturile culturii medievale româneşti , 1974, 
p. 286, Despre planul triconc în arhitectura medievală timpurie a sud- estului 
Europei, S.C. l. A„ 2- 1973, p. 2 11 -225. 

59 C. Moisescu, op. cit„ 1979, p. 13. 
60 V. Drăgu ţ, op.cil„ 1982, p. 240 . 
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Biserica 

10. Bis. A lbă I, Bucure~ti 

I J. Brâncoveni , jud. OT. 

12 . Cătă lui - C răsc i oa re l e, jud. IF. 

13. Vieroş i I, jud. AG . 

14. Biserica nr. 2, com. Gi urgeni , 
jud. IL. 

15. Stelea Veche I, Tâ rgov i şte , 

jud. DB. 

16. Domniţa Bălaşa I, Bucure~ ti 

17. Sf. Nicolae Vechi, Ploieşti , 

jud. PH. 

Ctitor 

.Jupâneasa Caplea 

Brâncovenii 

Stan clin Corbi , 
mare spătar 

l vaşco Golescu 

o răşeni i floceni 

Stelea Spăta rul 

necunoscut 

Mihai Viteazul 

Datare 

15 50 

1550 

1568 

1572- I 573 

1575 

1590 

1590 

1595 

Revista Monumentelor istorice • 2001-2003 

l. Pridvorul pe trei laturi, descoperit în urma cercetărilor 
arheolog ice de la Tutana I, Stelea Vecbe, Tismana, reprezintă un 
e lement mai rar în arhitcctma munteană , determinat de necesitatea 
s upl imentăr ii spaţiului f11nerar, spaţiu care a cunoscut so luţii dintre 
ce le mai diverse (fig. 2) . 

2. Rezolvarea problemei spaţiului funerar printr-o soluţie cu 
caracter de unicat - absidiol a de la biserica mănăstirii Cobia, 
con struită odată cu bi scr ica61 (fig. 3) . 

3. Cafasul, (tr ibuna) prin care se făcea racordarea biseric ii 
mari din Târgovişte de casele domneşti, primul element de acest 
tip din arhitectura munteană, repetat mai târziu la Strehaia . 

Fiind confruntaţi de multe ori cu so luri care nu erau tocma i 
proprii ridicării unei construcţii, meşte rii constructori au apelat 
adeseori la soluţii inedite pentru remedierea eventuale lor incon
veniente . 

l . Terenul umed de la Măxincni, jud. Brăila, i-a determinat 
pe meşteri să incendi eze locul , reali zând astfel un strat protector 
împotriva igras iei62. 

De asemenea, inves ti gaţiil e arheologice au condus la desco
perirea unor elemente arhitectonice inedite, care au contribuit la 
înţelegerea evolutivă a dezvoltării arhitecturii munteneş ti: 

61 Lurniniţa Durnitriu, op.cit„ 1992, p. 23 . 
62 I. Cândea , op.cit. , 1996, p. 37. 
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2. La biserica Sf. Spiridon Vechi din Bucureşti, a fost obser
vată ingeniozitatea constructorilor care s-au adaptat unei situaţii 
neobişnuite . Datorită terenului cu umiditate crescută , funcţionarea 

bisericii a fost gândită cu pardoseala ridicată deasupra nivelului 
de călcare cu cel puţin 20 cm, pământul scos prin săparea şanţurilor 
de fundaţie a fost nivelat în interior, astfel încât nivelul de funcţio
nare al bisericii era mai sus decât nivelul de construcţie63 . 

3. Prin cercetările arheologice au fost sesizate cazuri de re
parare şi refolosirea aproape integrală a materialelor de construcţie 
a bisericilor, demonstrând spirit de economie şi inventivitate. 

4. Reutilizarea materialelor de construcţie a fost docrnnentată 
în cazul bisericii nr. 1 de la Oraşul de Floci - Ialomiţa, unde în 
a doua fază de construcţie a fost consolidată temelia de piatră, 

iar zidul altarului a fost placat la interior cu un rând de cărămizi, 
aşezate pe lăţime . Pe latura sudică a pronaosului au fost intercalate 
cărămizi în poziţie verticală, printre blocurile de piatră recuperate64 . 

5. Alteori, pentru ridicarea unui monument mai înalt s-au 
dublat temeliile, caz documentat arheologic la Domniţa Bălaşa , 

la Radu Vodă, unde s-au adăugat două abside laterale, dimensiunile 

63 A. Ştefănescu, op.cit„1993-1994, p. 98. 
64 L.Chiţescu şi colab„ I 979, p. 202. 
65 Gh. Cantacuzino, în voi„ Bucureştii de odinioară în lumina săpături/or 

arheologice, 1959, p. 123. 

g„,. , 
i I 

fiind sporite în lăţime . La Biserica Albă din Bucureşti, cu ocazia 
construirii celui de al doilea monument, au fost folosite fracţiuni 
din elevaţia primului, inclusiv temeliile, situaţie observată. şi la 
biserica Sf. Apostoli din Bucureşti 65 . 

6. De asemenea, la Polovragi, a fost surprins un sistem de 
egalizare a celor două fundaţii , astfel încât când fundaţia primei 
biserici este mai înaltă , a doua este mai mică şi invers66 . 

7. Transformări de plan 
În unna investigaţiilor de la mănăstirea Tismana-Mehedinţi, 

a fost observată măsura de consolidare a fundaţiilor, remarcându-se 
în dreptul absidelor laterale, fundaţiile masive, care cuprindeau 
întreg spaţiul interior, se aflau în prelungirea fundaţiilor zidurilor 
de nord şi de sud ale naosului, cu care sunt ţesute organic. Această 
particularitate constmctivă a fost considerată drept o schimbare 
a planului edificiului în cursul înălţării67 . 

La biserica mănăstirii Cernica I, s-a petrecut schimbarea bi
sericii de plan navă, cu abside adâncite în grosimea zidurilor (aşa 
zisul tip mixt), în plan treflat, prin demantelarea zidurilor laterale 
ale naosului , şi prin adăugarea celor două abside laterale68 (fig. 4). 

66 Gh. I.Cantacuzi no, op.cil„ 1994, p. 14. 
67 Gh .l. Cantacuzino, Cercetări arheologice la biserica mănăstirii Tismana, 

S.C.I.V.A„ 2, 1996, p. 364. 
GM Gh. Cantacuzino, G. Trohani, op.cit„ I 98 I, p. 208-209. 

o 5 10~ 
1 I 1 ) t ) l ' I t ,„ 

Fig. 4 . Planul bisericilor de la Cernica, jud. Ilfov, 
după Gh Cantacuzino, G. Trohani, 1981 

SUMMARY 

The analysis of building materials and specific techniques is a subject 
rather scarcely debated in the literature. We believe that a minimum 
analysis and, al the same time, an attempt to review construction materials 
and respective techniques, as docurnented further to architectural and 
archaeological research, represent an appropriate and necessary 
contribution. The artic/e is meant to deal with the research of civil or 
religious monuments fro m a dual pe1rspective, i.e. archaeological and 

64 

architectural, thus bringing a valuable contribution to learning, dating 
and representation of the original image of such monuments. 
Moreover, archaeological investiga/ion has contributed to identification 
of innovative planimetry and bui/ding solutions. Thus, archaeological 
research y ielded J 7 wall-built churches dating to the J 6th century and, 
at the same time, it contributed to the identiflcation of ingenious building 
solutions adaptable to the circumstances existing at that moment. 

http://patrimoniu.gov.ro



ŞCOALA LATINĂ DIN COMUNA CINCU (JUDEŢUL BRAŞOV)* 

SORIN MINGHIAT, CORINA LUCESCU, ANDREEA POP 

Veche aşezare a provinciei Sibiului , cunoscută ş i sub denumirea 
de Cincu! Mare, localitatea este aşezată întT-O zonă de coline joase, 
la aproximativ 15 Km de Valea Oltului, de-a lungul unui impo1tant 
drum comercial ce lega această vale ele Valea Târnavclor, traversând 
Bazinul Hârtibaciului. As tăz i localitatea Cincu se află în judeţul 
Braşov, la 18 km de Agn ita şi 14 km de Voila, pc drnrnul naţional 
Făgăraş-Agnita-Mediaş. (fig. 1). 

Pe hotarul aşeză rii s-au efectuat o seric de descoperiri arheo
logice care atestă o străveche ş i continu ă locuire încă clin neo
liticul târziu . 

Fig. I 

Localitatea, în forma ei actua l ă, a fost întemeiată pe la mijlocul 
sec. al XII-iea ?e aproximativ 30 de fam ilii de colonişti ge1mani din 
zona Rinului. In 1488 satul avea deja 64 familii, iar în 1532 - 70 
familii ; în anul 1729 ex istau 344 fam ilii , în 1753 habsbttrgi i colo
nizează circa 215 persoane clin provinciile Styria (germ. Steiermark) 
ş i Carintia. Statisticile ulterioare menţi onează pentru anul 1850 - 2 
635 locuitori , pentru anul 1930 - 2 449 locu itori din care populaţie 
germană (saşi) I 11 2, iar pentru anul 1956-2 232 locuitori . Datorită 
exodului populaţie i săseşti din Transilvania, început în anii 1950, 
în Cincu mai rămân în 1989 - 386 saşi, în 1992 -136 saşi, în 1994 
- I 09 saş i , în 2000 - 70 saşi din 1700 locuitori . 

Aşezarea fă.cea paitc din Prepozitura Sibiului formată initial clin 
capitlurilc Sibiu, Nocrich şi Cincu, aşa numita „ ţarii veche " {germ. 
„Alt/anti"). Ulterior, Cincu a devenit centrul Scaunului de Schenk 
(Cincu), una dintre cele mai vechi unităti administrative ale sasilor . . ) 

din cele Şapte Scaune. Scaunul Schenk cuprindea 22 de localită ţi , 

printre care ş i Agnita, cu care Cincu s-a aflat în permanentă concu
renţă pentru supremaţie admini trativă şi economică. 

Prima atestare documentară a localită.ţii Cincu se găseşte în 
doctu11cntclc unui litigiu din anul 1329 în care se menţionează piintrc 
reprezentan ţii provinciei Sibiului un anume „Benherus de Chenk "
Benherus din Cincu. 

* Prezentu l material face parte int egrant ă din memoriul istori co-arhitectural 
elaborat de autori pentru întocmirea proiectului de restaurare. 

Fig. 2. Detaliu din Har/a Trans ilvaniei 
de Johannes Honterus - 1532 I Base/ 

Prima hartă a Transilvaniei, întocmită de Johannes Honterus 
ş i editată la Base! în 1532, consemnează existenta loca litătii 

Cincu/Schenck, alături de celelalte localităţi din z~nă. (fig. i). 
Denumirea localităţii - Cincu provine din germanul Schenk 

(cârciumă, han). Localitatea mai es te denumită şi Cincu! Mare, 
din germanul Groflschenk; săseşte GruijJc!toink, maghiară 
Nagysink (N. Sink) în opoziţie cu Kleinschenck- Cincşorul, aşe

zare probabil coloni zată de cei din Schenck. 
Localitatea Cincu se poate încadra în rândul loca litătilor com

pacte, cu mai multe străzi . Aşezarea este structurată în do~1ă caitiere 
distincte, românesc şi săsesc. Cartierul săsesc dezvoltat în jurul 
unei pieţe centrale arc ca dominantă biserica fortificată. Cartierul 

românesc este constituit în jurul dealului pe care se află biserica 
ortodoxă veche, dezvoltându-se de-a lungul unui pârâu în veci
nătatea s udică a cartieru lui săsesc. 

O comparaţie a documentelor care reprezi ntă localitatea la 
nivelul ei planimetTic relevă faptul că, faţă de primele reprezentări , 

în situaţia actuală nu apar modifică ri ale tramei stradale iniţiale , 

ale fo1~mei insulelor şi a dispoziţiei loturilor ş i con strucţiilor. În 
zona istorică. centrală, cea mai veche casă datată poartă pe o grindă 
anul 1647 iar cca mai nouă datează de circa 100 de ani , fapt care 
conduce la concluzia că avem de-a face cu o localitate foarte bine 
conservată urbanistic. 

Localitatea cuprinde mai multe monumente istorice: Biserica 
Evanghelică împreună cu incinta fortificată , Biserica ortodoxă, 
Primăria veche, Magaziile vechi , Şcoala Latină , Casa lui Ştefan 
Untch, Capela veche. 

65 
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ŞCOALA LATINA~ 
(imobilul din str. Pieţii nr. 353) 

Clădirea s ituată în strada Pieţii la numărul actual 353 este 
monument istoric, cuprins în Lista monumentelor istorice I 1992, 
la poziţia 08B 0377, sub numele de Şcoala Latină. 

Construcţia a adăpostit de-a lungul timpului diverse funcţiuni : 

birt („Zur Linde "), primărie, şcoală şi locuinţă .. Funcţiunea de 
şcoală a rămas în memoria sătenilor, clădirea păstrând denumirea 
de Şcoala Latină. 

Localizarea unei şcoli latine in clădirea monument istoric este 
probabilă, neexistând documente care să ceitifice aceasta. În locali
tate mai există un imobil denumit Şcoala Latină , situat în apropi
erea Bisericii evanghelice, strada Pieţii nr. 251 , astăzi sediu al unei 
asociaţii. 

Este posibil ca în localitate să fi existat două şcoli latine, una 
din ele fiind un rezultat al Contrareformei catolice începută de la 
mijlocul sec. al XVIII-iea, acţiune care a generat un nou avânt al 
şcolilor latine de pe lângă Episcopiile catolice. Martin Sutoris, 
cunoscut om de cultură al timpului , este cel căruia i se atribuie 
înfiinţarea de şcoli latine în perioada sfârşitului secolului al 
XVIII-iea (1789). 

Fig. 3. Zona centrală - 2000 

Clădirea este situată pe frontul nord-vestic al pieţei , pe o 
parcelă de formă alungită , axată N-S, desfăşurându-se pe toată 
lungimea frontului stradal. Aşezat la limita sudică a parcelei, 
edificiul prezintă prelungiri spre nord, pe limitele estică şi vestică, 

Fig. 4. Plan de situaţie 

'-" rr 
1/ 
li 

În prezent, clădirea nu are nici o funcţiune , imobilul fiind 
părăsit din cauza·gravelor deteriorări structurale. Clădirea se află 
în proprietatea comunei Cincu. 

Construcţia este poziţionată pe unul din loturile care fac pa1te 
din cele două insule bănuite ca aparţinând primei etape de ocupare 
(fig. 3). Studiul evoluţiei istorice a clădirii atestă transformările 
repetate până Ia conturarea formei actuale . 

Fi g. 5. Vedere a faţadei principale cu vecinătă{i 
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rezultând un plan în formă de „U" cu braţe inegale (fig. 4). Spre 
curte, pe limita estică, se află o clădire-anexă. · 

Construcţia are în dreapta şi în stânga două clădiri, dintre care 
cea din stânga este alipită ei , iar cea din dreapta se află la o distanţă 
de circa 70 cm (fig. 5 şi 6). Se poate observa că ambele clădiri 
au fost edificate ulterior conturării faimei finale a edificiului Şcolii 
Latine. Construcţia din stânga, una dintre puţinele cu etaj din locali-

r----.: ........ __ _ 

Fig. 6. Desfăşurarea .fronliilui insulei care con{ine edificiu/ Şcolii Latine 
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tate, este o replică mai târzie, deoarece pe harta a ustro-ungară (circa 
1875) ea nu apare în forma actu a l ă . În schimb, con strucţi a patier 
din dreapta este figurată, pe aceeaş i h a rtă , în fo rma ş i poziţia 

actu a lă. 

Oricum, amândouă clăd iril e vecine sunt ulterioare ultimei faze 
de edificare a Şcolii Latine, dovadă fiind go lurile care ex istau atât 
la parter, cât ş i la etaj către loturil e veci ne ş i care au fost fie în
fu ndate, fie blocate cu ca lcane. 

C l ădirea actual ă prez intă trei niveluri : subso l, paiier şi etaj 
(fig. 7). Construcţia este reali zată din zidă ri e mixtă , piatră ş i cără

midă legate cu mortar la parter ş i numai din cărămidă la etaj , fiind 
acoperită cu mai multe straturi de tencui a lă ş i zugrăveală. Compar
timentarea pc verticală este reali zată cu bolţi , planşee din grinzi 
metalice ş i bolţişoare ş i planşee de lemn. Planşeul peste etaj este 
integral din lemn. Şarpanta , a lcă tuită din elemente de lemn, este 
învelită în cea mai mare parte cu ţiglă solzi aşezată simplu, comple
tată cu ţigle profilate. Grosimea pereţ ilor va ri ază între 50-70 cm. 
La interior se întâlnesc şi pereţi despărţitori cu gros imi mult mai 
mici, 15-20 cm. 

~ 
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Fig. 7 

Conform evoluţiei planimetrice, actuala clădire este alcătuită 
din patru corpuri distincte (fig. 8) : 

- CORP A - în partea vestică - pe direcţi a nord-sud cuprinzând 
axele structurale 1,3,5 şi pe direcţ i a est-vest cuprinzând axele 
structurale A,B,C 

- CORP B - în partea estică - pe direcţia nord-sud cuprinzând 
axele structurale 1,2,4,6,7 ş i pe direcţ i a est-vest cuprinzând axele 
structurale D,F,G 

- CORP C - în zona mediană, corespunzând în parter 
gangului de trecere, între axe le structurale C ş i D 

-CORP D - în partea nordică în prelungirea corpului A că tre 

curte - pe direcţia nord-sud, cuprinzând axele structurale 5,8,9 
ş i pe d irecţia est-vest cuprinzând axele structurale A ş i C 

- CORP E - clă dire cu dimensiuni reduse asczată izolat pe 
pa rce l ă. 

Corpurile A ş i B au trei nive luri : subso l parţial , parter înalt 
ş i etaj; corpul Ceste fă ră subso l, la parter fiind un gang acoperit 
ş i la etaj cuprinzând o sa l ă rep rezenta tivă ; corpul D, adosat ulterior, 
arc doar parter, ca ş i corpul E. 

Faţada sudică, cea dinspre strad ă, este faţad a principală. a clă.

diri i (fig. 9). Nivelurile sunt bine diferenţi a te prin elemente 
ori zo ntale. Soclul es te redat numai prin tencuire, şp riţ şi z ugră

veal ă. Brâul dintre parter ş i etaj , puternic profilat, este compus 
pc trei rânduri de cărămid ă - profilatura de sus în jos: li ste l -simă-
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o 2 4 6 8 10 ----------..-:) 
Fig. 8. Schemă planimetrică 

li stel-cavetă-li s tel. Brâul de cornişă este ş i mai accentuat: listel
s imă-listel-listel-cavetă- li s te l. În mod mai rar întâlnit, la linia de 
intersecţie a celor două supraf~ţe a acoperişului tip mansardă se 
află o altă cornişă din tencuială. 

Colţurile clădirii poartă o imitaţie de bosaje, realizate din ten
cuială, cu câte şapte bosaje la nivelul parterului şi nouă la nivelul 
etajului (fig. 10). 

Se remarcă trei goluri la nivelul subsolului, şapte la parter şi 
opt la etaj . Golmile subsolului se desprind de ritmul destul de unitar 
al axelor parterului şi etajului . Golurile parterului se organizează 
în ritmul tradiţional de 3-1-3, poarta fiind flancată de câte trei 
ferestre. Acestea, de fonnă dreptunghiulară, au ancadramente reali
zate din tencuial ă, foarte simple, cu profilatura destul de modes
tă. Glaful ferestrelor este alcătuit pe un rând de cărămidă proe
minentă, fiind profilată, şi se compune de sus în jos: listel-cavetă-listel. 

Tâmplăria de lemn este parţial distrusă , păstrândtJrSe în princi
pal tocurile, ochiurile de geam fiind în mare parte dispărute. Ritmul 
ferestrelor din partea de est, cu porţiune de faţadă mai lungă, nu 
este regulat, plinul dintre poartă şi prima fereastră din această zonă 
fiind mai mare decât cel din partea opusă. Pe acest plin există un 
panou profilat tencuit, care ar fi putut servi ca suport pentru o 
inscripţie. Poarta nu este situată exact în axa de mijloc a clădirii . 

Terminaţia în mâner de coş a porţii este decorată cu bosaje din 
tencuială cu aceeaş i profilatură ca cele de la capetele faţadei. 
„Impostele" ş i „cheia bolţii" au dimensiuni mai mari . În partea 
estică a porţii găsim o pi atră „piedică de roată". Golurile etajului 
sunt organizate în ritmul tradiţional 3-2-3. Cele două ferestre din 
mijloc nu sunt amplasate simetric faţă de axa porţii , numai cea 

Fig. 9 Faţada principală 
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\ 
Fig. 10. Detaliu bosaje Fig. 11 . Delaliu - corp B Fig. 12. Faţada nordică- corp C 

vestică fiind axată pe poartă, deci as imetria descrisă la nivelul 
parterului este mult mai accentuată la etaj. Celelalte feres tre se 
află în axe le golw-ilor de la parter având ancadramente mult mai 
bogate decât acestea. Ancadramentele dreptunghiulare, pe verti
ca l ă se sprijină pe brâul intermediar ş i aproape că ating brâul de 
corni şă., iar pe orizontală au un cadru mult mai lat. La pai1ea inferi
oară. a ancadramentului găs im câte un panou decorat cu ca11u ş 

s implu, iar la partea superioară un panou împodobit cu ghirlandă. 
Cele două ferestre din margine au ghirlandele decorate mai bogat, 
cu motive vegetale - flori şi fructe. 

Faţada nordi că a corpului B are la parter, în axul de mijloc, 
o uşă cu linte! drept, de la care spre dreapta este o fereastră mică, 
iar spre stânga o fereastră mare dreptunghiulară (fig. 11) . La etaj, 
în axe le care corespund cu cele de la parter, sunt trei fe restre 
identice. 

Vederea nordică a c lădirii prezintă două faţade interesante : 
Faţada nordică a corpului C, de fapt a foişorului de la etaj , 

a suferit mai multe transformări (fig. 12). Probabil a fost vorba 
de o galerie deschisă prin două arcade semicirculare mari, decorate 
cu câte o bandă de formă arcuită, din tencu i al ă, formând un fe l 
de loggie la etaj. La un moment dat, arcade le au fost micşorate 

pentru amenajarea unor ferestre de formă dreptunghiulară. 
Faţada estică a corpului Dare şase ferestre mari, cu tenninaţia 

semicirculară, fără ancadramente sau decoraţiuni (fig. 13, I 4). 
Subsolul , accesibil din gangul de trecere - corpul C, are două 

zone distincte, situate în corpurile A, respectiv B. 
În corpul A, subsolul se întinde de la axa 1, linia străzii, până 

la axul 5, penultimul stâlp angajat al gangului de trecere. Subsolul 
cuprinde două încăperi cu accese separate din gang, perete le ce 
le separă fiind poziţionat pe axa 3. Jncăperile sunt acoperite cu 
bolţi semici lindrice pe direcţie nord-sud. Unicul gol de aerisire 
are o formă de tunel ş i trece prin două ziduri, până ce ajunge la 
faţada sudică . 

Subsolul corpului B are o singură intrare (fig. 15) . Prima 
încăpere în care se intră este cea mai mare ş i are planul dreptun
ghiular alungit pe direcţia nord-sud; se întinde de la axa 1, linia 
străzii, până la axa 2 ş i are tavan drept. Este posibil ca tavanul 
să fi fost susţinut de grinzi, axate est-vest, deoarece s-a observat, 
la relevare, o grindă de lemn căzută în poziţia descrisă. Peretele 
sudic este străpuns de un gol de aerisire ce se regăseşte în faţadă . 

În prelungirea aceste i încăperi, spre nord, se află o alta, de 
dimensiuni reduse, acoperită cu o calotă sferi că, foa11e plată. Lângă 

Fig. 13, 14. Vederi dinspre curte a corpului D 
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încăperea mare este situată una mai mică, pe aceeaşi direcţie cu 
prima, de la linia străzii - axa 1, până la axa 2 şi până la peretele 
vestic al clădirii - axa G . După. un releveu din 1967, acest subsol 
ar fi avut o boltă semicilindrică pe direcţia nord-sud iar spre stradă 
un gol de aerisire. 

P lanul parterului clădirii este dominat de axa mediană (corp 
C), pe1pendiculară pe stradă, unde este amplasată poarta de intrare 
şi gangul de trecere boltit, din care se deschid accesele pivniţelor 
şi ale diferitelor părţi ale clădirii , respectiv prin care se ajunge 
direct în curte. Boltirea gangu lui de trecere s-a păstrat numai 
pai1ial. Pe latura vestică a gangului au fost patru stâlpi angajaţi, 
din care se păstrează doi . Pe latura estică a gangului există numai 
doi stâlpi angajaţi, boltirea ultimei travei descărcând direct pe zid. 
Din cele trei travei s-a păstrat boltirea numai în cea nordică (spre 
cmte - fig. 16, având forn1ă comp lexă: un arc lat în segment de 
cerc, intradosul căruia este însă marcat pe mijloc de o cavetă se-

Fig. 15 Intrare subsol - corp B 

micilindrică. Celelalte două travei se întindeau de la cea descrisă 
până la aproximativ 1,5 m de la poa1tă, deci gangul nu a fost boltit 
în întregime . Stâlpii angajaţi nu sunt ţesuţi de zidăria peretelui 
după cum se observă în zonele lipsite de tencuială, deci au fost 
adosaţi ulterior peretelui . Se mai văd urmele arcelor dublou pe 
pereţii laterali ai gangului. 

Accesul la parterul corpului A se face din gang, urcând şase 
trepte pe sub foişoml de la etaj (între axele 3 si 5). Intrarea are 
te1minaţie în segment de cerc. Încăperea, având plan dreptunghiu
lar, axat est-vest, este împăţită de o arcadă; în dreptul arcadei se 
află un perete despă11itor din scânduri, în spatele căruia se afla 
un grup sanitar, iar pe latura vestică a încăperii există o fereastră 
zidită , cu o terminaţie în segment de cerc. Foarte probabil că fereas
tra a fost zidită după construirea casei vecine care a fost alipită 
- deci clădirea studiată este mai veche decât cea din vecinătatea 
vestică. Din prima încăpere se accede în corpul D şi , respectiv, 
în camera dinspre stradă. Pe lat1ira sudică a încăperii se află o uşă 
care duce în tractul de la stradă, compus din două încăperi cu plan 
dreptunghiular, axate nord-sud, având două, respectiv, o fereastră 
către stradă. Ferestrele au te1minaţie cu linte! drept, nişele golurilor 
au terminaţia în segment de cerc . 
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Deşi corpul D este accesibil din corpul A, este evident că acesta 
a fost adăugat ulterior clădirii . Nivelul ele că.lcare corespunde, dar 
tavanul este mult înălţat faţă de corpul A, înălţime datorată de altfel 
dimensiunilor mari ale încăperii folosită ca sală de sport, concepută 
probabil - clupă aspect- ca sală de festivităţi. Pe latura estică sunt 
înşirate cinci ferestre, înalte şi late, cu terminaţie în semicerc. Pe 
partea cealaltă se află cinci nişe cu parapete înalte şi terminaţie 
în semicerc . Peretele nordic are două goluri , în ax o uşă. repre
zentativă şi una laterală, care duc într-o încăpere mai mică. Foarte 
probabil că încăperea s-a realizat ulterior, deoarece, deşi şi aici 
se regăseşte aceeaşi fereastră şi nişă, ritmul ferestrelor faţadei 
exterioare nu se păstrează, iar pe faţadă se observă o fisură verticală 
în dreptul compartimentării dintre cele două încăperi. De aseme
nea, se observă la exterior că zidăria de cărămidă a peretelui nu 
este ţesută . 

Accesul în corpul B se face tot din gang, într-o încăpere drep
tunghiu lară orientată est-vest. Încăperea este acoperită cu bolţi
şoare de cărămidă pe structură metalică (profile I). Încăperea are 
două ferestre pe latura de est. Încăperea cu rol de sas este acum 
separată în două cu un perete subţire orientat nord-sud . Cele două 
camere de la sud de sas au planul dreptunghiular, axate nord-sud, 
comunicând printr-o uşă cu linte! drept. Camera cea mai mare are 
tavanul drept şi la sud două ferestre cu nişă. În camera al ăturată, 
tavanul este boltit, având trei deschideri . Acesta este rezolvat prin 
intersectarea unor bolţi în leagan cu muchii teşite care descarcă 
pe arce transversale şi pe pereţii de contur. Muchiile lor sunt mar
cate discret prin profile de tencuială cu grosimea de circa 2 cm 
şi lăţimea de aproximativ 10 - 12 cm (fig. 17). În peretele sudic 
găsim o fereastră asemănătoare cu cele descrise la încăperea pre
cedentă. 

La extremitatea nordică a corpului B, cu acces din acelaşi sas, 
se mai întâlneşte o încăpere acoperită cu bolţişoare pe profile me
talice (I), orientate est-vest. Această încăpere are un al doilea acces 
pe latura nordică, direct din cm1e şi încă o fereastră pe acelaşi 
perete nordic. Din această încăpere se mai poate accede într-un 
mic spaţiu de depozitare aflat la limita de nord-vest, luminat prin 
două ferestre mici cu parapet înalt. 

Fig. 16. Arce ale gangului - corp C 
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Fig. 17. Î11câperea boltită parter - COlp B 

Tot din ga ng, în co l ţu l nord-vestic al corpulu i B, se accede 
la etaj printr-o sca ră cu trei rampe ş i două podeste care ajunge 
în fos tul foişor, actualmente un antreu, din care se deschid trei 
u şi. Ascensi unea scării este urmărită de o bo l tă semi c ilin drică . 

Fostul fo i şo r, situat la etaj ul corpului C, are tavan drept, şi este 
împărţ i t în două de o a rcadă în segment de cerc pc direcţia axei 
4. Spaţiul este luminat prin două gol uri cu multipl e transformări , 

actualmente ferestre dreptunghiul are. Cea mai reprezentativă sa l ă 

a c l ădirii se află. deasupra gangului de trecere şi era acces ibilă din 
antreu l amintit (accesul la etajul corpului 8 ). Din cauza prăbuşiri i 

bolţii gangului (flg. I 8), momentan sala nu arc pa rdosea l ă decât 
în poqiunea de la intrn re. După decoraţia pa rţi a l păstra tă a tavanului , 
este cea mai semnifi cativă încăpere , având probabil un rol de re
prezentare. Tavanul poartă un cartuş în stil baroc popular, cu o deco
raţ i e care în momentul de faţă este într-o stare avansată de degra
dare (fig. 19). Sala este luminată prin două ferestre în peretele sudic, 
identice cu cele din camerele a l ăturate . În pereţ ii laterali se află 
câte o uşă z idită , care făceau legătura cu încăperil e din partea de 
est ş i de vest, a lcă tuind probabil un şir de să li reprezentative. 

Prin uşa spre est ajungem în corpu l B într-o încăpere cu rol 
de sas, momentan separată în două cu un perete nord-sud, pe zidul 
estic având două ferestre cu terminaţii în segment de cerc. Cea 
mai spatioa să încăpere a etaj ului este cea de la nord de sas, la care 
urcă o tt'.eaptă. În co l ţul sud estic, es te vi zibilă. boltirea scăr i i , care 
este s ituată sub cameră. Încăperea , cu tavan drept, primeşte lumină 
prin trei feres tre cu ni şă , şi cu linte! drept. Cele două camere de 
la sud de sas au planul dreptunghiul ar, axate nord-sud . Cele dou ă. 

co muni că printr-o uşă cu linte! drept. Pe tavanul drept al camerei 
nord-est ice gă.s im ornamentaţ i e din ten cuia l ă, în formă de cartuş 
în stil ba roc popular, foa rte simpli ficat (fig. 20). La nord camera 
arc o fereastră. amenajată cu ni şă. Camera vec i nă este foa rte 
asemănătoare, dar ca rtu şul pc plafon este mai înti ns, ma i elegant 
şi mai bogat ornamentat. Pc paitca superioară a pereţil or s-a reali z31t 
un brâu decorativ ca re se îmbină cu plafonu l printr-un arc. In 
peretele sudic găs im două ferestre asemănătoare cu cele descrise 
la în căperea preceden tă . 

Cca de-a treia uşă din antreul , ,foişorului '' duce în corpul A, 
într-un sas din care se accede, spre vest, la un grup sanitar. Aici 
se repetă situaţia ferestrelor de la parter, înzidite din cauza cons
truirii case i vecine. Tot din sas, spre sud, ajungem într-o încăpere 
cândva spaţioasă, actualmente cornpart1mcntată în trei camere şi 
un co ridor îngust de legătură. Pc tavanul drept nu apare ni ci o 
decoraţie , ceea cc pare ciudat, fiindcă şi această sală este în ş iru l 

încăperil or reprezentative. Probabil la data executării comparti
mentărilor s-au îndepărtat ornamentele tavanului . În zidul vestic 
găsim nişe aidoma celor din grupul san itar, care au fost cândva 
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Fig. 18. Vedere in terioară a gangului - corp C 

fe restre, fapt care dovedeşte vechimea mai mare a c l ădirii studiate 
faţă de cea a lăturată la est. 

Forma acoperişului clădirii este complexă: la stradă (corp A, 
C ş i corp B, partea dinspre stradă) poartă un acoperiş de tip man
sardă, cu partea superioară în patru ape, iar cea inferioară în două, 

streaşina fiind rezolvată. cu rupere de pantă. Părţii inferioare i se 
racordează acoperişuri l e aripilor dezvoltate în curte, una pe partea 

Fig. 19. Plafon ornamental. etaj sala - co1p C 
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Fig. 20. Plc!f'on orna111er11 li e/aj - corp B 

Fig. 24. Detaliu şC11pantă - co17J D 
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vesti că (corp D), alta mai mică pe partea estică (partea dinspre 
curte a corpului B). Şarp a nta nu este unita ră , cezura di ntre cele 
două structuri sc afl ă la întîlnirea corpulu i A cu corpul C. Aceasta 
nu se observă din s tradă (coama acoperi ş ului este comună), ci 
numai din curte ş i , b in enţe l es , în pod (flg. 2 1, 22. 23 ş i 24). 

Cercetând structu ra acoperi ş u l u i , se con s ta tă ex i s ten ţa şar

pantei tip baroc pc corpuril e B ş i C, care a fos t transforma tă ş i 

modernizată , pe p011iunca de deasupra corpulu i A. Structura de 
aici prez int ă caractere de şarpan tă ec l ecti că , modifi că ril e fiin d 
impuse probabil de adosarca acoperi ş u l u i de deasupra corpului D. 

Etapele de construcţie. Evoluţia clădirii 

C l ă d irea de la nr. 353 arc mai multe etape de con stru cţie , care 
la o a na li ză atentă se di sting dcst·ul de bi ne. Ini ţ i a l au fost două 
c l ă diri , corpul A ş i corpul B, fiind con strucţ ii de sine s tă tă toa re, 

care au fos t unificate printr-o boltire ş i un etaj , actualmente corpul 
C. Corpul A a fos t cândva mai scurt, adi că faţada sa s udică nu era 
a lini a tă la stradă acest fa pt fi ind su sţinut de cezura din peretele 
către gang, dar ş i de dimensiunea subsolului care a rămas nemodi
ficat. 

Fa ţada actua l ă a c l ădirii a rezultat în urma reali ză rii l egă turi i 

dintre cele două casc ori ginare. Boltirea gangului de trecere a pre
supus adăug irea unei noi structuri, astfe l stâlpii angajaţi au fost 
adosaţi ş i chi ar lipi ţi de zidă ri a pereţil o r corpuril or laterale (casele 
vechi) , prin cură ţa rea tencuielii , ceea ce se observă bine la fa ţa 

locului în zonele în care aceşti a au di spă ru t. 

În faza actua l ă a studiului , care nu a permi s o cercetare arheo
logică , nu se poate preci za cu certitudine ca re dintre cele două 

case este mai veche. Se presupune că mai nou este corpul B, fiindcă 
a servit ca prototip pentru întreaga fa ţadă, deci în momentul reali
zarii fa ţade i de nord a fost mai la „modă' '. Oricum, corpul B are 
şarpanta barocă, stil preluat ş i la şarpanta a fe rentă corpului C, 
conducând la ipoteza că au fost excutate odată . 

Se vede clar, că pa1tea cea mai recentă a cl ădirii este corpul D, 
construit pentru festivităţi . Intrarea în această aripă se face prin corpul 
A, deci uşa respectivă a fost creată ulterior. Pereţii aripii sudice se 
conformează aliniamentului pereţilor corespunzătoare ale corpului 
estic, dar şarpantele au deosebiri foarte mari , chiar ş i l egătura dintre 

Fig. 2 1. Detaliu şa1pa111ă - co11J B Fig. 22 Detaliu şa1pantă la timpan - co1p A Fig. 23 . Detaliu intersecţie şarpantă co1p A şi D 
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ele este problematică , fiindcă nivelul streaşinii este mult mai jos în 
cazul adăugirii. Fonna acoperi şului este simplă, în două ape. 

În urma analizei se pot considera ca posibile următoarele etape 
de construcţie : 

ETAPA 1 
O construcţie parter cu subsol parţial, retrasă de la stradă pe 
latura stângă - CORPUL A, probabil edificată pe o mai veche 
fundaţie a unei locuinţe de tip francon (fig. 25). 
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Fig. 25 . Etapa 1 
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În multe sate ardelene se atestă existenţa casei de tip francon: 
casă aşezată cu latura îngustă înspre stradă pe o parcelă al cărei 
front depăşeşte rareori 12 m şi având o învelitoarea în două ape 
cu timpane drepte sau cu vârful teşit. Având în vedere lăţimea 
lotului nostru, este posibil ca el să fie rezultatul unei comasări de 
două loturi francone. 

La origine, majoritatea oraşelor ardelene au sate cu stradă de 
tip adunat. În astfel de sate tipul frecvent de casă este constituit 
de prototipul cel mai simplu: o cameră către uliţă şi o bucătărie 
în spatele ei , spre curte, în continuare fiind amplasate anexele 
gospodăreşti (fig. 26). 

Fig. 26. Reconstituire a gospodărie i .fi"ancone (Hofmann - 1933) 

ETAPA 2 
Apariţia, pe lotul actual, a unei alte construcţii de tip ţărănesc 
săsesc - CORPUL B, aşezată în partea dreaptă, aliniată Ia 
stradă, având parter şi subsol pe aproape întreaga suprafaţă 
(fig. 27). 
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Fig. 27. Etapa 2 
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Această apariţie corespunde unui model mai evoluat al prototi
pului. Şura şi grajdurile sunt amplasate perpendicular pe direcţia 
casei, la limita din spate a curţii. Alte îmbogăţiri ale programu
lui se realizează prin constmirea laturii opuse casei, astfel încât 
constmcţiile gospodăriei se grupează în formă de U. Tipul săsesc 
este vizibil şi în modul de aşezare şi de tratare al frontului caselor 
către uliţă: aliniate şi legate între ele cu porţi înalte de zid, formând 
un front masiv (fig. 28 a, b). 
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Fig. 28 a. Reconstituirea imaginii ansamblului 
înainte de etajare (Etapa 1-2) 

Fig. 28 b. Faţada principală în prezent 
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Există şi forme de interferenţă între casa de tip francon şi casa 
cu tindă: în faţa laturii înguste a casei este amplasată o prispă 
susţinută de stâlpi de le1m1 - acest tip de casă reprezentând o formă 
mdimentară a arcadelor deschise folosite în pe1ioada goticului târziu. 

ETAPA 3 
Se aliniază la stradă construcţia din stânga - CORPUL A, se 
ridică structura boltită a gangului şi se realizează un etaj 
general, prilej cu care se extinde CORPUL B cu un spaţiu pen
tru scară şi o cameră spre curte (fig. 29). 
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Fig. 29. Etapa 3 

Etapa ar corespunde tipului cel mai evoluat de casă în care 
se trece la închiderea frontului spre stradă , renunţându-se la forma 
tipică, cu fronton spre stradă, coama acoperişului, în acest caz, 
devine parale lă cu strada şi se ajunge la un front de stradă închis . 

În multe aşezări săseşti, chiar dacă acestea nu au statut de 
oraş, cei înstăriţi urmează modelul urban care, dezvoltând tipul 
gotic, se cristalizează în timpul renaşterii, primind prin refaceri , 
restructurări şi adăugiri elemente specifice vocabularului baroc 
- decoraţii şi acoperiş. 

Se efectueză astfel o trecere de la casa ţărănească la casa urbană, 

conturându-se un tip specific săsesc . Se păstrează dispoziţia unei 
camere către stradă w1nată de o bucătărie, dar datorită probabil 
perfecţionării sistemelor de şarpante, se trece la o adâncime mai mare 
a caselor; pe lângă camera mare din faţada principală a casei fi:ancone 
se construieşte încă o încăpere, cuprinsă sub acelaşi acoperiş. 

Clădirea este aşezată cu latura ei lungă lângă marginea tere
nului , deseori adosat casei vecine. 

Corpul construit se întoarce spre strada principală, dând astfel 
naştere unei clădiri având forma de L. Prin faţada principală se 
practică o trecere carosabilă fie boltită, fi e cu tavan din grinzi de 
lemn, aşezată de obicei într-o pa1te, dar ş i în centrul faţadei, 
deasupra căreia se constrnişte un al doilea nivel la care se ajunge 
printr-o scară amplasată la mijlocul casei, într-un hol, care are acces 
fie din intrarea carosabilă, fie din punctu 1 de aiticulaţie al celor 
două corpuri de clădire care formează L-ul. 

Creşte deci numărul de camere, ajungându-se la 8-15 încă
peri , în conseci nţă imobilul capătă o valoare mai ridicată. La etajul 
casei se găsesc spaţiil e destinate familiei , în care se desfăşura viaţa 
particulară, dar în care aveau loc ş i festiv ităţ i - la casele celor 
în stă ri ţi . Camera reprezentativă (Saa l - sala), de multe ori de 
dimensiuni mari, era orientată către stradă, fiind situ ată deasupra 
intrării . În general, bucătăria era ampl asată lot la etajul corpului 
principal, dar cu fe res tre le către curte, restul camerelor de locuit 
se aflau în corpul din spre stradă sau în aripa, respectiv aripile, 
din curte; accesul la aceste încăper i se făcea de pe un culoar iniţia l 

deschi s sau printr-o ga lerie spre care ducea scara . 
Trecerile acoperite trebuiau să permită o bună manipulare a 

mărfurilor din s tradă că tre locurile de depozitare: pi vniţe, poduri 
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şi magazii din curte. În acelaşi timp, erau folosite pentru staţionarea 
w1or care încărcate cu mărfuri pe timp de noapte. Faptul că în foaite 
puţine cazuri , sub aceste culoare se găsesc pivniţe, denotă că, în 
curţi erau introduse ş i încărcături grele care ar fi solicitat bolţile . 

Încăperile de la parter sunt de obicei boltite cu cărămidă, so
luţie rareori folosită şi la cele de la etaj , care în mod curent sunt 
acoperite cu grinzi de lemn şi scânduri. Camerele situate lângă 
trecerea carosabilă erau folosite pentru ateliere meşteşugăreşti sau 
pentru desfăşurarea comerţului şi a depozitării mărfurilor care, 
conform dreptului de depozit, trebuiau expuse spre vânzare în oraş, 
înainte de a putea fi duse în alte localităţi. 

Majoritatea pivniţelor caselor sunt boltite, încă din perioada 
gotică, cu bolţi semicilindrice. Scările de acces către pivniţe por
nesc, de obicei, din curte, dar de multe ori şi din gang. 

Acoperişul înalt, cu o pantă mai mare de 45° şi de multe ori 
cu rupere de pantă se întoarce cu coama paralelă cu strada. 

Faţada principală are ca accent golul mare al trecerii carosa
bile, aşezată de obicei într-o parte a faţade i, aşezarea axială nefiind 
totuşi o excepţie. Faţadele principale se caracterizează prin zidărie 
plină, tencuită, probabil colorată, care constituie elementul de unire, 
de ordonare şi de închegare într-o unitate a ancadramentelor ce 
sunt deseori diferite şi de cele mai multe ori aşezate asimetric sau 
chiar neregulat. Faţadele spre curte sunt mult mai modeste. 

Dezvoltarea producţiei cărămizilor şi trecerea la executarea 
în masă a clădirilor etajate, conturează noul sistem de boltire. Vasta 
activitate de construcţii impune emiterea de prescrpţii de construc
ţii conţinute în diferite statute care atestă răspândirea foarte largă 
a noilor tipuri de bolţi . De exemplu, statutele din 1570 ale zidarilor 
Braşovului , precum şi cele din 1589 ale clujenilor, cer ca o lucrare 
de meşter executarea unei bolţi încrucişate (Kojfengewo!be, unius 
domus seu holocausti testidinemfornacimque informam crucis). 
Se poate presupune că acest tip de boltire se generalizează încă 
din prima jumătate a sec. al XVI-iea. 

Elementele simplificate ale stilului baroc pătrund şi se genera
lizează în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea- mai ales către 
sfărşitul acestui secol, în întreaga arhitectură civilă a oraşelor tran
silvane. S-au efectuat numeroase refaceri, restructurări şi adăugiri 
caracteristice acestui stil unor clădiri mai vechi, în cea mai mare 
parte case de locuit, dar şi unor edificii reprezentative. În paralel 
cu tendinţele şi caracteristicile noi , în rândurile vechii pături a 
meşterilor breslaşi mai persistă vechile programe, vechile cerinţe, 
care se vor rezolva pe vechile structuri de plan, dar şi aici apare 
noua tehnică de boltire, iar apoi profilatura barocă aplicată . 

ETAPA 4-5 
Se prelungeşte CORPUL A, pe latura de vest, cu o construcţie 
parter -sală+ anexă, ansamblul căpătând forma de „U" (fig. 30). 
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Fig. 30. Etapa 4-5 
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5. Concluzii 

Construcţia analizată. ocupă întreg front1i1 de la stradă al lot11lui 
ş i face parte integrantă din frontul continuu al pieţei centrale. 
Accesul se face printr-un portal, în formă de mâner ele coş , într-un 
gang median, cândva boltit. De o parte ş i ele alta a gangului se 
dezvoltă două corpuri de construcţie încununate ele un etaj general. 
După compoziţia faţadei principale ş i dispunerea golurilor se poate 
deduce că ea este rezultatul unor etape succesive de construcţie . 

Aceasta atât datorită distanţelor diferite di.ntre golurile de la parter, 
cât ş i dispunerii dezaxate a porţii faţă de gang şi a ferestrelor 
mediane ale etajului faţă de poartă. 

Construcţia are două subsoluri parţiale , de o parte şi ele alta 
a gangului. Subsolul corpului din dreapta intrării (B) se întinde 
până la limitele proprietăţii , atât spre stânga cât şi spre limita 
laterală a terenului . Cel din stânga (A), de dimensiuni mai mici 
nu atinge nici limita de la stradă nici cea laterală. Aceste observaţii 
conduc la concluzia că ele sunt rezultatul unor etape diferite ele 
construcţie, cel din stânga sugerând o ocupare a terenului de tip 
francon iar cel din dreapta fiind ulterior. 

Lipsa continuităţii dintre struch1ra spaţiului boltit al gangului 
şi pereţii laterali confirmă existenţa a două construcţii Lmite ulterior 
prin structura boltită a trecerii carosabile - gangul, probabil cu 
prilejul etajării. 

Pe de altă parte, peretele spre gang al corpului din stânga (A) 
este mult mai gros decât ceilalţi pereţi şi este la exterior din piatră 
şi la interior din cărămidă. La aproximativ doi metri de la poartă, 
un rost vertical desparte zidăria din piatră pe toată înălţimea 
parterului, corespunzând limitei subsolului. Aceasta confirmă fap
tul că în prima fază construcţia din stânga era retrasă de la stradă 
şi a fost ulterior prelungită până la limita proprietăţii din raţiuni 
de aliniere. Alinierea la fronhil construit s-ar fi putut realiza odată 
cu etajarea construcţiei sau într-o etapă anterioară. 

Se pare că tot în perioada etajării celor două corpuri , s-a 
prelungit corpul din dreapta (B), dincolo de limita gangului şi a 

construcţiei din stânga, pentru a putea adăposti scara de acces că
tre etaj. Zidăria acestei prelungiri pare să fie neţesută cu restul 
construcţiei , rosh1l fiind mascat de ultimul stâlp al gangului , iar 
realizarea planşeului de peste parter pe şine metalice şi bolţişoare 
clin cărămidă certifică o altă etapă ele constrncţie, prin comparaţie 
cu celelalte planşee pe strnchiră de lemn . 

La etaj, dimensiunea pereţilor şi folosirea aceluiaşi tip de 
cărămidă, precum ş i dimensiunea, forma ş i decoraţia golurilor 
conduc la concluzia că acesta este rezultahil unei etape unice de 
con strucţie. 

În această formă de „U" construcţia apare reprezentată pe 
harta austro-ungară de după 1875. Pe la mijlocul secolului XX, 
se ştie că pe latura estică (din stânga lotului) s-a realizat un corp 
pa1ier, în prelungire, probabil pe fundaţiile unei construcţii mai 
vechi . În această încăpere a funcţionat o sală de sport, atunci când 
clădirea adăpostea o şcoală. Către extremitatea corpului dinspre 
curte se vede că zidăria ultimei travei care adăposteşte anexa sălii 
este neţesută. Anexa pare a fi fost alipită clădirii, posibil chiar în 
timpul acestei etape de construcţie , pentru că forma unitară a 
golurilor şi acoperişul acesh1i corp indică o fază. unică de realizare. 

Construcţia actuală se prezintă ca un edificiu de tip urban, 
justificat ele caracterul de reprezentabilitate pe care îl avea ca 
primărie în cadrul localităţii . Anul 1804 care atestă existenţa insti 
tuţiei primăriei în comuna Cincu, confirmă datarea constmcţiei , 

probabil a celei în formă etajată , din sec. al XVIII-iea. 
Similih1dini cu programul de han, de exemplu cel clin Mediaş 

sau cel din Sibiu, conduc la o paralelă a posibilei evoluţii a cons
trncţiei a cărei formă de secol XVIII înglobează mai vechi forme 
de sfârşit de secol XVI. Case cu gang dispus axial se întâlnesc la 
Sighişoara, Sibiu, Braşov şi Mediaş (fig. 31, 32, 33, 34). 

Construcţia are o evoluţie în care se regăsesc toate etapele casei 
orăşeneşti săseşti, pornind de la constmcţia de tip săsesc ţărănesc 
edificată pe posibilele fundaţii ale uneia ele tip francon, identificată 
în corpul A, trecând prin tipul gotic şi renascentist de casă negusto
rească şi ajungând să adopte fonnule baroce odată cu etajarea. 

Fig. 3 I. Sibiu -
S11: 9 Mai 111'. 61 

Fig. 33. Sibiu -
St1: TimOlei Popovici 111'. l 3 
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Fig. 32. Sib iu -
S11: Tipografilor 111: 23 

Fig. 34. Sibiu -
S11: Timotei Popovici 111:2 

http://patrimoniu.gov.ro



Bibliografie: 

Anghel, Gheorghe, Fortificaţii medievale de piatră din sec.XIJI - XVI, 
Editura Dacia, Cluj Napoca, 1986. 
Avram, Alexandru, şi Crişan, Vasile, Sibiu ghid cultural-turistic, Ed. 
FF Press, Bucureşti , 1998 . 
Fabriţius-Dancu, Juliana, Cetăţi ţărăneşti săseşti din Transilvania, 
Editura Transilvania, Sibiu, 1980. 
Fabini, Hermann şi Alida, Kirchenbwgen in Siebenburgen: A bbild und 
Selbstanrstellung Siebenburgisch - Sachsischer D01fgemeinschafien, 
Berlin, Leipzig, 199 1. 
Fabini, Hermann, Sibiul gotic, Ed. Tehnică, Bucureşti , 1982. 
Giurescu, Constantin C., istoria românilor - din cele mai vechi timpuri 
până la moartea regelui Ferdinand, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2000. 
Ionescu, Grigore, istoria arhitecturii În România, Ed. Academici R.S .R., 
Bucureşti , 1965 . 
Idem, Arhitectura românească - tipologii, creaţii, creatori. , Ed. Tehnică, 

Buc., I 986. 

Revista Monumentelor istorice • 2001-2003 

Nagler, Thomas, Aşezarea saşilor În Transilvania, Kriterium, Bucureşti , 

1992. 
Oprescu, George, Bisericile cetaţi ale saşilor din Ardeal, Ed. Academiei 
R.P.R., 1956. 
Sigerus, Emil, Siebenburgisch-Sachsische Burgen und Kirchenkastelle, 
Hermannstadt, 1901 . · 
Sebestyen, Gh. şi V., Arhitectura Renaşterii în Transilvania, Ed. Aca
demiei R.P.R. , Buc., 1963. 
Teodorescu, C-tin., şi Constantinescu, N.A., Atlas geografic istoric, 
Institutul Cartografic Unirea, Braşov, 1939. 
Wagner, Ernst, i storia saşilor ardeleni, Ed. Meronia, Bucureşti , 2000. 
Colectiv, Topografia Monumentelor din Transilvania, Municipiul Sibiu. 
Centrul istoric, Editura Rheinland, Koln, 1999, editat de Christoph Machat. 
Colectiv, istoria României în date, Ed. Enciclopedică Română, Bu
cureşti, 1972. 
Colectiv, Atlas pentru istoria României, Ed. Didactică şi Pedagogică , 

Buc., 1983 . 
Colectiv, Braşov - Monografie, Editura Sport Turism, Buc., 1981 . 
Arhiva D.M.1.- Dosar nr 3 141 I 1967. 

SUMMARY 

The 'Latin school' is loca/ed in the village of Cincu, in the Brasov district, 
at 18 kmfrom Agnita and 14 km from Voila, on the national road Făgăraş 
- Agnita - Mediaş. 

The construction is loca/ed on the northwest front of the square, on a 
rectangular lot, between two streets: Pieţii street - the main entrance 
and Mica street - the seconda!)' entrance. 
The lot is oriented north - south and displayed on a/l the length of the 
street front . 
Placed on the south border of the lot, the building has extensions to the 
north on the eastern and western borders, resulting a "V" fo rm plan 
with unequal wings that are occupying al! !he front of this lot Io the border 
of !he sidewalk. 
The building is placed on one of the lots that are pari of the two islands 

that were suspect ed to belong to the first stage ofoccupation by !he Saxon 
colonists - about Xiii century. The historical evolution study of the 
building shows continuous transformations unt ii the actual "V" form, 
the "U"form is represented on the Austro-Hungarian map after 1875. 
The cons truci ion has an evolution in which are rediscovered all the stages 
of the Saxon city house startingfiwn the typical peasant Saxon construction 
on the possib/e fi-ancon .foundations, passing through Gothic and the 
Renaissance types.for the merchant house and getting the Baroque formula 
with the new storey !hat appeared The actual .form is the resuit of successive 
tran\figurations starting from two independent bui/dings !hat are located 
on the both sides of the actual passage and are united by a common floor. 
According to the evolution of the plan, the building has.four distinctive 
parts as presen/ed bellow: 
CORP A: ii is situa/ed al the lefi part of the interior yard and it is aligned 
wilh the street. lt contains basement (semi-basement), ground levei and 
f irst levei. 
CORP B: lt is situa/ed al !he right part of !he interior yard, and ii is 
aligned with the street. fi conta ins basement (sem i-basement), ground 
leve/ and first levei. 
CORP C: lt is situated on the axis of the yard. fi is a joi ni between the 
main corps A and B and ii conta ins only ground and f irst leve/. ln the 
presen/, the corp Bis closed by the masonry only al the fw;:ade because 
on the backside there is only the tie beam. Actually, this corp doesn 't 
exist anymore al the .flrsl levei. A I the superior part, the ground levei 
was closed by a maso111y slab, broken down in the pre. ·ent but marked 
by the lateral corp.1· masomy. 
CORP D: fi is a single storey building composed of brick maso111y and 
wooden slab. fi is linked with CORP A, situated in the north pari ofthe 
yard 

CORP E: Jt is adjacent and isolated corp containing only ground levei, 
situated on the eastern side of the yard Jt is a/so place al a distance to 
the CORP B. 
The building had different functio ns during time: pub, school ("Latin 
school"), town hali, and residence. Structure, roof and interior ornaments 
degradat ion conducted to abandon and to the relocation of the town hali 
in another loca/ion, that amplified the degradation status. 
The construction has structure walls made of brick and stane masonry. 
The older parts ofthe constn.iction are made of stane. A/so the structure 
ofthe vaulted passage was made of brick. . The foundations are made of 
stane and mortar. The ground floor slabs, over the basement, are made 
of brick vaults with divers geometry or on wooden bea ms. The slabs on 
the floor, over the ground floor and first floor are on wooden beams that 
are sustaining.flooring made of planks and ceilings plastered on battens 
and cane. The exceptions are the access halt and the room /rom the 
courtyard oft he eastern section where the slabs are made of small bricks 
on metal/ic beams, sign of an ulterior intervention, alsa the eastern room 
from the street in the same section, which has vaults of brick masomy, 
proof ofits existence /rom the first stage ofthe construction. Some ceilings 
are plastered and decorated in the rooms from the street with gypsum 
models on the inner side and with gorges profiles, from which are fragments 
in the room over the passage andin the eastern building section. 
The roofis a wood trestie framing system with shingle lile roofing placed 
on the ballens. Ulterior fixing had replaced partially the scale shaped 
shingle tile with pro.fi/ed shingle lile esp ecially in the overhanging and 
gutter area. 
On the exterior, on the facade from the street, the construction stil! has, 
pre tty well conserved, a/I !he floor elements and p lastering e/ementsfrom 
the extremities ofthe southernfai;:ade and around the vault ofthe access 
gale. 
By type, the building is comprised in the group ofthe houses with passage 
and compactfi-ont at the streeţ. The volumetric, characteristic to the city 
house, with high roof and broken stope is the same with !he central area 
of the cities with Saxon popula/ion - Sibiu, Medias. Turda, etc. Jn the 
town planning, the building parlicipates al the creat ion of the fi-ont of 
the Central Square spontaneous developed, the construction occupying, 
with the adjacenl buildings, the north fi-ani that delimitates the square. 
The importance of the construction is magnified by the pos ition in the 
short axis of the square. The historical building is a part of the 
architecture specific.for medieval Saxon townsfi-0111 Transy lvania, being 
s imilar with constructions loca/ed in the historica/ centres in the towns 
of Sibiu, Braşov, Mediaş, Sigh işoara, Turda. 
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CONSIDERATII TEHNICE 
ASUPRA UNOR PICTURI MURALE DIN ROMÂNIA 

(epocile antică, medievală, modernă) 

1. Introducere 

Studierea picturilor murale de epocă din România sub aspectul 
tehnic, prezentat în cele ce urmează, este rezultatul unor cercetări 
personale, întreprinse între anii 1962 ş i 2002. Studierea din acest 
punct ele vedere a urmărit cunoaşterea mate ri alelor de epocă folo
site la realizarea lor, un atribut indispensabil pentru stabilirea teh
nici i de lucru. 

Cunoaşterea compoziţiei tuturor elementelor materiale ale 
unei picturi murale interesează deopotrivă atât pe restauratori, cât 
ş i pe istorici i de artă. Interesul rezultă atât din necesitatea abordării 
ştiinţifice a problemelor ridicate de procesu I de restaurare, cât şi 
pentru cunoaş terea evoluţiei materi alelor de pictură în Români a. 
Interpretarea rezultatelor analizelor de laborator şi coroborarea cu 
analizele stilistice au penni s stabilirea unor concluzii asupra pictu
rilor ş i peri od icizarea diferitor straturi de pi ctură , acolo unde era 
cazul. Cercetarea tencuielilor caracteri stice picturilor în frescft din 
toate compartimentele unei bi seri ci, de exemplu, poate aduce infor
maţi i preţ ioase privind eventuala desfăşurare în etape a procesulu i 
de pictură sau a un or restaurări pa rţial e ulteri oare 1

• De asemenea, 
cunoscând compoziţia chimi că a unor pigmenţi folosiţi în 
restaurări mai vechi , se poate stabi li o datare „post quem " a 
intervenţiilor respective asupra picturii ori ginale2. 

Picturile murale, care au fost luate în considerare în prezentu] 
studiu , au fost selecţionate din sute le de buletine de analiză efec
tuate în decursul anilor, alegându-se cele mai complete, c:u-e răspun

deau cerinţelor noas tre. Multe din picturile analizate nu au putut 
conduce la rezultate concludente, clin cauza numeroaselor inter
venţii de restaurare efectuate. Pentru a avea o vedere generală , 

sinoptică, a evoluţiei pigmenţilor ş i tencuielil or specifice, s-au în
tocmjt tabele prezentate pe secole ş i pe regiuni geografice. Tabe
lele ce însoţesc studiul conţin rezultatele analizelor chimice efec
tuate pe monumente în curs de restaurare sau în faza de proiect, 
deoarece numai acelea permiteau prelevarea probelor. În cazul an
sambluril or de pictură executate în mai multe epoci, cu picturi su
prapuse sau cu intervenţii de restaurare clare, s-au reţinut numai 
e le m e nte le caracte ri s r·ice p ic rw·ii o rig in ale, e limimî nclu -se in ter-

1 Un exemp lu eclificaior se întâlneş t e la biseri ca Domn easci1 clin Curtea ele 
Argeş , uncie pictu ra ele secol XfV, exec uta tă pc o te n c uială specifică cli n mortar 
ele var cu paic, a cunoscut mai multe intervenţii ele restaurare în decursul timpul ui. 
Pentru restaurarea picturilor clin turl ă, în seco lul XTX s-au folosit mortare ele 
var cu câlfi . În alte interven ţii clin alte etape s-au fo losit tencuieli clin mortar de 
var cu ni sip sau cu gips (I. Istuclor, C.ercetări de laborator efectuale asupra 
picturilor murale din turla bisericii Domneşti din Curtea de A rgeş, în BMI, l. 13, 
2, 1982, p. 32-34. 

2 Pentru datări se iau în con s id eraţi e numai pi gmenţ'ii pentru care se cunosc 
fie data descoperirii lor, fie cea a atestării lor în pictura artistică. După R. Gettens 
ş i S. Staut - Painting Materials, a short Encydopedia, New York, D. Van Nos1rand 
Compan.y, In c. 1942, câteva clin aceste date sunt următoare l e: albastrul Prusia 
descoperit li; începutul secolului al XVTil-lea şi cu noscut în toat<i Europa după 
1750; galbenul de crom ş i verdele de crom (di n albastru ele Prusia şi galben de 
crom) - 1809; oxid ul verde ele crom atestat ca fo losi t în pictură clupă 1860; 
albastrul ultramarin comerciali zat clupă 1830; vio letul de coba lt descoperit în 
1859; galbenul ele cadmi u fo los it după 1860. 
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venţiile de res taurare evidente. Au fost trecute în tabele şi rezul
tatele analizelor efectuate pe probe provenite clin săpături arheo
logice, precum şi câteva informaţ ii sumare provenite de la unele 
monumente cercetate ocazional3, dar pe care le-am considerat utile 
pentru unii speciali şti. Probele de pictură analizate au fost recoltate 
personal sau de pictorii restauratori. 

Analizele chimice au fost efectuate în laboratorul de chimie 
al fostei Direcţiei a Monumentelor Istorice şi aJ Universităţjj de 
Artă Bucureşti . Identificarea pigmenţilor s-a făcut prin metode 
microchimice de analiză (microcri staloscopice)4 ş i prin analiza în 
picătură5 . Prezenţa lianţilor proteici în câteva probe de culori şi 
perle în relief (semnalate în tex t, cap. 3.1 , 3.2), s-a făcut prin me
toda cromatografiei pe hârti e6 ş i prin teste specifice ele culoare. 
Analiza mortarelor de tencuieli (intonaco şi arriccio) a urmări t 

stabili rea componenţi lot principali ale acestora, iar în unele cazuri 
s-au făcut ş i determinări cantitative pentru stabilirea raportului 
liant I agregat . 

Numărul picturilor mural e analizate este mic în raport cu 
numărul mare exis tent în ţară, iar repartiţia pe secole şi regiuni 
nu este echi librată, lipsind foarte multe obiective importante. Re
zultatele prezentate în tabele reprezint[t un început. Această bazâ 
de date treb'uie să fie completată prin contribuţia tuturor cercetă
torilor din acest domeniu, pentru a putea emite conc luzii atotcu
prinzătoare asupra evoluţie i materialelor şi tehnici lor de pictură 
mural ă pentru toate regiunile istorice ale ţării . 

2. Epoca antică (secolele/I - VI) 

Picturile murale din secolele II-VI, studiate de noi, provin 
din săpăturile arheologice de la Ostrov (jud. Constanţa)- Cavoul 
Roman , datat secolul II-III ş i din cele trei hipogee descoperite în 
Constanţa (Tomis): hypogeul „cu banchet" de pe faleză (secolu l 
al IV-iea), cel „cu Orantă" din strada Traian (secolul al Vl- lea) 
ş i „Cripta Bazilicii" din curtea li ceului Mihail Eminescu (secolul 
HI V I -Jea). 

Dintre acestea, ansamblul păstrat integraJ este cel „cu ban
chet", denumit as tfe l după scena de pe timpanul de vest, repre
zentând un banchet funerar flancat de imagini simbolice tipice pen
tru pictura romană şi paleocreştin ă. 

Din punct de vedere tehnic, toate se remarcă printr-o factură 
deosebită - mai simplificată - de cele de Ia Roma, Pompei sau 
Herculanum - localităţi de referinţă pentru pictura romană - aşa 

3 Probele provenite de la o serie de monumente la care nu existau ~anti erc 
de restaurare. 

4 S. Savencu, A. Borde<l, I. Linele, A. Luca, Chimie analitică calitativă, Bucu
rq ti 1963. 

5 J. Plcstcrs, Cross-section and Chemical An.aly.l'is of Pain1 Samples, Stuclies 
in Conservation II ( 1956), p. 134- 155. 

6 Margarct Hcy, The Analysis of Paint Media by Paper Chro111a1ography, 
Stuclies in Conservation III ( 1958), 183- 193. 

http://patrimoniu.gov.ro



cum sunt prezentate de Vitruviu 7. Examinând picturile de la hypo
geele din Constanţa se constată că pe tencuiala de egalizare a su
prafeţei peretelui (arriccio), executată din mo1tar de var cu paie, 
în grosime de 20 - 30 mm, (la hypogeul „cu banchet") sau din 
var, paie şi puţin nisip fin de mare (la celelalte două) , s-a aplicat 
o tencuială subţire din mortar de var şi foarte puţin nisip fin de 
mare (intonaco) 8. Prin aceasta, tencuielile din hypogeele cercetate 
se deosebesc net de relatările făcute de Vitruviu, conform cărora, 
pe zid se aplicau tencuieli din mortar de var şi nisip în trei straturi, 
peste care se suprapuneau, în vederea pictării, tot atâtea straturi 
din mortar de var şi praf de marmoră9 . Pentru realizarea tencuie
lilor, meşterii din Constanţa s-au inspirat din tradiţia orientală, ce 
consta în amestecarea liantului (aici a varului) cu paie. 

La toate se constată existenţa unor picturi executate într-o va
riantă de frescă. Culorile obţinute din pigmenţi amestecaţi cu apă 
de var sau cu lapte de var au fost aplicate pe tencuiala proaspă
tă (intonaco ), conducând la realizarea unor straturi de culoare mai 
transparente sau mai mate, rezistente. Lipsa sclivisirii intonaco
ului, operaţie obişnuită pentru pictura în frescă, curentă pentru 
pictura romană 10 , ca şi lipsa altor elemente caracteristice (precum 
pontatele sau giornatele 11 ), putea fi suplinită prin suprafaţa relativ 
redusă a unui perete ce se picta într-o singură zi, în încăperi sub
terane destul de mici, caracteristic acestor hypogee. Hypogeul cu 
banchet se remarcă printr-o conservare foarte bună a picturilor, 
în contrast cu celelalte două mai deteriorate, cu pictura păstrată 
fragmentar ş i într-o slabă stare de conservare. Condiţiile de micro
climat din hypogee au permis o carbonatare lentă a varului , supli
nind într-o bună măsură operaţia de sclivisire, cu rol activ în le
garea pigmenţilor cu varul şi în formarea unui strat de culoare re
zistent. A fost observată prezenţa unui desen preparator incizat 
al elementelor decorative cu motive geometrice la hypogeul „cu 
banchet" şi a desenului realizat cu ocru, la scenă şi la friză. 

Pigmenţi întrebuinţaţi sunt cei obişnuiţi pentru pictura romană: 
ocru, ocru roşu, verde de pământ, alb de var, negru din cărbune 
de lemn şi albastru „egiptean" 12• Prezenţa albastrului „egiptean", 
pigment mineral sintetic (silicat de calciu şi de cupru) este carac
teristică acestei epoci, el fiind folosit mult în antichitate de greci, 
egipteni şi romani. 

În tabelul nr. l, sunt specificate materialele folosite în pictura 
hypogeelor din Constanţa şi a Cavoului Roman de la Ostrov. 

3. Epocile medievală şi modernă 
(secolele XIV-XIX) 

3.1. Pictura în frescă 

Cunoştinţel e tehnice necesare exprimam artistice a unor 
programe iconografi ce bine închegate la Athos sau în alte regiuni , 
aşa cum o dovedesc picturile de la multe din bisericile ortodoxe 
de la noi , au fost transmise oral de generaţii de zugravi ce au veni t 
în contact de-a lungul anilor cu zugravi sos iţi din alte ţări balcanice 
pentru a practica aceas tă meserie în regiunile noastre. 

7 Paolo ş i Laura Mora, Paul Phi lippot, Conservarea Picturilor Murale, Bu
cureşti, 1986, p. I 08- 1 18. 

M lntonacoul realizat din moJtar de var şi puţin nisip fi n, are o grosime cupiin să 
între 5 mm (la hipogeul cu banchet) şi cea a unui glet (la celelalte hypogee) . 

Y Vitruviu , Despre Arhitecturâ, Bu cureşti , 1964, p. 3 12-3 13. 
10 Paolo ş i Laura Mora, Paul Phi lippot, op. cit„ p 111-1 12. 
11 Urmele sclivisirii tencuielil or, ce se observ<\ u şor în lumin ă razantă , nu 

apar aici; inbinările tencuielilor în zonele de giornate sau pontate pot trece uneori 
neobservate, ceea ce nu exclude I ipsa lor. 

12 I. Istuclor, Buletin ele analiză nr.7/1 988 ; Stratigraphische und chemische 
analyse der Mu.ster von Wan.dmalereien aus der Scythia Minor, în Pontica, 
XXXll , p. 215-223. 
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Tradiţii tehnice de pictură murală aplicate şi pe teritoriul Ro
mâniei, au fost consemnate într-o serie de manuale „isvorâte din 
necesităţile practice ale atelierelor pictorilor bisericeşti" 13 şi s-au 
păstrat în mai multe redactări , unele numai cu miniaturi , altele 
cu instrucţiuni tehnice de pregătire a culorilor, a uneltelor sau a 
zidului pentru zugrăvit şi cu indicaţii iconografice. Multe dintre 
aceste cărţi s-au pierdut, dar cea mai nouă, mai. sistematică şi mai 
completă, se datorează lui Dionisie din Fuma şi Chirii din Chios, 
scrisă între anii 1729-1733, pe baza unor redactări mai vechi, 
considerată astăzi ca un „ghid al artiştilor postbizantini" 14. 

Deşi picturile murale studiate sunt executate în majoritate pe 
tencuiala proaspătă de var („al fresco"), există unele caracteristici 
proptii regiunilor geografice respective ce le încadrează în variante 
de tehnică de frescă bizantină sau de frescă occidentală. 

Tehnica tradiţională, aşa cum se întâlneşte la importante 
biserici cu pictura bizantină (Sf. Sofia din Trebizonda - sec XIII 
şi Kariye <;amii din Istambul 15 - 1320), o găsim la Pătrăuţi, 
Voroneţ (pictura din epoca lui Ştefan cel Mare), Sfântul Ilie 
(Suceava), Curtea de Argeş (biserica Episcopală), Suceviţa, Râu 
de Mori, Roman (biserica Episcopală), Bistriţa-Neamţ (paraclisul 
mănăstirii), Bucureşti (biserica mănăstirii Văcăreşti, biserica 
Creţulescu) şi altele. Aceasta consta în aplicarea pe zid a unei prime 
tencuieli pentru egalizarea suprafeţei peretelui, din mortar de var 
şi paie (arriccio ), urmată de tencuiala propriu-zisă pentru pictura 
în frescă, intonaco („să-i pui chipul", cum spuneau zugravii noştJi) , 

din mortar de var cu câlţi 1 6 . 
La multe dintre bisericile noastre se constată o simplificare 

a procedeului descris mai sus, în sensul aplicării unei singure ten
cuieli cu scop dublu: de egalizare a suprafeţei peretelui şi pentru 
pictură . Această tencuială era realizată din mortar de var cu paie 
sau mortar de var cu câlţi. Prin grosimea ei, tencuiala permitea 
obţinerea condiţiilor optime de umiditate necesare formării stratu
lui de culoare. Desigur că în aceste condiţii materialul vegetal, 
în special paiele, îşi face uneori simţită prezenţa. 

Tencuiala din mortar de var cu paie o întâlnim la Biserica 
Domnească de la Argeş , Vodiţa, Corbii de Piatră, Ostrov, Peşteana, 
Hălmagiu, Părhăuţi, Snagov şi altele. Tencuiala cu compoziţia uni
că din mortar de var cu câlţi se întâlneşte la Fundenii Doamnei, 
Baia de Fier, Baloteşti, Buna Vestire (Vâlcea), schitul Sitaru, 
Sf. Nicolae (Breaza), Fili peştii de pădure, Batiştei şi Sf. Împăraţi 
Constantin şi Elena din Bucureşti etc. 

La o serie de biserici au fost folosite în ambele tencuieli mor
tare var-nisip, trăsătură specifică picturii occidentale. Nisipul se 
adăuga în var în proporţii diferite, mai mare în arriccio şi mai 
mică în intonaco. Astfel de situaţii se întâlnesc la bisericile catolice 
din Transilvania: Drăuşeni, Ghelinţa, Sânpetru, Biserica „din deal" 
din Sighişoara, Sântămărie Orlea. Aceeaşi tehnică occidentală se 
observă ş i la unele biserici ortodoxe din zona menţionată: Strei, 
Zlatna, Cri scior. Este interesant de remarcat faptu l că tehnica 
bizantină a influenţat la rândul ei pictura murală a unor biserici 
din sudul Transilvaniei, după cum se observă la capela bisericii 
din Hărman . 

Multe din biserici le noastre au picturile realizate pe un intonaco 
specifi c di n mortar de var cu câl ţi, aplicat pe o tencuială (arriccio) 
din mortar de var ş i nisip: Tismana (pronaos 1564), Sf. Paraschi
va (Rm.Vâlcea), Probota, Coşula, Comana, Săcuien i, Doamnei 
şi Plumbuita (Bucureşti ) şi altele. 

La unele biserici se observă o primă tencuială din mortar de 
var ş i nisi p pe care au fost zugrăvite asize de cărămiz i în culorile 

13 V. Grecu, Cârfi de Pictură Bisericeascâ Bizantină , Cermluţi , 1936, p. 33. 
14 Dionisie din Furna, Carte de Picturcl, Bucureş ti 1979, p. 31 . 
15 Joyce Plesters, Sancta Sophia, Trebizond - A note on. the Materials an.d 

Techn.ique, in Sllldies in Con.serva/ion , t. 8, 1963, p. 131-135. 
16 Erminia Picturii Bizantine, Ed. Mitropoliei Banatului , 1979, p. 75; 

V. Grecu , op. cit„ p. 96. 
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roşu ş i negru (cu ocru roş u ş i negru că rbune ele lemn amestecate 
cu var), pentru a sublinia elemente ele arhitectură. După o peri oadă 

de tim p nu prea mare, peste aceas tă ten c ui a l ă s-a ap li cat alta, clin 
mortar de va r cu câ lţi , cu ro l ele intonaco, pe care s-a pictat. Ase
menea s itu aţii se întâlnesc la bisericile din B ă lineş ti , Humor, Mol
dov i ţa , Coşul a , Suceava (Sf. Dumitru , Sf. Ili e ş i bi seri ca mănăsti

rii Sf. Ioan cel Nou), Plătă reş ti . 

Nu întotdeaun a pi ctarea unei bi seri ci s-a făcut imedi at clu pă 
construirea ei. La unele dintre ele s-a observa t că tencui ala inte
rioa r[t a fos t vâruită imedi at, urmând ca pictarea ei să se facă 
ulteri or, din diferite moti ve, ca ele exemplu la bi sericile: Coşula , 

Băj eşti, schitul Ostrov, Dobreni-Vărăşti , Săraca, Fofeldea ş i altele. 
Toate aces tea sunt prezentate în tabelele din Capitolul 4. 

fntonaco-ul picturii se suprapune as tfe l pe tencui ala in iţ i a l ă, 

acum arricc io, fi e în mod direct, fie prin martelarea aces teia pentru 
o ade renţă 111ai bun ă. Toate tencuielile v ăruite întâlnite de noi sunt 
din mortar var ş i ni sip Asemenea s itu aţ ii se întâlnesc la Coşul a, 

Băj eş ti , schitul Topo lni ţa, prec u111 ş i la multe altele, prec iza te în 
tabelele amintite. 

După aplicarea intonaco-ului , în momentul opti111 de aplicare 
a cul oril or, se efectua desenul preparator, cu culori din ocru sau 
ocru roşu , cu pensula, sau prin pauze, de obicei cu negru de căr

bune de lemn 17
• Desenul incizat în tencuial a proaspătă pentru mar

carea unor detalii la veşminte este întâlnit adeseori. Nu s-a observat 
până în prezent acel desen preparator denumit sinopia, întâlnit în 
pictura occidenta l ă, o sc hiţă ele mari dimensiuni a desenului pe 
arriccio, în culoarea roş i e („roşu de Sinope"), care constituia o 
etapă pentru executarea frescei prin giornate. De altfel, intonaco-ul 
se apli ca pe registrele denu111ite pontate, ale căror urme se cunosc 
sub fo rm a liniilor de îmbinare orizontale. 

Operaţia um1ătoare - sclivisirea - avea rolul de a sparge crusta 
de carbonat de calciu ce se formează la s uprafa ţa intonaco-ului 
ş i de a scoate soluţi a de hidroxid de calciu la suprafaţă pentru 
înglobarea pi gmenţilor, asigurând astfel o rezi s tenţă mare picturii 
în frescă ş i contribuind to todată la as igurarea luciului ş i a profun
zimii tonurilor. Urmele 111istriei cu care s-a efectuat această operaţie 

se observă foarte clar în lumină razantă. 
În ceea ce priveşte culoril e, acestea se obţineau prin ameste

carea pigmenţil or cu apa -fresca purâ - sau în variante de frescă, 
cu apă de var sau lapte de var, deci cu un aport suplimentar de 
li ant care oferă stratului de culoare un aspect mai mat. La fe l de 
obi ş nuită era amestecarea pigmenţilor cu albul de var- albul San 
Giovani - a lui Cennini sau.fardu! zugravilor noştri , care producea 
pe l ângă deschiderea culorilor ş i fixarea mai bună a pigmenţilor 
datorită conţinutului său în hidroxid de calciu . De altfel, acest pro
cedeu este descris în erminii, iar Cennini spune că „fără acest alb 
nu poţ i face nimic" 1s. 

Perlele în re lief ce decorau veşminte le, aşa cum se observă 
la Cozia, Arbore, biseri ca Domnească din Curtea de Argeş ş i la 
multe altele, au fos t rea lizate din var ş i un liant proteic, pentru a 
mări rez i s tenţa mecanică a aces tora, multe din ele rămânând pe 
perete chi ar după dispariţi a stratului de cul oare. Un exemplu edi
fica tor în acest caz se observă pe faţad a de sud de la bi serica din 
Arbore. Tonurile de bază pentru fig uri , veşminte sau arhitectură, 
au fos t executate cu un amestec de culori numit proplasrnă 19, rea
lizat din pi gmenţii: ocru , verde de pământ, alb de var ş i negru 
cărbune de lemn ş i au fos t identi fica te la majoritatea picturilor 
mural e în frescă, cercetate. 

17 Pentru a acce ntua anumite elemente, aces tea au fos t uneori incizate, obţ.i
nfmclu -se totoclarn o li zibi litate mai bună a acestora pri n stratul ele cul oare. 

1 ~ Cen nino Ccnnini Tratatul de Pictu ră , B ucu reşti 1977, p. 68. 
Exp li caţ i a stiin ţific<i a recomamhi rii făc llle ele Cennini o el fi Edgar Dennin 

ger în artico lul Wlwt is bir111co di San Giova11 11i o.fCe1111i110 Ce11ni11 i?, în Stucli cs 
in Co nscrvation. t.1 9, 1974, p. 185- 187. 
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Într-o a ltă tehnică ele p i ctură mural ă, cul orile obţinute din pig-
111 enţi ş i lapte de var se a pli că pe tencuiala uscată. Datorită pre
zen ţe i varului în cul ori (care fi xează p i gmenţi i ) procedeul este cu
noscut sub nu mele de Ji-esco-secco. 

Pentru a î111bun ă tăţ i a derenţa pi gmenţil or la suport se adă uga 
în culori , uneori , un li ant organic, proteic (probabil lapte) . Această 

tehnică am întâlnit-o la bi serica din Cristian, jud. Braşov ş i la „Casa 
cu Cerb" din S i ghi şoa ra. S-a fo los it ş i în lucră r i de res taurare20 . 

Referitor la paleta de culori fo l os i tă, putem spune că, dacă 
ocruril e ş i în genera l pi gmenţii a rgil oş i au fos t fo l os iţi în toate 
epocil e, ca o caracteri st i că a seco lului XIV apare, la noi, fo 
los irea pigmentului albastru obţinut clin mineralul lapislazuli 
(u ltrama rinu! na tu ral), la bi seri ca Do 111n ească din Curtea de 
Argeş, Cozia, Leşni c, V odi ţa ş i Mirăuţi 2 1 . Calitatea pi gmentului 
folosit es te foa rte di ferită, la Coz ia ş i la bi seri ca Domnească 

din Curtea de Argeş es te net superioa ră fa ţă de cea observată 

la Mirăuţi 22 . 
Din a doua jumătate a secolului XV acest pigment încetează 

de a mai fi utili zat în pictura mura l ă nu num ai în Români a, dar 
chi ar ş i în Europa occidenta l ă, datorită preţului să u ridicat şi a fos t 
înlocuit cu azuritul . Aceeaş i evoluţie a pi gmentului albastru o 
întâlnim ş i la bi sericile amintite anteri or din Turcia. Lapis lazuli 
s-a fo losit la Sf. Sofia din Trbizonda (sec. XIII), în timp ce la 
Kariye (:amii (1320) s-a utili zat azuritul , iar într-o etapă mai târzie 
(cuprinsă între 1325 şi 1453), albastrul smalţ23 . 

În România, albas tru smalţ îl găsim în probele provenite din 
săpăturile arheologice de la Moldoviţa veche (începutul sec. XV)24

, 

fiind- până în prezent - prima bi seri că de la noi unde s-a folosit 
acest pigment. Către sfârşitul sec XV îl găsim la Voroneţ (în turl ă), 
la „Biserica din deal" din Sighi şoara , la Râmeţi. În secolele urmă
toare a fost din ce în ce mai mult folosit, devenind pigmentul al
bastru de bază, mai ieftin ş i mai uşor accesibil , fiind singurul 
pigment albastru ce fi gura pe lista materialelor pentru pi ctură cum
părate de la Veneţi a de zugravul Mina, la anul 160025 . Îl întâlnim 
la bi serica Episcopa l ă din Curtea de Argeş, Snagov, Tismana, Ga
lata, Suceviţa, Horezu, Cotroceni, Văcăreşti ş i la multe altele. În 
seco lele XVII, XVIII ş i XIX a fos t principalul pigment albastru 
fo losit. 

Smal ţul este o sticl ă de potasiu colorată în albastru cu mine
reuri de cobalt ş i a fos t fabricat în diferite ateliere, după reţete pro
prii , având drept consec inţă realizarea unor produse cu calităţi 

diferite nu numai în ceea ce priveş te culoarea (de inten s ităţi mai 
mici sau mai mari în funcţie de conţinutul în cobalt), dar şi conser
vabilitatea sa. La Suceviţa, de exemplu, smalţul are o culoare inten
să, dar o conservabilitate scăzută26 . 

19 Proplasma este un ton rece, peste care se suprapun tonuri mai luminoase 
sau mai întunecoase . 

20 D. Mohanu, Pictura murală a bisericii Domneşti din Curtea de A rgeş, 
în lumina noilor cercetări efecţua te în turla naosului, în RMM-MJA, 2, 1982, 
p. 31. 

21 Probele ele la Vocliţa ş i Mirăuţi provin clin săpăturile arheologice efectuate 
ele arheo logii Gh. Cantacuzino, respectiv prof. cir. Mircea Matei. 

22 Pigmentul lapis lazuli fo losit la Miniuţi este slab calitativ ş i provine probabil 
din aşa numita „cenuşă ult ramarin ă", ultima ca litate de pi gment obţinută prin 
prelucrarea minera lului după Cennino Cennini , op. cit. p. 70; I. lstudor, Bise
rica Miră uţi--Suceava, Studiul tehnic al unor ji-agmeme de t en cuia lă p ic tată 
provenite din săpâturi arheologice, în Restaurare, 2000, laş i , 2000, p. 9- 11 . 

2J Joyce Plesters, op. cil . 
24 Gh . I. Cantacuzino, Vechea mânăstire a Mo ldovi/e i în lumina cercetă rilor 

arheoloi: ice, în BMI, 197 1, p. 79-84. 
25 Ş t. Mctcş, Zui:ravii Bisericilor Române, extras din Anuarul Comisiei Mo

nu mentelor Istorice, secţ i a pentru Transilvania, 1926- 1928, Cluj, 1929, p. 3 1. 
26 În condi ţ ii insufi cient elucidate, sma l ţul fo losit la S ucev i ţa a sufe rit o 

alterare manifes t a tă printr-o deco lorare ca urmare a procesului ele îmbătrânire 
ş i crista li zare a sticlei. Paniculele de sma lţ s-au pul veri zat pi erzându -şi culoarea. 
Acest fenomen s-a observat atât în pictu ra interi oară , cât ş i în cea ex teri oarft ş i 
este, foa rte probabil , în l egătură cu compoz iţi a sticlei din care s-a preparat pig
mentul cc nu a rezistat în cond i ţ iil e ele microclimat ale S ucev iţ e i . 
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În turla de la Voroneţ şi în tabloul votiv de la Pătrăuţi , azu1itul 
este amestecat cu s malţ, lucru ce nu pare a fi întâmplător deoarece 
un caz asemănător l-a observat Paolo Bensi la mănăstirea Monte 
Oliveto Magiore (1505 - 1508Y27 . Urme de smalţ s-a u observat 
şi în azuritul folosit în pictura exterioară la Voroneţ şi MoJdoviţa28 . 

În ceea ce priveşte azu ritul , es te foarte probabil că a fost 
aplicat cu un liant organic (proteic) pe un intonaco insuficient 
uscat29

, fapt semnalat ş i în articol ul pub.licat de Paola Bensi. Din 
păcate, acest pigment de o culoare foarte frumoasă ş i cu o rezisten
ţă deosebită în condiţii normale de conservare (aşa cum apare în 
pictura murală exterioa ră şi interioară de la Voroneţ, Moldoviţa, 
Arbore, şi Humor), a suferit, pe zonele cu umiditate mare (de capi
laritate sau de infiltraţie), o alterare, cu modificarea compoziţ i ei 

chimice ş i a culorii, care a trecut în verde malachit (la Voroneţ30, 
Probota, Arbore, Sf.Ioan - Suceava) sau în cloruri bazice de cupru 
- atacamit şi paratacamit (Bfu-său , Probota11 ), tot de culoare verde, 
când în stratul de cu loare se află ioni de clor. 

În secolele XVU - XIX s-au mai folosi t ş i pigmenţi albaştrii 
artificiali , formaţi din compuşi minerali ai cuprul ui . Unul din aceştia 
denumit albastru verditer sau albastru bice32 a fost aplicat „a secco" 
în intervenţii de restaurare (Vădireşti Probota) sau în picturi noi 
(Zamfira, Cheia, biserica Episcopală clin Buzău şi altele). 

După descoperirea de către francezul Guimct a procedeului 
indust1ial de fabricare a ultramarinului artificial (1826) şi intrarea 
în funcţie a primei fabrici de ultramarin în Franţa ( 1830), folosirea 
acestui pigment a luat o extindere foarte mare în toate tehnicile 
de pictură . Datorită preţu lui său foarte mic în comparaţie cu a 
celorlalţi pigmenţi albaştrii, ca şi a proprietăţ il or sale (în special 
rezistenţă la lumină şi la var), acesta a înlocuit în pictura murală 
toţi pigmenţ i i albaştri, până către sfârşitul secol ului al XIX-iea şi 
începutul secolului al XX-iea când a început folosirea albastru
lui de cobalt şi a albastrului ceru.leum33. Albastru ultramarin s
a folosit atât la lucrări noi în frescă, tempera sau ulei (Ms. Zam
fira) , dar mai ales în intervenţii locale de restaurare din secolu l 
al XIX-lea (Geartoglu, Stelea ş i al tele). 

Discutând despre pigmenţii albaştri trebuie amintit şi ames
tec ul alcătuit din negru cărbune de le mn de stejar şi alb de var, 
capabil să dea o culoare cenu şie cu reflexe albăs trui cunoscută 

27 Paolo Benzi, La Pellico/o pilloria ne/la pillura murale în Italia : materiali 
e tecnice esecutive dal/'A/10 Medievo al XIX seccole, în Le Pitture murali (tecn ice, 
problemi , conservatione), A cura di Cri stina Danti , Mauro Matteini, Arcangelo 
Moles - Centro Di , p. 73-102. 

28 I. Istuclor, f. B al ş, Co11.tribufii la cunoaşte rea materialelorfolosite în pictura 
murală exterioară a bisericilor din secolul al XVI-iea din Bucovina şi la unele 
probleme de tehnicei, în RM , t. 5, 1968, (6), p. 491-497. 

29 I. Istudor, Altera1io11. de la couleur observees sur Les peintures murales 
des eglises de Bucovine, în Colloq ue sur la conservation des peintures murales, 
Suceava, Roumanie, juillet, 1977, p. 2 1-25. 

30 I. Istudor, U11. fenomen de alterare a culorilor în pictura murală de la 
Vorone/ , în RM , t. 2, 1965 , ( I), p. 65-66. Prezenţa malachitului a fost comfi rmat<i 
şi prin ana liza mineralog i că efectuată prin amabilitatea cinei . Doina Şeclftman , 

de la Muzeul Naţ ion a l de Istorie al Români ei. 
31 Prezenţa atacamitu lui a fost confirmată şi ele ana li za prin difracţie ele raze 

X efectuată ele dna chimist Doina Şec l ăman ele la Muzeul Naţional ele Istorie a 
României . 

32 Aceste denumiri sunt atribuite unor pigmenţi artificiali ele cupru cu o 
compozifie asemănătoare cu a azuritului (R utherfo rd j. Gettens ancl Elisabeth 
West Fitzugh, Azurite and Blue Vediter, în Stuclies in Conservation, t. 11, 1966, 
(2), p. 57). După D. Harley, Artists pigmems, C 1600-1835, London Butterwths, 
1970, p. 57, blue verditereste un pigment ce conţine o propo1\ie mare de carbonat 
de cupru. Acelaşi autor consideră însă că s-au mai fo losit ş i a lţi pigmenţi albaştri 

ai1ificiali pe baz<i ele hidroxid de cupru ş i pe baz<i ele compuşi ai cuprului cu 
amoniacul şi vam/. Dato1it<i variatelor compoziţii posib ile obsrvate ş i ele noi 
cu pri lej ul anali ziirii unui mare număr de probe ele pigmenţi cu dife rite nuanţe 
de albastru ş i cu propietă!i fizico-chimice diferite ele ale azuritului , am preferat 
denumirea genera l ă ele „pigm.enţi anificia/i de cupru". 

33 Albastru ele cobalt a fos t descoperit în 1802, clar a fost fo losi t în pictură 
mai târziu ca ş i albast ru cerul eum, clupă 1860. 
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sub denumirea de linău de câmpuri34 , care a fost mult folos ită de 
zugravi în special la fo ndurile de „cer". 

Toţi pigmenţii albaştrii şi verzi s-au aplicat la fonduri pe un 
strat de negru di n cărbune de lemn , din consideraţ ii optice, deoa
rece cărbunel e produce o închidere a c ulorilor. De multe ori pig
menţii a lbaştri suprapuşi au dispărut fie prin eroziunea stratulu i 
de culoare (aşa cum se observă de exemplu în pictura murală 
exterioară de la Voroneţ, registrul inferior al scenei „Arborele lui 
lesei"), fie datorită unei slabe înglobări a unor pigmen ţi în liant 
(cum este cazul smalţu lui ) . Din această cauză, de multe ori apa re 
foarte vizibil stratul negru de dedesubt. În asemenea situaţi i s-a u 
observat numeroase intervenţiile de repictare. Astfel, fo ndurile al
bastre orig inale, executate la b iserica fostei mănăstiri Văcă reşti 

cu smalţ , au fost repictate cu a lbastru artificia l de cupru. Asemenea 
intervenţii s-au făcut şi . asupra albastrului smalţ în pictura de secol 
XVIII de la biserica mănăsti ri i Cozia. 

În ceea ce priveşte pigmenţii verzi menţionăm că pigmentul 
cel mai mult folosit în toate epocile ş i în toate regiu nile istorice 
ale ţării, a fost verdele de pământ sau praşina35 . Un alt pigment 
verde, malachitul, s-a folos it la multe biserici din Bucovina: Voro
neţ, Humor, Moldoviţa, Ar~ore , Sf. D umitru şi Sf. Gheorghe di n 
Suceava, Coşula, Probota, dar şi la Cozia (pictura de sec. XVIII), 
Criscior, Ribiţa, Remetea, Bârsău, Hălmagiu , Tismana şi altele. 
Pictura murală originară extrasă de la biserica Episcoală din Cu1tea 
de Argeş, aflată actualmente la M uzeul Naţional de Artă, a fost 
intens repictată, fondurile de „pământ" cu verde malachit aplicat 
peste pigmentul original, verdele de pământ, iar fondul de „cer" 
cu azurit peste albastru smalţ. 

Pe lângă pigmenţii naturali, în secolul al XVIII-iea şi al 
XIX-iea la lucrări noi şi în intervenţii de restaurare s-a mai folosi t 
şi un pigment verde artificial de cupru cunoscut sub numele de 
verdegris, verde rame, cocleală sau cinghia.r16 aplic.al „al 
secco", a cărui nuanţe variază între verde şi verde albăstru i . Acesta 
ş i verdele de pământ alcătu iau pigmenţii verzi cel mai mult 
folos iţi . În a doua jumătate a secolului al XIX-iea, au apărut doi 
pigmenţ i noi, pe bază de crom: oxid de crom anhidru, opac (Cr

2
0

3
) 

şi oxid de crom hidratat, transparent (Cr20 3 • 2H20) cunoscut şi 
sub denumirea de Viridian., verde smarald sau verde Guimet. 
Aceşti pigmenţi fomte stabili au înlocuit treptat toţi pigmenţii verzi 
anteriori (pe bază de cupru sau verde de pământ), folosindu-se în 
toate tehnicile de pictură. 

Pigmentul negru cel mai utilizat în pictura murală a fost 
obţinut din cărbune, din diverse specii de lemn : stejar, mesteacăn, 
v iţă de vie, sâmburi de piersică şi de nucă, cu care se preparau 
cemelurile respective37

. Într-o măsură mică s-a fo losit un pigment 
negru mineral natural , oxidul magnetic de fier (magnetitul, Fe

3
0

4
) 

la câteva obiective: bisericile din Daia, Sântămărie Orlea şi biserica 
veche a mănăstirii Sinaia (repictare în ulei). 

Pigmentul alb întrebuinţat în exclusivitate a fost albul de var, 
obţinut din tencuial ă veche de frescă , pisată, cunoscut sub numele 
de pismit , ceruză de zid, suliman, sau din var crud uscat la soare 
şi pisat38, (albul San Giovanni ). 

Pigmentul roşu folosit în toate epocile a fost ocru roşu, o 
argi l ă pigmentată cu oxid de fier anhidru. Caracterizat în diferite 
nuanţe, în funcţie de conţinutul în oxid de fier ş i în alţi oxizi, în 
special în oxid de mangan, culoarea vari ază de la un roşu-deschis 
la un roşu-brun. Cunoscut sub diferite denumiri (chilem1e11iu, bolus, 

34 Ghenacl ie, lconogrq/ia, A rta de a zugrăvii biserici şi icoane biserice~·ti , 
Bucureşti, 1903, p. 297; C. Petrescu, L 'A rt de la Fresque, Paris, 1937, p. 90. 

35 Verdele ele pământ este un pigment natural, un amestec ele minerale. Di
ferite le nuanţe ele culori observate sunt datorate mineralelor conţinute (glauconit 
sau celaclon it) ş i impurităţ il or. 

.16 Dionisie din Fuma, op. cil., p. 76. 
37 Cernea la clin „fum de lemn de mesteacăn" este denumită chnoros, Ghe

nadie, Iconografia , op.cit„ p. 297; Dionisie clin Fuma, op. cit„ p. 78. 
.18 Ghenacl ie, lconogrqfia, op.cit„ p. 296; Dion isie din Fuma, op. cil„ p. 84 . 
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roş u englez, roşu de Sinope) , a fost ş i este, de~)tfel , nelipsit din 
pictura mural [t, indiferent de teh nica fo l osită. Un alt pigment mine
ral natural , de cul oa re roşu închis, uneori cu reflexe violacee, pc 
bază de ox id de fier a fost roşu oxid, pigment fo losi t mai puţin 
(la bi seri ca „d in deal " din Si ghi şoara, Secueni , Stelea). 

Des întâlnjt în pictura mura l ă a secolelor XTV-XIX este ş i roşu 

cinabru (chinovar, .tinober), un pigment mineral natural sau artificial 
- s ulfură de mercur- ele cu lmu·e roşie intensă"9 . Îl găsim la Cozia, 
biserica Domnească ele la Curtea ele Argeş, Humorul vecl1i, Mirfatţi , 

Voroner, Moldoviţa , Humor, Suceviţa ş i multe altele. Datorită unor 
alter[1ri de culoare suferite sub influenţa luminii solcu·e (dev ine negru 
prin fo rmarea metacinabrului ), acest pigment s-a fo losit doar în 
pictura murală interioară 40. Dar ş i aici în funcţie ele iluminarea solară 
primită , s-au produs a lte rări , ca de exemplu în turla de la Suceviţa41 . 
Un caz interesa nt s-a observat în capela bi sericii din Hărman, unde 
pictura a fost v{truită . Pe stratul de văruială au apMut colorate în ne
gru-cenu şi u siluetele picturii de dedesubt, numai acolo unde culoarea 
respectivă a fos t rea li zată cu roşu cinabru42. 

Deşi nu es te recomandat de erminii d a to rită a lterării sa le, 
pigmentul roşu rniniu de p lumb a fos t identifi cat la foarte multe 
biserici: Humor, Sf Gheorghe Suceava, Biserica Ep i scopa l ă de 
la Curtea ele Argeş , Tismana (scc.XVf), Snagov, Hurezi , Băjeşti 
şi altele. La toate se observă un fenomen de alterare mai mult sa u 
mai puţin intens, cu sch imbarea cul orii în brun închi s43. 

Alţi pi gmenţi fo l osiţ i foa rte mult în toate epocil e ş i în toate 
tehnicile şi întâlniti în toate picturile cercetate, sunt ocrurile gal
bene44 şi brune (umbrele) . În f'uncţi e de conţinutul lor în oxid de 
fier, de gradul de hidratare, precum ş i de conţi nutul în oxid ele man
gan, nuanţa ocrurilor variază mult. La multe bi seri ci s-a fo los it o 
cul oare brună , (oxiu )4

\ obţinută prin amestecarea ocrului roşu (roşu 
englez, chilermeniu) cu negru cărbune de lemn (cernea l ă, chinoros). 

Aplicarea pe aureole, pe stelele de pe fond ş i pe unele decora ţii 

ale veşmintelor, afoifei de aur, se observă începând cu picturile 
din seco lul al XV-iea (Vorone(, Bălineşti, Sf Ili e (S uceava), Po
pă uţi , Neamţ). La unele picturi , s-a folosit şi fo iţa de argint, aşa 
cum se observă la unele biserici de secolele al XVII-iea şi al XVIII
iea: Hurezi, Sf Împăraţ i Constantin şi Elena din Târgoviş te, Răş i
nari , Sf. Elefterie Vechi din Bucureş ti , Neguleşti-Bodeşti (Argeş). 

3'' Su lfu ra ele mercur (HgS) prezintă fenomenu l ele polimorfism; varietatea 
cri sta li zată în sistemul hexagonal este roş i e (cinabru) , iar cca amorfă sau crista
li zată în sistemu l cubic este neag ră (rnctac in abru). Produsul artifi cial cu noscut 
sub num ele de ven11io11 a ros t preparat încc\ clin anti chitate prin metode „pc ca lc 
uscată". Din sec. al XVIII-iea se prepară prin me tode „pe ca le umedă". 

4° Fenomenul este citat în Tra tatul de Picturâ a lui Ccnnini op.cil„ p. 59, 
ş i în Car/ea de Picii.mi a lui Dionisie, op. cit. , p. 86. 

41 J. lstuclor, Geanina Roşu , U11fenome11 de al1erare a pigme11111l11i ro~·11 c:i
na/Jm Io biserica 111â11â.1·1irii Sucevi/o, comunicare prezent a t ă la ses iunea ştiin
ţ ifi că a Muzeului T<lranului Român , noiembrie 200 I. 

Gheorghe Zugrav u în erminia sa pub li ca t ă ele Episcopul Ghenaclic în !co· 
nogrq/ia , op. cit„ p. 293 , recomand ă zugra vilor „ să nu mai lucreze chinovar 
pi sat din târg, că negută t o rii amestecă min au în chinovar, ca să tragă greu la 
cumpăn ă ş i mină ul se face clin pl um b ş i înnegreş te în opt ciasuri". 

42 !. lstu clo r, Buletin el e ana li zf1 nr.1111 994; petele neg re- cenuşii suni cl in 
mctacinabru. Prezenţa mcracin ab rului a fosl confirn1atf1 ulterior şi prin anali za 
prin difracţ i e ele raze X, de dl. fi zician Ghe. Niculescu, ele la Muzeu l Naţ ion al 

ele lstoric al României. 
43 Miniu ele plumb Pb

3
0 4_ ciincl es te utiliza! în picturn murală su feră un proces 

ele oxidare trecând în dioxid de plumb, PbO,, de cul oare brun închi s. Cennini , op. 
cil„ p. 60, spu ne „Culoarea aceas ta c bună ele fo losi t numai pe panou , deoarece, 
ele lucrezi cu ca pc zici , ele cu111 vine în atingere cu aerul , se înnegreşte ş i îş i pier
de culoarea"; Ghcnadic în lco11ografie, op. cil. , p. 293 , spune că atunci când es te 
lucrat pc tencuial a proaspătă ele var „se înnegreş te în opt ciasu1i".A lterarca miniului 
de plu mb în pt;rox icl de plumb, ca ele alt fe l ş i a alt or p i gmenţi pe bază ele plumb 
(cc111za ş i litarga) este un proces ele oxidare microbiolog i că, după cercetăril e el'cctualc 
de Julia P. Petrushkova ş i Nata li a N. Lya licova (Microbiolog irnl degrada1io11 r~/ 

lead - co11/C/i11i11g pig11 w111s, în Stuclics in Conscrvation !. 3 1, ( 1986), p. 65-69). 
44 Ocruril c suni pigmenţi minerali , argi le pigmentate cu oxid de fi er hidrata! 

(Fe,0 1•nH10). Prin pierderea apei de crista li zare trece în ocru roşu, aşa cum 
s-a Î ntâmplat la Mo l dov iţ a în regi strele superioare ale fa ţadei ele suci, în urm a 
unui incecliu din 1677. 

45 Er111i11ia Pie1urii Bi:a11 ti11 e, p. 318. 
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Fo iţe le metalice erau lipite prin intermediul unui mordant(mur
dent , gulifarbă, mi xtion) preparate pe bază de ulei de inşi pigmenţi, 

după cum s-a observat la majoritatea obiectivelor cercetate, sau mai 
rar întâlnit , a unui poliment (ambol roşu , bolus), după cum a testă 

erminiile46 . 

De remarcat că la unele bi seri ci, ş i în special la S ucev iţa, s-a 
fo losit cerneala de aur în ca ntită ţi destul de mari la veşminte , au
reole, motive decorative. 

Începând din secolul al XIX-iea a început să se fo l osească 
un înlocuitor de aur, fo iţa de schl agmetal, care cu tot verniul de 
protecţie s-a ox idat, înnegrindu-se. 

3.2. Pictura exterioară 

Picturi mural e exteri oare se observă la multe biserici răspân
dite în toate regi unile ţării , împodobind total sau parţial faţade l e 

acestora47 , în să cele din Bucovina se bucură de o a tenţie deosebită. 
Practi cată încă de la sfâ rş itul secolului al XV-iea în Buco

vina, cum o a testă fos ta faţad ă de vest a Voroneţului lui Ştefan 
cel Mare48 , decorarea în totalitate a faţade l o r cu picturi a atin s o 
înflorire maximă în secolul al XVI-iea, în timpul domniei lui Petru 
Rareş. Deş i numărul lor în această zonă a fost mare - multe din 
ele aj ungând pân~'t astăzi doar fragmentar-, se remarcă în mod 
deoseb it ansambluril e de a Humor (1535), Moldov iţa (1537), Ar
bore ( 154 1 ), Voroneţ ( 154 7)49, precum ş i cel de la Suceviţa ( 160 J) 
ultima bi seri că de asemenea pictată integra l la exterior50. 

Conserv area excepţi on a l ă în climatul deosebit de aspru al 
Bucov inei a surprins cu atâ t mai mult, cu cât din toate culoril e 
fo los ite de zugrav ii picturilor murale din alte ţ[tri, albastru es te 
prima culoare care dispare sub efectul intemperiiJor. În cazul bise
ri cilor din Bucov ina se poate constata, din contra, că trecând de 
la faţadele ex puse către vest şi sud la cele către est ş i nord, numărul 

cul orilor care rez i stă scade treptat, albastru azurit ş i verdele malahit 
fiind pigmenţii ce se menţin cel mai bine, atât la fonduri, cât ş i 

pe veşminte, fiind ultimii care dispar. O conservabilitate deosebită 
o au ş i perlele.în reli ef de pe veşminte51 . 

Conservarea deosebită a cul orilor ş i în special a azuritului , 
a malachitului , ca ş i a perlelor de pe veşminte trebuie în primul 
rând atribuită liantului folosit ş i se datorează unei tehnici speciale, 
deosebite de cea tradiţion a l ă a frescelor bi zantine. 

Pi ctura ex teri oară a fost realiza tă pe o ten cuial ă spec ifi că din 
mortar de var în amestec cu nisip ş i cărămidă pi sată 52 ş i se remarcă 
prinb·-o rezi s tenţă mecanică ş i la intemperii , deosebită. 

4r; Ermi11i1.1 Picturii Bizantine, p. 42-45 , 8 1-83 . 
47 Pentru Tara Românească un studiu a fost făc ut ele Andrei Paleologu, 

Pictura exlerioarâ din Ţara Ro111â11eascâ, Bucureş ti , 1984. 
48 Fosta faţadă ele vest a Vorone[ului , actu almente în pridvorul adău ga i în 

1547 ele mitropolitul Grigoric Roşca, mai păstrează fragmente clin vechea pictură 
în pod ul prid vorulqi ş i pc regi strul ele draperi e. De asemenea. pc faţada ele suci 
se află un regi stru cu un motiv decora ti v geometri c, deasup ra soc lului. 

49 Sorin Ull ea, Originea ş i se111 11 ijicaţia ideolo[iicci a picturii exterioare 
moldove11 eş1i (I), în SCIA, 1963, [, p. 57-93. 

50 Sorin Ullea, Datarea ansamblului de piclu râ de la Suceviţa, în 0111afiiu 
lui George Opresc1,1, cu pri lej ul împlinirii vârs tei de 80 ele ani, Bucureş ti , 1961, 
p. 561-566. 

51 I. l stuel or, I. Bal ş , RM, L 5 ( 1968), (6), 495. 
52 Rezul!atelc anali zelor chimice efectuate în anul 1964 la lnslitutul ele 

Proiectare ş i Cercetare a Materi alelor ele Construcţie (TPCMC) asupra unor probe 
ele tencui ai<\ ele frescă clin pictu ra ex terioară c! Voron eţului , recoltate clin registru l 
inferior al fa ţ adel o r ele sud ş i ele norei , sunt următoare l e: pierderi la calci nare 28, 16-
28,67%, inso lubil în HCI 34,5-37, 18%, SiO, 1.63-2,54 %, CaO 32,98-35, 12%, 
MgO 0,06-0,247%, R20 3 I, I 1- 1,67 %. Din -d isc u ţ iil e purtate cu prof. dr. AL 
Steopoe la data respectivă , s-a ajuns la conclu zia că da torită cantil <it ilor foarte 
mici ele probe ele mortare cc s-au putut preleva (2-5 grame), rezultatel e obţ inute 
au o semnificaţ i e l oca l ă . Numai probe medii obţinute din cantităţ i mai mari de 
mortare pot da rezultate care să caracteri zeze propietăţ.ile tencui elilor respective. 
Cărămida pisată îmbunătăţeşte modulul ele hiclraulici tate al moltarului, având drept 
conseci nţ ă mărirea rez i s tenţei la umezea l ă a tencuielii . 
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Tehnica de pictură a fost foarte probabil una mixtă: s-a început 
prin aplicarea culorilor în frescă (fondurile) şi s-a continuat cu 
aplicarea unor culori ce conţin un liant organic, proteic, de obicei 
casei nat de calciu, pe tencuiala insuficient uscată5 3 . La rezistenţa 
deosebită a picturilor au mai contribuit: 

- compatibilitatea deosebită a pigmenţilor cristalini (azurit, 
malahit, carbonat de calciu), cu liantul, în comparaţie cu pigmen
ţii argiloşi coloidali (ocru, ocru roşu , verde de pământ); 

- efectul fungicid al pigmenţilor de cupru; 
- rezistenţa mecanică superioară a casei natului de calciu faţă 

de carbonatul de calciu. 
Folosirea de către meşterii zugravi a unui liant proteic este 

demonstrată de prezenţa pe pictură a unei reacţii specifice prote
inelor în prezenţa ionilor de cupru şi . a mediului alcalin, prin 
formarea unei culori violete („reacţia biuret") în zonele de inter
ferenţă între substanţele semnalate mai sus·54 . Acest fenomen s-a 
observat la Humor, Voroneţ, Moldoviţa, Probota, Arbore, în 
pictura exterioară. 

Au fost studiate picturile exterioare de la Voroneţ, Humor, 
Arbore, Moldoviţa , Probota şi Suceviţa, precum şi câteva picturi 
murale exterioare păstrate fragmentar, din alte regiuni ale ţării: 
Criscior, Râmeţi , Densuş . 

Analizând conservabilitatea straturilor de culoare pe faţade, 
se observă că în general sunt erodate cele expuse pe direcţia vân
turilor dominante, nord - nord-est, (Humor, Arbore). La Arbore, 
pe faţada de est se observă foarte clar conservabilitatea diferită 
a culorilor în funcţie de natura pigmenţilor folosiţi: pigmenţii de 
cupru (albastru azurit şi verde malachit) sunt cei mai rezistenţi, 
fiind ultimii care dispar, în timp ce pigmenţii argiloşi (ocrurile 
galbene şi roşii şi pământul verde) au o conservabilitate ceva mai 
mică. De asemenea, registrele inferioare sunt mai erodate decât 
cele superioare, protejate de streaşină. Cu prilejul lucrărilor de 
restaurare efectuate prin anii ' 60 la Voroneţ, această observaţie 
a stat la baza hotărârii de mărirea streaşinei. 

Examinând pictura exterioară de la Yoroneţ atrage atenţia con
servarea într-o mftsură mai bună a picturii de pe ultimile trei re
gistre ale faţadelor de sud şi de nord ale pridvorului adăugat în 
1547, în comparaţie cu cele corespunzătoare, de pe biserica lui 
Ştefan. Această comportare diferită a picturilor executate în 1547 
credem că se datoreşte condiţiilor de formare a straturilor de cu
loare respective şi nu tehnicii de lucru, de altfel , impecabilă. Pictura 
executată pe faţadele zidurilor proaspăt construite ale pridvorului 
au avut la dispoziţie o cantitate mai mare de umiditate şi de var 
pentru înglobarea lentft a pigmenţi lor, în comparaţie cu faţadele 
zidurilor vechi , care au avut la dispoziţie doar umiditatea şi varul 
din in.tonaco. 

O mai slabă conservare a straturilor de culoare a fost observată 
la Humor în pridvor, cu prilejul lucrărilor de restaurare a picturilor 
din etapa 1973 - 1977. Aici s-a observat, în lumină razantă, un 
puternic proces de exfoliere a culorilor, fenomen constatat ulterior 
la Moldoviţa , ca de altfel şi la alte pridvoare deschise (Hurezi ). 
Condiţiile microclimatului lor specific stau cu siguranţă la baza 
alterărilor observate. 

Trebuie subliniat faptul că meşteiii zugravi ai picturilor murale 
din România au reu ş it, de-a lungul secolelor, să creeze şcoli autoh
tone de zugravi , care s-au remarcat atât prin realizările artistice , 
cât şi prin ingeniozitatea soluţii lor tehnice adoptate, dovada în acest 
sens constituind-o pictura murală exterioară din Bucovina. 

5:i I. Istuclor, Co/loque sur la conservat ion des peitures 1nurales des eg/ises 
de Bucovin.e, Suceava, Roumani e, juillet 1977, p. 25; Paolo Benzi , în Le pillure 
murali, loc. cit„ p. 87. 

54 1. lstudor, op.cit„ p. 24. 
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3.3. Pictura murală „al secco" (ulei, tempera) 

Restaurările efectuate asupra picturilor murale în decursul 
timpului, au fost impuse atît de degradările suferite de stratul de 
culoare (în special prin exfolieri sau pulverizări ale pigmentului), 
cât şi de tencuielile respective (intonaco şi arriccio), ca urmare a 
dislocărilor şi descompunerilor suferite pe registrele inferioare 
datorită umidităţii de capilaritate (igrasiei), iar pe cele superioare 
şi în turle, în urma infiltraţiilor de apă. 

Înlocuirea straturilor de culoare alterate cu altele s-a făcut 
foarte adesea prin folosirea unei tehnici de pictură al secco, de 
cele mai multe ori în culori de tip tempera cu emulsia de ou ca 
liant, aplicată pe pictura originală în frescă. Pigmenţii folosiţi cu 
această ocazie pot ajuta uneori la datarea post quem a intervenţiilor, 
după cum s-a arătat în capitolul introductiv. Intervenţiile de pro
p01ţii mai mari, realizate printr-o repictare totală a frescei originaJe, 
s-au făcut direct peste aceasta, sau după o acoperire prealabilă piin
tr-o văruială, un glet de var sau ipsos, sau printr-un intonaco, în 
funcţie de tehnica adoptată pentru noua pictură. 

Pe la jumătatea secolului al XIX-iea, a apărut în pictura murală 
a bisericilor noastre, o tehnică nouă de pictură, pictura în ulei. Apli
cată în paralel cu pictura tradiţională în frescă, pictura în ulei se 
bucura de aprecierea atât a beneficiarilor, cât şi a pictorilor, datorită 
noilor facilităţi oferite: o paletă mai bogată de culori ce putea fi 
folosită fără restricţii (cum era cazul la frescă), posibilitatea de a 
obţine o mare varietate de tonuri, strălucirea culorilor şi posibi
litatea suprapunerii culorilor cu mai multă uşurinţă. Noua tehni
că a fost din plin aplicată şi la un număr mare de case şi palate. 
Dintre obiectivele ce au primit o pictură nouă în această tehnică, 
mi s-a oferit prilejul să studiez câteva: mănăstirea Zamfira, castelul 
Peleş, palatul Ghica Tei, muzeul Haşdeu din Câmpina, precum 
şi bisericile Sf. Spiridon Nou din Bucureşti, Sf. Nicolae Domnesc 
din Iaşi, Sf. Treime-Tocile din Braşov şi altele. 

Multe biserici ce aveau o pictură în frescă55 au fost repictate 
în ulei, prin suprapunerea directă a culorilor în ulei pe frescă, sau 
prin martelarea prealabilă a acesteia, aşa cum s-a procedat la bise
ricile măm"lstirilor Galata din Iaşi şi Coşula, la biserica Doamnei 
din Bucureşti şi la multe altele. 

Pictura nouă în ulei a fost executată pe un glet de gips aplicat 
pe o tencuială obişnuită din var şi nisip, după tehnica specifică. 

În unele intervenţii de repictare în ulei s-au folosit grunduri din 
cretă şi clei (Coşula, Galata), iar în altele s-a aplicat culoare peste 
culoare (biserica Slobozia din Bucureşti, Schitul Maicilor şi altele). 

Paleta de culori cuprindea pigmenţi ca: albastrul de Prusia 
(pigmentul albastru cel mai mult folosit atât în tempera, cât şi în 
ulei), galbenul şi verdele de crom56, roşul de garanţă, albastrul in
digo albul de plumb albul de zinc, auripigmentul, precum şi pig
menţi bine cunoscuţi, ca: ocrurile galbene, roşii şi brune, roşul 
vermion, albastrul ultramarin şi oxidul verde de crom. 

Succesele obţinute de chimişti pentru realizarea de noi materi i 
colorante au condus în a doua jumătate a secol uluiai al XIX-iea 
la dezvoltarea unei noi industrii, aceea a coloranţilor organici de 
sintez;:l. Folosiţi ca atare, sau depuşi pe un suport mineral adecvat, 
coloranţii organici de sinteză au stat- încă de la descoperirea lor 
- la baza obţinerii unei game foarte variate de pigmenţi utilizaţ i 

în tehnici de pictură „al secco" ş i în intervenţii de restaurare57 . 

55 Operaţiile de decapare a repictărilor în ulei efectuate la câteva biserici în 
deceniile trecute (bi sericile Kreţulescu si Slobozia din Bucureşti , Cosula şi altele 
au scos la iveal ă fresce cu ca lită \i arti stice net superioare picturii în ulei. 

56 Verdele ele crom este un amestec ele galben de crom şi albastru de Prusia. 
57 Multe clin culorile folosite astftzi în operaţia de integrare - acuarele sau 

tempere - sunt a l cătuite ş i din pigmenţi organici. Marcajele ele pe tuburile de 
culori indică ele multe ori nuanţa originala, nu şi compoziţia chimică a lor. Deş i 

multe din acestea sunt ele calitate, în sensul c<i prezintă o stabilitate chimica şi 
la lumină a culorii destul ele bumi, pentru integniri se recomancl<i folosirea unor 
culori sigure, alcătuite din pigmenţi minerali , vcrificati în prealabil. 
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3.4. Pictura murală în tempera pe lemn 

Dintre numeroasele biserici de lemn din ţara noastră, cele mai 

renumite, atât prin arhitectura lor deosebită, cât ş i prin decoraţia 

arti stică a pereţilor, se găsesc în Maramureş, maj oritatea fiind 

construite şi pictate între a doua jumătate a secolului al xvm -lea 

şi prima jumătate a secolulu i al XIX-iea. 

Cu pri lejul desfăşurării unor ample lu cră ri de restaurare, am 

studiat probe provenind din pictura murală a câtorva dintre ele. 

La toa te, pe bârnele de lemn , tratate în prea labil cu o soluţie de 

clei anim al (obţinut prin fierberea pieilor şi a oaselor) , s-a ap licat 

un grund din gips şi clei pe care s-a pictat în tempera cu ou58 . Între 

bârne s-au lipit benzi de pânză de in sau de cânepă, pentru a da 

o continuitate straturilor de culoare ş i pentru a prelua, prin elasti

citatea lor, variaţiile de volum ale lemnului cauzate de modificările 

temperaturii ş i umidităţii 59 . 

C ulori le sunt apli cate în tempera cu emulsie de ou, fo los in

du-se pigmenţii specifici enumeraţ i în cap itolul precedent despre 

pictura „al secco". 

58 Erminia picturii bizanrine, p. 4, 47-5 1. 
59 Observat ii interesante asupra acestui subiect, suni date de Anca Pop Bratu 

ş i Miha.i Pop: Technique des pei111ures des eg lises en bois de Maramureş, în 
Colloque stw la Conservation ct la Restauration des Pcintures Murales, Suceava, 
Roumani e, jui llet 1977 , p. I 00- 106. 

4. Rezultatele analizelor 

Rezultatele anali zelor întreprinse asupra obiectivelor cercetate 
au fost redate în următoarel e tabele: tabelul nr. I - epoca antică 
(secolele II-VI) ; tabelul nr. 2 - secolele XIV şi XV; tabelul nr. 
3 - secolul al XVI-iea ; tabelul nr. 4 - secolul al XVII-iea; tabe lul 
nr. 5 - secolul al XVIII-iea ; tabelul nr. 6 - secolul al XIX-iea; 
tabel ul nr . 7 - pictura murală „al secco"; tabelul nr. 8 - pictura 
mura lă în tempera pe lemn. 

În tabe le au fost folosite următoarele abrevieri: 
- jud. =judeţul; 
- corn. = comuna; 
- bis. = biserica; 
- m. = municipiu ; 
- s. = sat; c. =comună 
- Adorm. M. D . = bi serică cu hramul 

Adormirea Maicii Domnului ; 
- arhg. =probe provenite din săpături arheologice; 
- în coloana „preparaţi a pereţilor", cifrele exprimate în mi11 

indică grosimea tencuielii respective ; cantitatea de ni sip din 
mortarul uscat este exprimată fie procentual (%) - determinată 

ca parte insolub ilă în acid clorhidric, fie sub fo rma raportului var: 
nisip. 

- numele judeţelor au fost prescurtate, după formula standar
dizată. 

Tabelul nr. 1 
Pigmenţii şi preparaţia pereţilor pentru pictura murală În secolele II-VI 

Nr. 
crl. 

Obiective 

m. Constanţa, CT. 
l. Hypogeu l cu „banchet", 

sec. IV 

m. Constanţa, str. M. Eminescu, 
2

· CT„ cripta bas ili cii, sec. Vl 

3. Hm . Const
1

anta,
0
str. T~:11 i s, CVTI. 

ypogeu cu „ ran tă , sec. 

Ostrov, CT. 
4

· Cavoul roman (arhg), sec . Jl -llI 

:l 
Io. 
(J 
o 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Pigmenţi 

+ + + 

+ + + 

+ + + 

Preparaţia pereţilor 

pe o tencuia l ă din mortar de var cu paie, în grosime de 15-25 mm 
(„arricc io") s-a aplicat un „intonaco" în grosime de 5-8 mm din mortar 

+ de var cu nisip de mare în care se observă urme de cărămidă pisată , 

fragmente mici de scoici ş i urme de argi lă 

tencuia l ă din mortar de var cu ni sip de mare, paie, praf de cărămidă; pe 
+ 

suprafaţă are un glet de var 

tencui a l ă din mortar de var cu nis ip de mare, pa ie, praf de caramidă ; pe 
+ 

suprafaţă are un glet de var cu puţ in nisip fin 

intonaco: var-nisip fin, 10 mm 
arriccio: var-nisip gros ier, 8 mm 

Tabelul nr. 2 

Pigmenţii şi preparaţia pereţilor pentru pictura murală În secolele II-VI 

Pigmenţi 

·- Io. c.i = Preparaţia pereţilor (compoziţia 
Nr. :l c.i "3 c.i ...... "CI <n· :l :l ...... 

c.i :E ~ :l Obiective "CI J:l ...... N s... ....... "CI = ... 
~~ = mortarelor pentru tencuielile de :l o Io. ·;::: s... = e ~ ...... - c.i <~ "CI (J e Io. crt. Io. J:l "' ~ c.i J:l s... :l "CI e s... ~ :l intonaco şi arriccio (J ~ ·- :l ~ E "CI c.i :l c.i :l i:: =- N "' c.i - ~ :l o Io. ·5 Q.. ~ ·c.. J:l 

"' s... ·~ ... ~ J:l = J:l 8 Io. 
(J ' (j -; ~ Q.. 8 '"' (J o ~ -; ·~ o (J 

ŢARA ROMÂNEASCĂ 

I. 
Cetăteni , AG. 

+ + + + + 
intonaco : var-paie 2- J 2 mm ; 

Biseri ca nr. 3 (arhg) arriccio: var-nisip 

2. 
Corbii de Piatră , AG. 

+ + + + + intonaco: var-pleavă 5-15 mm 
Biserica rupestră 
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Pigmenţi 

::I -; Nr. <li ::I <li ,,,. ::I .... 
Obiective e o i... -= .o - N i... -· -= c:: <li 

crt. i... .o ::I e ·c ~ - ca <li <Cil -= "' u ::I Cil ·s ::I ~ Cil E -= E i... 
c:: "' <li o i... ·5 c. Cil ·a .o 

"' ~ • Cil ... u ·o ca ... Q. o ~ 

3. 
Mrea Cozia , Călimăn eş ti , VL. 

+ + + + + Biseric ă, pronaos 

Mrea Curtea de Argeş, AG., 
- p1ima biserică voievoda l ă (arhg) + + + + 

4. 

- Biserica Domnească + + + + + + 

5. 
Mrea Vodiţa , s. Vârciorova, MH. 

+ + + + + ruinele bisericii (arhg) 

MOLDOVA 

s. Bălineşti , SV. 
Biserica „Sf. Nicolae" 

6. - interior + + + + 

- exteiior + + + 

7. 
m. Botoşan i , BT. 

+ + + Biserica „Sf. Nicolae Popăuţi " 

8. 
Giuleşti , SV . 

+ + + Biserica veche (arhg) 

Mrea Humor , SV . 
9. Biserica Humorul Vechi „Adorm . + + + + 

M.D." (arhg) 

Mrea Moldoviţa , 

10. 
c. Vatra Molcloviţei , SV. 

+ + + + Biserica Moldoviţa Veche 
„Buna Vestire" (arhg) 

Mrea Neamţ, c. Vân ători-Neamţ , 

li . NT. , B iserica ,,Înălţarea Domnu- + + 
lui" , altar 

12. 
s. Pătrăuţi , SV. 

+ + + + + + Biserica ,,Înă l ţarea Sf. Cmci" 

IJ . 
Mrea Putna, jud . Suceava 

+ + + Biserica „Adorm. M.D." (arhg) 

14. 
m. Suceava, SV . 

+ + + Parac li sul Cetăţii de Scaun (arhg) 

m. Suceava, SV . 
15. Biserica „Sf. Gheorghe Mirăuţi " + + + 

(arhg) 

16. 
m. Suceava, SV. 
B iserica „Sf. Ilie", interior + + + + + + 

Mrea Voroncţ, SV. 
Biserica „Sf. Gheorghe" 

17. 
- altar, naos + + + + + 

- faţada bisericii* (1488) + + 

* Zone din faţade l e bisericii co nstruite de Ştefan cel Mare, în forma lor ini 
ţ i a l ă, s-au p<istrnt deasupra soc lului fa ţade i sudice (registru cu figuri geometrice); 
din faţada vestică , în podul pridvorului , se păstrează fragmente de tencuială pictată 
ş i din registrul inferior cu reprezentarea draperiei. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Revista Monumentelor Istorice + 2001 -2003 

i... <li c:: Preparaţia pere ţilor (compozi ţ i a .... -= :.2 Cil ::I ... ::I <li c:: i... mortarelor pentru tencuielile de u i... c:: E i... .o <li Cil -= el) ::I <li ::I intonaco şi arriccio ca <li .o Cil ::I 
c:: i... E i... e .o u ca •Cil o u 

+ + 
intonaco: var-puzderie de cânepă 
în gros ime ele 10-30 mm 

+ - intonaco: var-paie; arriccio (probabi l) 
clin mortar de var cu ni sip 

+ + - intonaco: var-paie 

+ + 
intonaco: var-paie, pleavă, în grosime de 
25-40 mm 

+ + + + - intonaco: var-câlţi; arriccio: var-nisip, 
cărămidă pi sată ; 

+ + + - intonaco: var-câlti 

+ + + + intonaco: var-câlţi 

intonaco : var- pa ie , 111 s1p, praf de 

+ + 
cărămidă (36% insolubil în HCI), 12-15 
mm grosime; arriccio: var-paie, nisip 
(40%) 

intonaco: var-paie, ni sip, (30% ), 

+ + + 10-20 mm grosime; arriccio: var-nis ip 
(36%), 10-30 mm 

+ + 
un singur strat de tencu i a l ă din mortar 
de var, în grosime de 10-30 mm 

+ + + intonaco: var-câlţi ; arriccio: var-puzderie 

+ + 
intonaco: var-câl ţi; 1-2 mm 
arriccio: var-paie-p leavă 

+ + intonaco: var-câlţi 

+ + intonaco: var-nisip, praf de cărăm idă 

I intonaco: var-paie, pleavă, nis ip fin, praf 

+ + de cărămidă, 35 mm, arriccio: var cu 
' paie şi nisip (64%), 30 mm 
I 

intonaco: var-câl ţi, arriccio var-paie-
+ + 

J 
+ + 

pleavă 

I 

' 
' 
I 

+ + + - intonaco: var-câl ţ i , 3-6 mm, arriccio: 
J var-pleavă 

+ + - intonaco: var-câlţi 10- 15 mm, aniccio: 
var- pleavă 
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Pigmenţi 

o 
. .., - C;I = Preparatia pereţilor (compoziţia 

Nr. C;I = o C;I ..... "O 
Obiective 

<Jl· = "O .J::J ..... "O 
..... :a co:: = o - N -...... = C;I .... = C;I = - mortarelor pentru tencuielile de 

crt. = - .J::J = e ·c ..::: ..... ia C;I <CO:: "O u - = e - .J::J - <Jl C;I 
u = co:: ·2 o = co:: e "O e - eo:i "O OJ) = C;I = intonaco ş i arriccio o = c. N <Jl .J::J - •CO:: 

C;I ia C;I .J::J e co:: = - ·5 co:: ·s. <Jl .... .J::J = - -u ·o ia ~ Q, e o ..::: ia •CO:: u 
u o 

TRANSILVANIA 
Criscior, HD . 

18. 
Bi seri ca „Adorm. M.D." 
- inte1ior + + + + + - intonaco: var-nisip 

+ -exte1ior + + + + + - intonaco: var-ni sip ş i paie 

19. 
Cuhea, MM . 

+ Biserica (arhg) + + intonaco: var, 6-8 mm 

Densuş , HD. 
Biserica „Sf. Nicolae" 

20. - interi or (sud-vest ş i nord) + + + + + + + - intonaco: var-pleavă 
- exte1ior sud + + + - intonaco: var-n isip 
- exterior vest + + - intonaco: var-pleavă 

2 1. 
Chil ieni , CV. 

+ + + + intonaco: var-ni sip, 20-30 mm, 1:2 
Biseri ca Unitariană 

22. 
Drăguşeni , c. Caţa, BV . 

+ + + 
intonaco: var-nisip I :0,4 

Bi serica Evanghe li că arriccio: var-ni sip I :3 
Hălmagiu, AR. 
Biserica „Adorm. M.D." 

23 . 
-altar + + + + + + - intonaco: var-nisip 5: I 
- naos + + + + + + + - intonaco: var-paie 
- proscomidie + + + + - intonaco: var-câlti , 2-3 mm, arriccio: 

var-pleavă 

24. 
Hărman, BV . 

+ + + + + + + intonaco : var-pleavă, paie 1-3 mm 
Biseri ca Evangheli că, capela 

25. 
Gârbova de Sus, AB. 

+ + intonaco: var-ni s ip 
ruinele Biseri c ii clin Deal 

26. 
Ghelinţa , C V. 

+ + + + + intonaco: var-nisip 1: 1, 10-1 5 mm 
Biserica Catolică 

27. 
Leşnic, HD. 

+ + + + + + intonaco: var-pleavă 
Biseri ca „Sf. Nicolae" 

28. 
Ostrov, HD. 

+ + + + + + intonaco: var-pleavă 
Biserica „Pogorârea Sf. Duh" 

29. Peşteana , HD„ Biserica „Sf. Ilie" + + + intonaco : var-p leavă 

Râmeţi , AB. 

30. 
Biserica „[zvorul Tămăduirii " 

- proscomidie + + + + - intonaco: var 
- tâmplă şi pronaos (par\ial) + + + + + + + + - intonaco: var, câlti ş i pu ţin ni sip 

Râu de Mori , HD. 

3 l. 
ruinele biseri cii 
- altar ş i naos + + + + + - intonaco: var-pleavă ş i pu[in ni sip 
- <U'C a]trn· + + + - intonaco: var-câlţi 

32. 
Rcmetea , BH. 

+ + + + + + + - intonaco: var- nisip I: I ş i wrne de câlti 
Biseri ca Reformată 

33. 
Ribiţa , HD„ 

+ + + + + + + intonaco: var-ni sip 1: 1, paie 
Biserica „Sf. Nico lae" 

34. 
Sânpetru, BV. intonaco: var-nisip 3-20 mm (62%), 
Biserica Evanghe li că 

+ + + + arri ccio : var-ni sip 

35. 
Sântămărie Orlca, HD. 

+ + + + + + 
intonaco: var-ni sip ; alt pigment folos it: 

Biserica Reformată negru oxid de fier 

36. 
Sighişoara , MS . 

+ + + + + + + + 
intonaco: var-nisip ; a lţi pigmen\i: roşu 

Biseri ca din Deal ox id , galben masicot (ox id de plumb) 

37. Strei, HD „ biserica + + + + + intonaco: var-ni s ip 

Strisângeorgiu , HD„ Bise ri ca 
38. - pictură 1313 + + - intonaco: :var-pleavă 

- pi ctură 1408 + + + + - intonaco: var-ni sip 

39. 
Voivozi , c. Popeş ti , BH. 

+ + + intonaco: var, 3-6 mm 
Biseri ca (arhg) 

40. 
Zlatna, AB . 

+ intonaco: var-nisip 
Biserica „Adorm . M.D." 
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Tabelul nr. 3 

Pigmentii ş i preparaţia pereţilor pentru pictura murală în secolul XVI 

Pigmenţi 

-· .... 
~ 

~ :2 ·o 
Nr. ::I <I) u ::I ::I e Qj .... el! !-5 O biecti ve 

!./}• "O ~ - "O c -o - ~ ::I s ·c "' <I) <el! - c.. crt. - ~ ::I - el! ::I :l "E ,§ 8 -::I u ::I ·~ N - el! u o - c ·5 Q. el! "' <I) <I) 
u ·o el! f;.' Q. "O "O 

<I) 

o ~ - -"O 

~ <I) <I) 
;.. „ 

ŢARA ROMÂNESCĂ 
m. C urtea d e Argeş , AG . 

I. Biserica Episcopa l ă* + + + + + + 
„Adorm. M.D." 

2. 
Mrea Snagov , IF. 

+ + + + + + Bi seri ca „Adorm M.D." 

m. Târgov işte , DB . 
3. Biseri ca Vechii Mi tropolii + + + + 

,,Înftlţa rea Domnului " (arhg) 

4. 
Mrea T isma na , GJ . 
Bi seri că, pronaos + + + + + + 

5. 
m. Râmnicu Vâlcea , VL. 

+ + + + + Biseri ca „Cv . Paraschiva" 

TRANSILVANIA 

6. 
s. Bârsău , c. Hărău , HD. 

+ + + + Biserica „Sf. Nicolae" 

7. Daia , HR ., Biseri ca Reformată + + + + + 

8. 
m. Sighişoara , MS. 

+ + + + + 
Casă cu cerb , etaj 

MOLDOVA 

Arbore, SV ., Biserica „Tă i e rea 

Capu lui Sf. Ioan Boteză toru" 

9. 
- inte1ior + + + + + + 
-exte1ior + + + + 

10. 
Mrea Bistriţa , c. Vi i şoara , NT. 

+ + + + + Paracli s „Sf. Ioan" 

11. 
m. Botoşani , BT., Biserica 
Armenească „Adom1. M.D." (arhg) + + 

12. 
Mrea Coşula , c. Copă l ău , BT. 

+ + + + + Biserica „Sf. Nicolae" + 

13. 
Drăgoieşti , SV . 

+ + + + + Biserica veche (a rhg) 

Mrea Humor, SV ., Biseri ca 

14. 
„Adorm . M.D." 
- inte1ior + + + + + + + 
-exte1ior + + + + + 

15. 
111 . Iaşi , LS . 

+ + + + + + Biseri ca Mrii Ga iala (tur l ă naos) 
Mrea Moldoviţa , S V. 

16. 
Biseri ca „Buna Vestire" 
- inte1ior + + + + + + + 
-exte1ior + + + + + + 

17. 
s. Părhăuţi , SV . 

+ + + + Biserica „Tutu ror S fin ţ il or" 

18. 
s. Pătrăuţi , SV., Biserica 

+ + + + ,,Î n ă l ţarea Sf. Cruci" , ex teri or ves t 

* Fragmente din pictu ra mura l ă o ri g ina l ă, extrase din seco lul XIX, ac tu al
mente la Muzeul Naţ i ona l de A rtă . 

+ 

<I) 
c Preparaţia pereţilor (compozi ţi a - ::I c:: c 

el! ~ ::I 8 mortarelor pent ru tencuielile de ;.. Io., --•el! <I) ~ <I) 
u e ::I intonaco şi arriccio "O el! ::I 

~ ::I -- <I) 
u 

~ OJ) "O o 
<I) 

= 

intonaco: var-câ l ţi 5- 1 O mm 
+ + + arricc io: var-paie , puzderie, 6- 1 O mm 

+ + + + intonaco: var-paie 

intonaco: var 
+ + arri ccio: var-nisip, văruit 

+ 
intonaco: var-câ lţi 

+ arriccio: var-ni sip (62%), 10- 12 mm 

+ + + 
intonaco: var-câl ţi , puţin ni sip fin , 5-8 
mm ; arri cc io: var-ni sip (26%) 

+ + intonaco: va r-câl ţi 

+ + 
intonaco: var-ni sip 
alt pigment: negru ox id 

+ + 
tencu i a l ă var-nisip (75 %) 
fresco-secco 

+ + + + - intonaco: var-câl ţi (paie, p l eavă) 

+ + + + - intonaco: var-paie, p l eavă, 6- 1 O mm 
arri cc io: var, paie, p l eavă şi pu ţin praf 
de cărăm i d ă 

+ + + 
intonaco: var-câ l ţi 

arricc io: var-p leavă 

intonaco: var 3-6 mm 
+ + + · arri ccio: var-nisip 

+ + + 
intonaco: var-câ l ţi , 10 mm 
arriccio: var-nisip I : I , 5-7 mm, văruit 

+ + + + intonaco: var-paie 

+ + + + - intonaco: var-câl ţi 5-8 mm 

+ + + + - intonaco: var- ni sip, praf de cărămid ă 

+ + intonaco: var-câ l ţi , nisip fi n 

+ + + + - intonaco: var-câ l ţi 

+ + - intonaco: var-nisip 

+ + + 
intonaco: var-pl eavă, 3-1 5 mm 
arri ccio: pos ib il parţi a l clin var: n1 s1p 

+ + + intonaco: var- pl eavă 
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Pigmen ţi 

.... ...... -;; CI.I 
-;; :.a ·u c:: Prepara ţi a pereţilor (compozi ţ ia 

Nr. ::I CI.I CI.I u ::I 
s.. ::I c c 

::I s ~ ~ le: ~ .Q = Obiective Cil· "O .Q .--=: "O i.. > s mor tarelor pentru tencu iel ile de o i.. Cil -;; ·.o s.. s.. ::I s i.. (~ c. i.. crt. i.. i.. .Q ::I CI.I i.. CI.I ·~ CI.I .Q 
u ~ ·a ::I ::I ::I "O c:: s ~ 

::I 
"O u s = intonaco ş i arriccio o ::I c:: N s.. s.. .a u ~ ::I 

i.. ·u "§ Q. ~ Cil CI.I CI.I CI.I CI.I .Q = CI.I i... u ~ > c. "O "O "O -;; 6!i "O 
u o .Q i.. i.. o -;; CI.I CI.I CI.I 

> > c:: 
Mrea Probota, SV. 

19. 
Biseri ca „Sf. Nico lae" 
- interior + + + + + + + + + + - intonaco: var-câ lţi , praf de cărămidft 

- exte1ior + + + + + + + + - intonaco: var-nisip, praf de cărămidă 

20. 
111 . Roman, NT., Biseri ca 

+ + + 
intonaco: var-câ l ţi 5-7 mm 

Ep i scopa l ă „Cv. Paraschi va" + + + + arriccio: var 5-7 mm 

2 1. 
Mrea Slatina, SV. 
Bise rica (arh g) + + + + + + + + intonaco: var-paie 

22. 
111 . Suceava, SV., Biseri ca 

+ + + 
intonaco: var-ni sip fin , câlti , 8- 10 mm 

„Sf. Durnitru", ex teri or + + + arriccio: var- ni sip fin 

23. 
111 . Suceava, SV. 
Biserica „Sf. Ilie", ex terior + + + + + + intonaco: var-câlti 

m. Suceava, SV. 
Mrea „Sf. Ioan cel Nou", 
Biseri ca „Sf. Gheorghe" 

24. - interior + + + + + + + + + + - intonaco: var-câ lţi , paie 
arri ccio: var-ni sip, vâruit 

- exte1ior + + + + + + + - intonaco: var-ni sip, praf ele cărămidă 

arri ccio: var-pl eavă 

Mrea Suceviţa , SY . 
Bi serica „Schimbarea la Faţă" 

25 . 
- inte1ior + + + + + + + + + + + + - intonaco: var-câ lţi 

arricc io: var-câ l ţi , nisip fin 
-exte1ior + + + + + + + + - intonaco: var-câ lţi ; a1Ticcio: var-câlţi , 

puzderie, puţin ni sip; var-nisip (60%) 

Mrea Suceviţa , SV . 
Biserica „Sf. Gheorghe" 

26. 
- pronaos ( 1550) + + + + + + + + + - intonaco: var-câlţ i 

- pridvor (1547) + + + + + + + + - intonaco: var-câlti 
- exterior ( 1547) + + + + + + + + + - intonaco: var-nisip, pleavă, cărămidă 

pi sată, 3-1 3 mm (32-32%) 

Tabelul nr. 4 

Pigmenţii ş i preparaţia pereţilor pentru pictura murală În secolul XVII 

Pigmenţi 

.Q ...... .... ...... -;; CI.I s c:: CI.I -;; ... :.a ·u c Preparaţia pereţilor (compozi ţia 
Nr. = = "@i "O s c:: u = i.. = c:: c 

::I ::I <:<;! 5 ~ .Q ::I Obiecti ve Cil· Q. i.. i.. = CI.I (~ i.. > s mortarelor pentru tencuielile de = o i.. ~ ... -;; Cil 
"O s -;; ...... c. i.. i.. 

crt. i.. .Q i.. 
·~ CI.I i.. .Q i.. CI.I Cil ·o c. = s i.. = <I.I = u = ~ "O 

<I.I ~ i... s.. · ~ ~ "O u s intonaco ş i arriccio o c:: "O .Q !3 ::I ... ~ c. u ~ 2 s.. ·o = -;; u Cil CI.I CI.I CI.I .Q 2 CI.I u '!l. ... ~ CI.I "O "O "O -;; u o ·a s.. "O elJ "O o 
~ ~ .Q i.. i... 

"§ -;; <I.I <I.I CI.I 
> > c:: 

ŢARA ROMÂNEASCĂ 

1. 
Băjeşt i , AG . 

+ + + + + + + + + 
intonaco: var-câ lţi , 6 mm 

Biseri ca „Adorm . M.D." arriccio: var-nisip , vciruit 

Mrea Brebu, PH . 

2. 
Bise ri ca „Sf. Arhangheli", 

+ + + + + 
inton aco: var-câ l ţ i , ni sip fin ; 

pronaos , glaf ferestre, alt pigment: azu rit 
sub repictare 

3. 
m. Buzău . BZ. 
Catedra la Epi scopa l ă 

+ + + + + + + + + 
intonaco: var-câ l ţ i 

arri ccio: var-111 s1p 

4. 
m. Bucureş t i , Mrea Cotroce ni , 

+ + + + + + + intonaco: var-câlti 
Biserica „Adorm. M.D." 
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Pigmenţi 

.o - -· .... 'i Q,) s c: Q,) 'i - :.a ·o c: Preparaţia pereţilor (compoziţia 
Nr. :: :: '@i "O s c: (,J :: i... :: c: c: 

Obiective <ll· :: c. i... 
:: Q,) (~ ~ i= i... 

~ .o s :: 
:: o i... ~ .!::: 'i :: "' "E .~ 'i ;:::: c. ;;. i... i... mortarelor pentru tencuielile de 

crt. i... .o i... 
·~ Q,) i... .o i... Q,) "'·- c. :: s i... :: Q,) :: (,J :: ~ "O 

Q,) 

2~ i... ~ (,J "O (,J E intonaco ş i arriccio o c: "O :: - ~ c. ~ :: 
i... ·o :: -; ~ (,J "' Q,) Q,) Q,) .o :: i... 
(,J ·~ ~ Q,) "O "O "O "id 

i... Q,) (,J o '2 -· "O Ol) "O 
;§ ~ .o i... i... o ·e 'i Q,) Q,) Q,) 

;;. ;;. c: 

5. m. Bucureşti , Biserica Doamnei + + + + + + intonaco: var-câ l ţ i , arri ccio: var-ni sip 

6. 
m. Bucureşti , 

+ + + + + + + intonaco: var-câlti , 8- 1 O mm 
Biseri ca Fundenii Doamnei 

7. 
m. Bucureşti , Mrea Plumbuita, 

+ + + + + + 
intonaco: var-câl ţi , 8-10 mm 

Biserica „Sf. Ioan Botezătorul " arriccio: var-ni sip 

8. 
m. Bucureşti , Biserica S lobozia 

+ . + + + + + + ,+ + 
intonaco: var-câ lţi , 2-3 mm 

„Naş terea Domnului" arriccio: var-nisip 

9. 
Schitul Codreni , IL. 

+ + + + 
intonaco: var-câ lţi 

ruine arri cc io: var-paie, pl eavă 

10. 
Schitul Cornetu, VL. 

+ + + + + + + + 
intonaco: var-câlţi, 5-l O mm 

Biseri ca „Sf. Treime" arri ccio: var-ni sip, l :2, vliru it 

s. Coşoteni , c. Vedea, TR. 
intonaco: var-câ lţi , 6- 12 mm 

I I. Biseri ca „Sf. Dumitru + + + + + + arri cc io: var-ni sip 
ş i Sf. Gheorghe" 

Dobreni-Vărăşti, GR . 
intonaco: var-câ lţi , paie, pleavă , 

12. 
Biseri ca „Adorm . M.D." + + + + + + + + 5-6 mm ; arriccio: var-ni sip, 

12- J 5 mm, văruit 

13. 
Domneştii de Sus, GR. 

+ + 
intonaco: var-câlţi , 2-3 mm 

Biseri ca „Cv. Paraschiva" + + + + arriccio: var-nisip, 12 mm, vâruit 

14. 
Filipeştii de Pădure, PH. 

+ + + + + + + intonaco: var-câlţi , 5 mm 
Biserica „Sf. Trei Ierarhi " 

Mrea Hurezi, VL. 
15. - Biserica „Sf. Împăraţi " + + + + + + + + + + + + + - intonaco: var-câlţi , 5 mm 

-Pmaclis + + + + + + + + - intonaco: var-câl ţi ; arriccio: var-paie 

16. 
m. Piteşti, AG. 

+ + + + + nerelevant 
Biseri ca „Buna Vestire", pronaos 

17. 
Plătăreşti , IF. 

+ + + + + + + + 
intonaco: var-câlţi , 5- 15 mm 

Biserica „Sf. Mercu rie", pronaos arriccio: var-ni sip, lOmm 

18. 
Mrea Sadova, DJ. 

+ + + + + + + + 
intonaco: var-câlţi 

Biserica „S f. Nico lae" + arriccio: var-paie 

Săcueni , DB . 
intonaco: var-câ lţi , 5 mm 

19. + + + + + arriccio: var-nisip, văruit, 
Biserica „Naş terea Domnului " 

alt pigment: roşu oxid 

20. 
Slobozia, IL. 

+ + + 
intonaco: var-câlţi 

Biserica „Sf. Voievozi" + + + + + + arriccio: var-ni sip 

2 1. 
m. Târgovişte , DB . intonaco: var-puzderie ; arri cc io: var-
Biseri ca „Sf. Împăraţi " + + + + + + + + + + nisip 1:1, 15 văruit şi martelat mm, 

22. 
m. Târgovişte , DB. 

+ + + + + + + + 
intonaco: var-câ lţi , 2- 12 mm, 

Biserica Stelea „Adorm. M.D." dou ă straturi , alt pigment: roşu oxid 

23. 
Târgşorul Vechi , PH. 

+ + + + + + intonaco: var-câlţi 
Biserica „Sf. Arhangheli ", ruine 

Schitul Topolniţa , MH . 
intonaco: var-pleavă 

24. Biserica „Tă ie rea Capului + + + + + + + + + arriccio: var-ni sip , vâruit 
Sf. Ioan Boteză.to rul " 

Vlădeşti , AG., intonaco: var-câlţi, 2-5 mm; arri cc io: 
25. Biserica „Tă ierea Capului + + + + + + + + + + + var-ni sip; în pridvor: intonaco: var-

Sf. Ioan Boteză.torul " nisip ş i câlţi ; alt pigment: ultramarin 

MOLDOVA 

26. 
Mrea Dragomirna, SY. 

+ + + + + + + + + + intonaco: var-câlţi 
Biserica „Coborârea Sf. Duha 

27. m. laşi , TS ., Biserica Barnovschi + + + + + intonaco: v a r-câlţi 

28. 
Tg. Trotuş , BC. 

+ + + + + + + 
intonaco: var-câlţi, 8-12 mm 

Biserica „Sf. Voievozi" arriccio: var-paie, 10-20 mm 
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Pigmenţi 

.c - .... „ ;<:::: -; Q,j s c Q,j -; .... ..c:: ·o c Preparaţia pereţilor (compoziţia 
Nr. = = '@i "O s c u = '"' = c c 

Obiective '' " = o. '"' = <e':I e':I !5 '"' 
e':I .c s = mortarelor pentru tencuielile de = o '"' e':I '"' -; = "' Q,j s -; c. ;;... 

'"' '"' crt. '"' .c - '"' "O - •e':I Q,j '"' .c 
'"' "' ·o = '"' Q,j 

e':I 
Q,j Q,j c. '"' •e':I s = u s = intonaco şi arriccio u = "O e':I '"' e':I "O o c "O .c s = ..... Q,j c. u e':I = '"' ·o = u "' ;;... Q,j Q,j Q,j .c = '"' u '.;S. -; - e':I Q,j "O "O '"' Q,j u o .... 

'"' "O "O -; 1:)1) "O o c ;§ e':I .c '"' '"' '§ -; Q,j Qj Qj 
;;... ;;... c 

TRANSILVANIA 

I. 
m. Făgăraş , BV . 

+ + + + + + + + 
in toirnco : var-câ l ţi 

Biseri ca „Sf. Nicolae" arriccio: var-ni s ip 

2. Lăzarea , HG ., caste l + + ·+ + intonaco: var-nisip, cu glet de var 

Tabelul nr. 5 

Pigmenţii şi preparaţia pereţilor pentru pictura murală în secolul XVIII 

Pigmenţi 

.c ..... ea - Q,j -s ea Q,j - ·o :c c c Preparaţia pereţilor (compoziţia 
Nr. = = s "O c = u '"' = c '@i c 

<ll· 2 = <e':I !5 e':I e':I .c = Obiective o o. "' '"' - = Q,j '"' -; ;;... 
'"' s '"' '"' mortarelor pentru tencuielile de 

crt. = '"' .c - e':I '"' "O s - c. •e':I Q,j '"' 
e':I .c '"' Q,j = "' ·o c. '"' = s Q,j = u = e':I "O '"' e':I '"' •e':I e':I u "O u s Q,j intonaco şi arriccio o c - .c !5 = Q,j c. e':I "O = '"' ·o = Vl -; u ;;... Q,j Q,j Q,j .c 2 Qj '"' u e':I - Q,j "O "O "O ea '5. u o ·a '"' "O 1:)1) "O .c e':I '"' '"' ;§ 

o 
ea Q,j Q,j Q,j 

s ;;... ;;... c 

Mrea Aninoasa , AG. 
- Biserica „Sf. Nicolae" + + + + + + + + + - intonaco: var-câlţi 5 mm 

I. arricc io: var-nisip 
- Paracli s: pronaos, naos vest + + + + + + + + - intonaco: var-câlţi , 2-6 mm 

arri ccio: var-ni sip, văruit şi cioccînit 

m. Baia de Fier, GJ. 
·, 

2. 
Biseri ca „Toti Sfintii " 

+ + + + + + ·:+- + + intonaco: var-puzderi e, 5- 1 O mm 

3. 
Baloteşti , IF. 

+ + + + + intonaco : var-câ lţi 
Bi seri ca „Sf. Nico lae" 

4. Schit Balamuci , IF. + + + + + + + +· + + intonaco : v a r-câ lţi, 5-1 O mm 

5. Băltiţa , PH „ Bi seri ca „Sf. Nico lae" + + + + + + + intonaco : v a r-câ lţi 

6. 
Schit Uerisl ăveşti , YL. 

+ + + + + + + + 
intonaco : var-paie, câ lţi , pl eavă , 

Biseri ca „ Trei Ierarhi " 15 mm ; arri cc io : var-ni sip 
~; 

7. 
Mrea Brâncoveni, OT. 

+ + + + + + ~ + 
intonaco: var-câ l ţi , 5-1 O mm 

Biseri ca „Adorm . M .D.' ' arriccio: var-ni sip , 1 0-20 mm 

8. 
Breasla, DJ. 

+ + + + 
intonaco: var-câlti 

Bi seri ca „Sf. Nico lae" + + arri ccio: var-ni sip 

9. 
B1·eaza, PH . 

+ + + + + + + intonaco: var-câ l ţi , 8 mm 
Biseri ca „Sf. Nicolae 

10. m. Bucureşti , Biseri ca Bati ş te + + + + + + intonaco: var-câ l ţi , I O mm 

11 . 
m. Bucureşti 

+ + + + + + + + + 
intonaco: va r-câ lţi, 5- 12 mm 

Bi seri ca „Sf. Elefteri e Vechi " arri ccio: var-ni sip (76%), 8-20 mm 

12. 
m. Bucureşti , Biseri ca E nei 

+ + + + + + intonaco: var-câ lţi 
(fragmente din demolare) 

m. Bucureşti 
13. Bi seri ca Flftm âncl a (i coana + + + + + + + intonaco: var-câ lţ i 

de hram si sub pictura în ul ei) 

14. 
m. Bucureşti 

+ + + + + + + + + intonaco: var-câlti , 5- 15 mm 
Biseri ca „S f. Împăraţi " 

111 . Bucureşti 

15. Biseri ca Icoane i (cafas si în naos + + + + + + + intonaco: var-câ lţi 

sub pictura în ul e i) 

16. 
m Bucureşti 

+ + + + + + 
intonaco : var-câ l ţi , 3-5 mm 

Biserica Kreţu Jescu arricc io: var-nis ip, paie, 20 mm 

17. m. Bucureşti , Schitul Maicilor + + + + + + + + intonaco: var-câ ln , 8- 1 O mm 
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Nr. 
crL 

Obiective 

18. m. Bucureşti , Biseri ca Olari 

m. Bucureşti 
19

· Biseri ca cu S fin ţ i , alta r 

m. Bucureşti 
20

· Biseri ca Stav ropoleos 
m. Bucureşti , M rea Văcăreş ti 

- Biserica „Sf. Treime" 
2 1. 

- Paraclisul 

22
. Bujoreni, VL. 

Biserica „Sf. Gheorghe" 

Mrea Cozia, Călimăneşti , VL. 
Biseri ca „Sf. Treime" 

23. -altar 
- n<'Oi 
- p1idvor 
G11imăneş ti , VL. 

24 . 
Schitul Ostrov 

25. 
m. Câmpulung Muscel , AG. 
Bi seri ca „Sf. Gheorghe-O lari " 

Mrea Ciolpani , s. Ţigăneş ti , 1F. 
26

· Bi seri ca „Adorm. M.D" 

27. 
Mrea Ciolpani , s. Ţi găne~ ti , IF. 
trapeză 

Mrea Comana, GR. 
28 · (arhg) 

Corbii Mari , DB . 
29. . 

Bi seri ca „S f. Treime" 

30. BCorbmi , s. dBucşen eş0ti ,„AG . 
1senca „A orm. M. . 

m. Craiova, DJ . 
31 

· Biseri ca „Sf. Nicolae-Amaradi a" 

m. Craiova, DJ . 
32

· Biserica „Sf. Mina" 

m. C raiova , DJ. 
33. Bi seri ca Poste lnicu Fir (naos 

ş i pani al în pronaos ~ i pridvor) 

m. Craiova , DJ. 
34. 

Bi seri ca ,.S f. Ni colae-U ngureni " 

m. Craiova, DJ . 
35. f s Biserica „S . Ioan ebastian" 

Mrea Creţeşti *, 

36. s. Lemnea, c. Breasla , DJ . 
Bise rica „Sf. Ioan Boteză to rul " 

Galicea, s. Teiu , VL. 
37

· Biserica „Adorm . M.D." 

Mrea Govora , VL. 
38. . 

Bise ri ca „A dorm . M.D." 

39. Mogoşoaia , JF„ pa lat 

2 
u 
o 

+ + + 

+ + 

+ + + + + 

+ + + + + 

+ + 

+ + + + + 

+ + + + + 
+ + + + 
+ + + 

+ + + + 

+ + + + 

+ + + 

+ + + 

+ + + 

+ + + + 

+ + + 

+ + + + 

+ + + + + 

+ + + + + 

+ + + + + 

+ + + + 

+ + + 

+ + + + 

+ + + + + 

+ + + 

+ 

* Fragmentele de p ictu ră murala anali za te, ale Biseri cii fos tei mănăstiri Cre
ţe~ ti , prov in de la Mu zeul Olteniei cl in Craiova. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Revista Monumentelor Istorice • 2001 -2003 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + + 

+ + 

+ + 

+ + 
+ + 
+ + 

+ 
+ 
+ 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ 
+ 

+ + + + 

+ + 

+ + 

+ + + 

+ + + + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + + 

+ + + 

+ + 

Preparaţia pereţilor (compoziţia 

mortarelor pentru tencuielile de 
intonaco şi arriccio 

intonaco: var-câ l ţ i 3 mm 
arri cc io: var-ni s ip-câ lţi , 8- 1 O mm 

intonaco: var-câ lţi , 5-6 mm 

intonaco: va r-câ lţi , 8- 10 mm 

- intonaco: var-câ lţi , 5 mm 
+ arri ccio: var-paie, 5-1 O mm 

- intonaco: var-câ lţi , var-pleavă 
+ arri cc io: var-ni sip 

intonaco: var-câlri , 5 mm 
+ arriccio: var-ni sip 6- 1 O mm 

- intonaco: var-câ lţi ; arricc io: var-paie 
- intonaco: vcu·-câ lţi 

+ - intonaco: var-câ l ţi 

in tonaco: var-câ l ţ i , 2-5 mm 
arriccio: var-ni sip, 18 mm 

intonaco: var-câ l ţ i , 7- 1 O mm 
arri ccio: var-nis ip , vâruit 

intonaco: var-câ lţi 

intonaco: var-câ lţi 

arri cc io: var-ni sip 

intonaco : var 6- 1 O mm 
arri cc io: var-ni sip, 4-6 mm 

+ intonaco: var-câ lţ i , 10- 15 mm 

intonaco: var-ni sip fin, puzderi e (33 %) 
(s-a fo los it ş i schlagmetal) 

intonaco: var-câ lţi , I O mm 
arri ccio: var-ni sip 

intonaco: var-puzderi e, ni sip, I O mm 

intonaco: var-păr animal (capră), 
5-20 mm 
arri ccio: var-ni sip, I 5 mm 

intonaco: v ar-câ lţi, I 5 mm 
arri cc io: var-ni sip 

intonaco : var-câ lţi 

+ intonaco: var-câ l ţ i , 7- 1 O mm 

intonaco: var-câ lţi , 8- 1 O mm 
arri ccio: var-ni sip 

intonaco: va r-câ l ţi 

intonaco: var-câ l ţ i , I 0-25 mm 
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Nr. 
crt. 

Obiective 

Neguleşti , s. Borde~ti , VL. 
40

· Biseri ca „Sf. Treime" 

:::l 
I.o 
u 
o 

+ + + + 

Pfmşeşti-Măglaş i , VL. 
4 1. . + + + + + Bi seri ca „B una Ves tire" (V l ădeşt i ) 

Schit Pătrunsa , VL. 
42. . 

Biseri ca „Cv. Paraschiva" 

43
_ Pietroşiţa , DB. 

Biserica „Adorm . M.D." 

+ + + + 

+ + + + 

Rucăr, AG„ Biserica „Sf. Dumitru 
M. + + 

ş i Sf. Gheorghe" + 

Siliştea Snagovului, lF. 
45

· Schitul Turbatele 

Mrea Sinaia, PH. 
46. . 

B 1serica veche, pridvor 

Schitul Surpatele, VL. 
47. 

Biseri ca „Sf. Arhangheli" 

Mrea Tismana , GJ„ Biserica 
48. 

„Adorm . M.D.", naos , 1732 

m. Târgovişte , DB. 

+ + + 

+ + + 

+ + + 

+ + + + 

49. Biserica Geartoglu , proscomidie, + + + 
urme naos norei 

m. Râmnicu Vâlcea, VL. 
50

· Biserica „Buna Vestire" 

Verneşti , BZ. 
5 1 

· Biseri ca „Buna Vestire" 

Zătreni , V L. 
52. 

Biserica „Sf. Nicolae" 

Beclean, BV. 
53

· Biserica „Adorm. M.D. " 

Bucerdea Vinoasă , AB. 
54. ' 

ruine 

Cicău , AB. 
55

· Biserica „Sf. Arhangheli" 

Făgăraş , B V. 
56

· Biseri ca „Sf. Treime" 

57 . Fofcldea, S ~ . . " 
Bisenca „St . Vasile 

Mrea Geoagiu de Sus, AB . 
58 . B. . 1seri ca 

IU!şinari , SB 
59. 

Biserica „Cv. Paraschi va" 

Mrea Săraca , c. Gă t a i a , TM. 
60· Biserica 

Tălmăccl , SB. 
61 · Biserica „Cv. Paraschiva" 

62. Voila_, BYA. ci M D ' 
Biserica „ orm . . . · 

Zlatna, AB. 
63 · Biserica „Adorm . M.D. " (pa rţi a l ) 
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+ + 

+ + + + 

Pigmenţi 

+ + + + + 

+ + + + 

+ + + 

+ + + 

+ + + + 

+ + 

+ + + 

+ + + + 

+ + + + 

+ + + 

+ + + + 

+ + + 

+ + + 

TRANSILVANIA 

+ + + 

+ + 

+ + 

+ + + 

+ + + + 

+ + 

+ + + + + 

+ + + 

+ + + 

+ + + 

+ + + 

Preparaţia pereţilor (compoziţia 

mortarelor pentru tencuielile de 
intonaco şi arriccio 

intonaco: va r-paie, I 0-15 mm 

intonaco: var-câ lţi ; arri cc io: var- ni sip 
(s-a folosit ş i fo iţă ele schlagmeta l) 

+ intonaco: var-câ lţi 

+ intonaco: var-câ lţi , 1 O mm 

intonaco : var-câ lţi 

intonaco : var-câlţi , 3-4 mm 
arriccio: var-nisip ( 42% ), I 0-12 mm 

intonaco: var-câ lţi 

intonaco: var-câlţi în strat subţire 
arri ccio: var-paie 

intonaco: var-câlţi , ni sip 

intonaco: var-câlţi, puzderie (p i ctură 

stratu I I) 

intonaco: var-câlţi, 8-1 O mm 

intonaco: var-câlţi , 6-8 mm 

intonaco: var-câ lţi 

arriccio: var-nisip 

intonaco: var-câlţi , 2 mm 
arriccio: va r-nisip 

intonaco: var-câlţi , 4-8 mm 
arri ccio: var-nisip 

intonaco : var-câlţi , 2 mm 
arri ccio: var-nisip, I O mm 

intonaco : var-câ lţi , 2 mm 
+ arriccio: var-nisip (66%) 

intonaco: var-câlţi , nisip fin , 1-3 mm 
arriccio: var-nisip , vărui.I 

intonaco: var-câ lţi 

arriccio: var-nisip 

intonaco: var-câlţi, 1-5 mm 
arriccio: var-nisip , 20 mm 

intonaco: var-câ lţi , puzderie, 5-1 O mm 
arri cc io: var-nisip , văruit 

intonaco: var-câlţi, 2- 1 O mm 
arri ccio: var-nisip, 20 mm 
alt pigment: schl agmetal 

intonaco: var-câ lţi , 2-3 mm 
arricc io: var-nisip 

intonaco: var-nisip, paie 
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Pigmenţi 

~ ...... -; ..... QJ ..... s -; QJ c:; ·o :.2 = .5 Preparaţia pereţilor (compoziţia Nr. :::: = s "O = u ""' = = Ol> = tll· = Q. = QJ <~ !.: ~ ~ ~ = Obiective "' ""' - :::: ""' ... s ""' mortarelor pentru tencuielile de :::: o ""' ... ~ "O s :.:i c. -; ... ~ ""' crt. ""' ~ ""' ""' ""' 
QJ = "' ·- c. ""' :::: E QJ ·~ QJ 

= ~ 
u = ~ "O .t: E i21 ""' · ~ ~ "O u s QJ intonaco şi arriccio o = :::: QJ c. u ~ "O :::: 

""' ·a = "' - .... u ... Qj Qj Qj Qj ~ :::: Qj 

""' u ~ ~ t: "O "O ·~ u o ·a "O "O -; 5ii "O ...... o ~ ~ ""' ""' ;§ "§ -; QJ Qj Qj ... ... = 
MOLDOVA 

Bordcşti , VN. 
intonaco: var-câ l ţi, IO mm 64. Biserica „Naşterea M.D." + + + + + 

(fragment portret Pârvu Mutu) arri ccio: var-paie 

65. 
Mrea Mera, VN . 

+ 
intonaco: var-câlţi , 5-7 mm 

Biseri ca „Sf. Împăraţi", pridvor + + + + + + arriccio: var-ni sip, 2-6 mm 

BASARABIA 

66. 
Căuşani , Rep. Moldova 

+ + + + + + intonaco: var-gips (50% ), 5- 1 O mm 
Biserica „Adorm . M.D." 

Tabelul nr. 6 
Pigmenţii şi preparaţia pereţilor pentru pictura murală în secolul XIX 

Pigmenţi 

-; QJ 

Qj ..... ·a ""' 
= Preparaţia pereţilor (compoziţia 

Nr. = QJ = "O = = = = § = ::s 5 ~ 
Obiective 

tll· "O ~ ""' ...... ""' - 2 Qj <~ 
""' ... ~ E mortarelor pentru tencuielile de = o ""' E ~ c; ..... ~ 'E ,§ ... c. ""' ""' ""' crt. 

""' ""' 
~ = "'·- c. ""' :::: Qj ·~ Qj 

= ~ u ~ ·- :::: ~ s E~ ~ "O u E intonaco şi arriccio o = = =- = ~ c. u ~ = ""' "§ c. ~"' u Qj ~ = ""' u ·o -; -:; :e QJ Qj 
""' Qj o "O 

"O "O -; Ol> "O 
u 

~ ""' 
o 

Qj Qj ... = 
I. 

m. Bucureşti 
+ + + + + + + + 

intonaco: var-câlţi, 5-8 mm ; arriccio: 
Mrea Cern ica var-nisip (alt pigment: roşu oxid) 

2. 
Călimăneşti , VL. 

+ + + + + + + + + + 
intonaco: var-câl ţi, 3-4 mm 

Mrea Cozia, Paraclisul de sud arriccio: var-nisip 

3. 
Căzăneşti , VL„ Biserica 

+ + + + + + + + + intonaco: var-câlţi, 3- 10 mm 
„Sf. Dumitru ş i Sf. Gheorghe" 

4. 
Mrea Cheia, PH. 

+ + + + + + + + + 
intonaco: var-nisip, câlţi , 4-1 O mm 

Biserica „Adorm. M.D." arriccio: var-nisip, 12 mm 

5. 
Ciuta, c. Măgura, BZ. 

+ + + + + + intonaco: var-câ lţi 
Biserica „Intrarea în Biserică" 

6. 
Corbeanca, lF. intonaco : var-câlţi, lOmm 
Biserica „Buna Vestire" + + + + + + + + arriccio: var-nisip 

7. 
Coseşti, s. Petreşti , AG„ Biserica 

+ + + + + + + + + 
intonaco: var-câlţi , 5 mm 

„Sf. Nicolae şi Cv. Paraschiva" arriccio: var-nisip 

8. 
Coşovenii de Sus, DJ. 

+ + + + + + + + 
intonaco: var-câlti, 2 mm 

Biseri ca „Adorm. M.D." arriccio: var-nisip (79%) 

m. Craiova, DJ. 
intonaco: var-câlţi, 5-1 O mm 

9. Biserica Postelnicu Fir + + + + + + + + 
(altar, parţial pronaos ş i pridvor) 

arriccio: var-ni sip, 15 mm 

10. 
Cristian, B V. 

+ + + + + + + 
intonaco: var-nisip, câlţ i , văruită, 

Biserica „Adorm. M.D." 18-20 mm, culori cu var - fresco-secco 

I I. 
Schit Crasna , PH. 

+ + + + + + + + 
intonaco: var-câlţi, I O mm 

Biserica „ Sf. Nicolae" arriccio: var-nisip, I 0-15 mm 

m. Curtea de Argeş , AG . 
12. Biserica Domnească, + + + + + + + + intonaco: var-câlti , 8- 15 mm 

turl a naosu lui , 1827 

Galicca, VL„ 
13. parohia Bratia Mijlocu, + + + + + + + + + intonaco: var-câ lţi , puţin nisip fin, 15 mm 

Biserica „Intrarea în Bi serică" 

14. 
Găiscni , GR. 

+ + + + + + + 
intonaco: var-câ l ţ i , 3-5 mm 

Biserica „Sf. Nicolae" arri ccio: var-ni sip, 20 mm 
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Nr. 
crl. 

Obiective ::I 
i.. 
u 
o 

15 . Ioneşti , GJ ., Biserica „Sf. Voivozi " + + 

Mrea Lainici , GJ. 
16

· Bi seri ca „Intrarea în Biserică" + + + 

Lcleasca, OT. 
17 

· Biseri ca „Adorm. M.D. " + + 

18 
Nucet, DB . 

· Biserica „Sf. Gheorghe" + + + 

19
. Optaşi-Măgura, OT., parohia 

Corbu II, Biserica „Adorm. M.D." 

Ostroveni, DJ . 
20

· Biseri ca „Adorm. M .D." 

Poarta Bran, BV ., Biserica 
2 1 

· (altar, pridvor, abside naos) 

Scorniceşti, OT. 
22

· Biserica „Cv. Paraschiva" 

Slănic , PH . 
23. . ' Biserica „Trei Ierarhi ' 

Târgovişte , DB. 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

24. B iserica „ Sf. Nico lae" Geartoglu + + 
(parţ i a l ) 

Târgovişte, DB . 
25

· Bi serica „ Sf. Nicolae"-S imuleasa + 

126. Uda, AG ., Biseri ca „Adorm. M.D." + + + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Pigmenţi 

+ 

-i:: 
::I c; <CO:S 

- -o e Q. i.. >CO:S 
::I c; Q. 
u .... c; 

"O 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Preparatia pereţilor (compoziţia 

mortarelor pentru tencu ielile de 
intonaco şi arriccio 

+ inton aco: var-câ l ţi ; arriccio: var-nisip 

+ 

+ 

intonaco: var-câlţi, 2-5 mm 
arriccio: var-nisip 

+ intonaco: var-câ l ţi , 8-10 mm 

inton aco: var-câlţ i , puzderie", 6-12 mm 
arriccio: var-nisip 

intonaco : var-câlţi , I O mm 

intonaco: var-câlţi , 3- 1 O mm 

intonaco: var-câlţi , 1-2 mm 
arriccio: var-nisip 

intonaco: var-câlţi 

intonaco : var-câlţi, 6-1 O mm 

intonaco : var-câlţi , 2-3 mm; arriccio: 
+ var-păr capră, paie, viîruit şi ciocân.it, 

I O mm ; alt pigment: ultramarin 

intonaco: var-câlţi, 3 mm 
arriccio: var-nisip, 12 mm 

intonaco : var-nisip, câlţi, I 5 mm 

Tabelul nr. 7 
Pigmenţii şi preparaţia pereţilor pentru pictura murală „a secco" în secolul XIX 

Nr. 
Pigmenţi 

Obiectivul Tehnica strat Preparaţia pereţi lor 
crl. alb galben roşu albastru verde brun 

metalic 
- tcmpcrn alb de zinc ocru ocru roşu , miniu ultramarin ox id schlagmetal glet de gips 

m. Braşov , BV. (motiv de plumb, roşu de crom 

I . Biserica 
decorati v) 

ceruză 

„Sf. Trcimc"-Tocilc - ulei ocru ox id , ocru roşu , Prusia oxid grund de c retă 

(p icturft ver111ion ele crom 
fi g urativă) 

preparaţi e (glet) din 
var, gips şi clei, ap li catft 

m. Braşov , BV . alb ele zinc, galben pigment organi c ultramarin verde pig111ent 
pe o văruială inifi alfl 

2. Biseri ca „Sf. Treime"- ulei 
ceru ză 

de crom (a li zarin <1) Prusia de crom organic aur din var, albastru sma lţ 

Bari ţiu ocru ş i clei; în cafas s-a 
pictat pe un grund din 
cretă, ceruză ş i clei 

Prusia, 
Mrea Brebu, PH. albastru verde repictare pc rest uri le 

3. Bi seri ca ulei, tempera ceru ză ocru 
ocru roşu 

arii ficial artific ial de umbră din fresca inifială 
vcrmion .,Sf. Arhangheli'" de cupru, cupru de secol xvn 

ultramarin 

m. Bu cureşti , Biserica alb de zinc ocru ro ş u , ox id 
glet ele gips rund 

4. ul ei ocru Prusia aur din cretft, ceru ză 
Oomni!a Bă l aşa ceruză vc rmion ele crom 

ş i alb ele zin c..: 

ocru roşu , ulrramarin 
grund din umbră aplicat 

5. 
m. Bucureşti , Biserica 

ulei alb ele zinc ocru vermi on pigment 
pi gment 

umbră 
pc tencui ala de var-

,.Sr. Dumitru''-Poş1 ă organic nisip ; alt pigment 
miniu ele plumb organic 

fo losit: negru cărbune 

repictare pe fresca 

6. 
m. Bucureşti. Biserica 

ul ei alb de zinc 
ocru ro ş u , 

Prusia 
verde 

schlagmeta l 
iniţia l ă sau pc gleturi 

Icoanei (par[i al) 
ocru 

miniu de plumb de crom din var-nisip 
;;au var-gips 
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Nr. 
Pigmenţi 

crt. 
Obiectivul Tehnica strat Preparaţia pereţilor 

alb galben roşu albastru verde brun 
metalic 

m. Bucureşti , Biseri ca pc tencuia la din 
7. „Sf. Nicolae" Şe l ari 

ulei ceru ză ocru ocru roşu Prusia umlmi a rsă var-ni sip, s-a apli cat 
un grund din caolin 

amestec: 

m. Bucureşti , 
albasU'L1 

8. tempera, ulei ceru ză ocru 
ocru rosu 

Prusia Prnsia ş i glet ele gips Palatul Ghica Tei vcrmion, miniu 
ga lben 
neidentificat 

pc tencui ala clin var-

m. Bucureşti , ceru z<i, alb ult ramarin ve rele 
nisip s-a ap licat un glet 

9. ulei ocru rosu, 
pigment umbră a rsă ele var-ipsos, apoi un Biserica „Sf. Spiridon" ele zinc ocru vermion ele crom aur 
orga nic grund clin alb de barită 

ş i alb de zinc 

Ciolpani , s. Ti g<i neş ti , 
galben de repictare 

10. lF„ Biseri ca ulei alb de zinc ocru roşu Prusia umbr<i arsă 

„Adorm. M.D." 
crom pc fresca iniţi a l ă 

I I. 
Ciolpani, s. Ti gă neş ti , 

ulei alb de zinc 
ga lben de 

Prusi a 
verde repictare 

TF„ trapeza măn ăs tirii crom de crom pe fresca iniţ ia l ă 

Câmpina, PH . 
tempera ocru ro ş u , 

pigment 
12. 

Muzeul Haşdeu 
cu repictări alb ele zinc ocru miniu , pigment Prusia 

organic 
mortar: var- ni sip 

în ul ei organi c 

m. Craiova , DJ „ grund clin alb de zinc pc 
13. Biserica Cato lică ulei ceru ză ocru ocru roşu Prusia umbră arsă schl agmetal tencui ala clin var-nisip; 

„Toţi Sfinţii " pe tavan glet de ipsos 

verde ele 

14. 
m. Craiova, DJ „ ulei ş i 

alb ele zinc ocru ocru roşu ultramarin crom, verele 
umbră 

repictare 
Biseri ca „Sf. Mina" tempera artificial pe fresca iniţial ă 

ele cupru 

Domaşna, CS„ Bise-
rica „Sf. Haralamb ie 
cli n Aton" 

15. - pi ctură fi gurati vă ulei ceruză ocru ocru ro ş u Prusia aur un prim grund clin cretă 

barită ci nabru urmai de un altul clin 
- p i ctură decorati vă tempera ceruză ocru cinabru , miniu Prusia ve rele bari ta ş i cenmi sau alb 

s l abă ele plumb de crom ele zi nc ap li cat peste tot 

16. 
m. Iaşi , Biserica 

ulei ceruză ocru 
ocru roş u pigment pi gment 

umbră glet ele gips „S f. Nicolae"-Domnesc vermion organ ic organic 

Lipăncşti , PH„ tempera alb ele zinc ocru ocru roşu , ultramai·in verde pe o tenc uial ă clin 
vermi on verde artifi cial Mrea Zamfira, 

artificial ele ele cupru 
mortar de var-n isip, se 
a fl ă o t e n cui a l ă din 17. cupru aur, argint mortar ele var, ni sip ş i 

Biserica „Sf. Treime" ulei ceru ză , alb ocru ocru roşu , Prusia ve rele 
câ l ţi, cu un glat ele var-ele zinc garanţă ele crom pi g-
ipsos 18. mcnt 

glet ele ipsos 

18. Milcuv, YN. , Biseri ca ulei ceru ză ocru ocru roşu , 
Prusia umbră 

pe o t e n c ui a l ă clin 
„Sf. Ecaterin a" vcrmi on mortar ele var, ni sip 

ş i par ele capră 

verele 
glet ele gips 

19. 
Sadova, DJ „ Biseri ca 

tempera glabcn ele ocru roş u ult ramarin ele cro m, 
umbră bronz alt pi gment: negru „SI'. Nicolae'· crom verele artifi-

ele cărbune ci al ele cupru 

Mrca Secu. NT„ 
ocru rosu verde 

20. Biseri ca „Sf. I an ulei I CC ru 7.ă ocru vcrm ion Prusia 
ele crom glet I gips 

Borczătoru ·' 

Sinaia, PH. , Castelu l ceru ză , 
ox id mortar cl in var 21. 

Pe l e~, ex terior turn 
1cmpcra 

litopon ocru ocru ro ş u lapi s lazu li ele crom, 
ş i praf ele. marmură viriclian 

Mrca Sinaia , PH „ oc ru ro ş u ve rele 
pi gment rep ictare pc fresca 

22. Bi se ri ca ul ei ceru ză gara nţ ă , min iu Prusia arti ficial 
„Adorm. M.o:· ele plumb ele cupru 

organic alt pi gmc111 : negru ox id 

m. Suceava , SV „ 
ocru , verele glet de var- ipsos 

23. 
Biseri ca ,,Î n ă l ţa1·ca tempera ceruză ga lben de roş u ox id ultramarin artifi cial umbră 

ş i pu(in ni sip fin ap licat 
Domn ului· ·-Tocli rcn i vc rmion pc o te n c ui a l ă clin var, 
(Parohia Burclujcni ) crom ele cupru 

văruită 

m. Tftrgov i ~tc , DB „ vc 1·de 
24. Biserica „S f. Nico lae"- tc111pcrn alb de zinc ocru ocru roş u ult ramarin 

ele crom 
repictare pe frcscf1 

Simu leasa 
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Tabelul nr. 7 
Pigmenţii şi preparaţia pereţilor pentru pictura murală în tempera pe lemn, secolele XVI-XIX 

Pigmenţi 

Nr. ::I Q,I c:: 
Obiective 

Cl'J· ::l "O .c ::I ::I 
el! 

::l o ,... ,... ,... 
crt. ,... .c ::l E .c ..... ·-,... "' "' u ::I el! • ..., ::I el! ::I 

o c:: ·= - ::l .c ,... ,... ,... 
u ·o E 

Q, e;j c.. 
o u 

o 

I. 
Bârsana, MM. 
Biserica „Intrarea în Bi serică" 

+ + + + + 

2. 
Borşa , MM . 
Biserica „Sf. Arhangheli" + + 

3. 
CMineşti , MM. 
Biserica „Naşte rea Domnului" + + + 

Daia , HD. 
4. Biserica Reformată, + 

tava n casetat (sec. XVJ) 

5. 
Deseşti , MM. 
Biserica „Cv. Paraschiva" + + 

6. 
lcud , MM . 
Bise rica „ Naşterea M.D." + + + + 

7. 
Schit Jercălăi , PH. 

Bi seri ca „Sf. Mari a" + + + + + + 

8. 
Sălişte, SB. 
Biserica „Sf. Treime" + 

9. 
Şurdeşti , MM . 

+ + Biserica „Sf. Arhangheli" + + 

5. Concluzii 

Majoritatea obiective lor cercetate ş i consemnate în tabelele 
nr. 1-6 din capitolul 4 , au fost pictate pe tencuiala proaspătă de 
va r (a / .fi'esco), în variante ce rezultă atât din tipul tencuielilor 
specifice folosite , cât ş i clin tehnica de execuţie. 

Astfel, în Ţara Românească, în Moldova ş i în majoritatea 
bi seri ci lo r ortodoxe clin Transi Iv ani a, cercetate până în prezent, 
tencuie lile specifice sunt identice sau aproapiate de cele caracte
ri sti ce picturii murale bi zantine. Faptul este dovedit de prezenţa 
în mortare, separat sau în asociere, a paielor, a pleavei ş i a câlţilor, 
aşa cum se observă la cele mai multe picturi clin secolele XIV
XVIl. În seco lul a l XVIH-lea ş i în special în secolul al XIX-iea, 
se constată ex i s te nţa unei singure tencuieli , intonaco, din mortar 
de var cu câlţi . În cazul în care nu s-a renunţat la arriccio, acesta 
a fost realizat d in mortar de var ş i nisip, procedeu folosit de altfel 
pâ n ă în zilele noas tre. 

În Transilvania, pictura murală a biserici lor catolice ş i pro
testante a fost rea l i zată pe tencuieli clin mortar ele var ş i ni sip, com
poziţi e ce caracte ri zează tencui eli le de frescă occidentale. 

În privinţa pigmenţilor, observaţiile principale privesc culoa
rea albastră , culoare obţinută în seco lele XIV-XV în Ţara Româ
nească cu lapi s lazuli , în timp ce în Moldova ş i în Transilvania 
pi gmentu l principal a fost azuritul, smalţul fiind ş i el folosit, dar 
mai rar. În secolul a l XVII-iea apar pi gmenţii artificiali de cupru 
care, împreună cu smalţul , vor constitui pigmenţii a lbaştri ce se 
vor fo los i în pictura din Ţara Românească ş i Moldova până la apa
riţi a, în secolul al XIX-iea, a pigmenţilor artificiali (u ltramarinul) 
sau sinte ti ci (a lbastru ele cobalt) . În Transilvani a număru l 
obiectivelor aparţinând secolelor XVI ş i XVII a fost foarte mic 
ş i nu putem trage o concluzie. La cele câteva obiective din secolul 
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.c Q,I 
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Q.1- Q,I '.C u Q,I el! ;;.. el! ;;.. ,... Q,I "O ::I Q,I ·;::: E el! "O 5D "O .c :::l 

e;j Q,I el! = 
+ + + grund de gips 

+ grund de gips 

+ grund de gips 

+ 
grund de gips 
alt pigment: albastru smalţ 

+ grund de gips 

+ grund de gips 

+ + + grund de gips 

grund de gips 
+ alt pigment: roş u oxid 

+ + + + grund de gi ps 

al XVIII-iea analizate (toate biserici ortodoxe), s -a folosit 
pigmentu l albastru smalţ . Pigmentu l verde folosit peste tot a fost 
verdele de pământ. Malachitul s-a folosit până în secolul al XVII
iea, fiind înlocuit treptat cu verde artificial de cupru , pigment ce 
a fost utilizat, alături de verdele de pământ, până în secolu l al XIX
iea, când s-a înlocuit cu pigmenţi sintetici (oxid ele crom). 

Un capitol important în istoria tehnicilor de pictură murală 
din România, îl constitue pictura exterioară a bisericilor din Buco
vina. Acestea au atras atenţia nu numai prin ca l ităţile lor artistice, 
clar mai ales prin impresionanta lor rezistenţă în climatul aspru 
al regiunii . Cal ităţile lor tehnice remarcabile se datoresc, în egală 
măsură, atât compoziţiei mortare lor, a pigmenţilor ş i a li a nţi l or 

folosiţi, cât ş i tehnologiei de execuţie corespunzătoare, adaptată 
condiţiilor de microclimat. 

Pictura „al secco" în tempera şi în special în ulei (tabelul 7), 
s-a dezvoltat foarte mu1t în secolu l al XIX-lea atât prin lucrări noi , 
cât ş i prin repictarea frescelor mu ltor biserici . 

Ultimul tabel (tabelul 8) cuprinde pictura murală a unor bise

rici de lemn pictate în tempera pe un grund din gips, după tehnica 
specifică. 

În încheiere, aduc mulţumiri restauratorilor de pictură murală 
care, prin lucrările lor, au oferit posibilitatea cercetării materia lelor 
de epocă, arheologilor care au pus la di spoziţie cu generozitate 
probe ş i publicaţii provenite de la importante obiective, precum 
ş i tuturor cercetătorilor care prin bunăvoinţa lor au efectuat unele 
analize speciale. Fără concursul tuturor acestora prezentul studiu 
nu ar fi fost posibi l de realizat. 

Probele din săpături arheologice au fost puse la dispoziţie de 
următorii arheologi: 
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Li a ş i Ad rian Bă trâ n a (Comana, Giul e0 Li -B ihor, Drăgoeş li 

Suceava), Gheorghe Cantacuzino (Humorul vechi , Molclov i(a ve
che, Vod i ţa) , Constanlin Chera (hipogeul cu banchet -Consta nţ a), 

Lucian Chiţescu (Cetăţeni ), Nicolae Constantinescu (biserica Dom
nească -Curtea de Argeş), Că tă lin H ri ban (biserica Armenească

B otoşani ), prof. Mircea Matei (Mirău ţ i , Cetatea Sucevei - para
clis), Radu Popa (Cuhea, Voivozi - Popeşti , jud. Bihor). 

Următor ii pi ctori res taura tori au prelevat probe sau au 
participat la prelevarea lor: 

Andrei Androni c, Romeo And ro ni c, Iuliu Apostol, Şerba n 
Ange lescu, Anamaria Baciu, Mircea Baciu , Cornel Boambeş, 

Adriana Bodeanu, Oli viu Boldura, Ion Boicu, Sanda Bucur, Raluca 
Ceicu, Ion Chiriac, Gheorghe Ciobanu, Ion Darida, Nicolae Gheor
ghe, Romeo Gheorghiţă, Vi orel Grim alschi , Io nică Gri gorescu, 
Dorin Handrea,Teodora Ianculescu-SpMaru , Cas ian Labin , Irina 
Mardare, Matei Lăză rescu , Sandor Medve, Paul a Mitrea, Dan 
Mohanu, Claudiu Moldovea nu , Ioana Munteanu-Zărnescu , Mir
cea Munteanu, Dan Năstase, Peter Pal, Sil viu Petrescu, Emilia Pop, 
Mihai Pop, Grigore Popescu, Mirela Popescu, Oana Popescu, Dana 
Posto lache, Mariu s Rădulescu , Geanina Roşu , Cristi an Samo il ă, 

Cri şa n Samo il ă , Nico lae Sava, Corneli a Săvescu , Dinu S[tvescu, 
Carmen Solomonea, Mihai Stinghe, Mărgean Trăşculescu . 
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Un gând pios colaboratorilor care ne-au părăs it: arheologii 
Rad u Popa şi Nicolae Puşcaşu ş i restauratorii Dan Căceu , Gheor
ghe Cost iurin, Mih ai Cuc, Ion Neagoe, Tat iana Pogonat, Gheor
ghe Trăşc ulescu , Gheorghe Zidaru . 

Pentru datarea pi cturil or în vederea întocmirii tabelelor pe 
seco le, au fost consul tate u rmă toare le lu cră ri : 

- Vasile Drăguţ, Dicţiona r enciclopedic de artei medievală 

româneascâ, Editu ra Ş tiinţifi că ş i Enc i cl opedi că, Bucureşti 1976. 
-Repertoriul pi ·turi/or murale din Rom.ânia (sec. XIV- 1450) 

partea l , coordonator Vas il e Drăguţ, în Pagini de Veche Artă Ro
mânească, V /I, Editura Academiei Republicii Sociali ste Români a, 
Bucureşti 1985. 

- Cristian Moisescu, Târgovişte, Monumente Istorice ş i de 
A rtă, editura Meridi ane, B ucureş ti 1979. 

- Veniamin Nicolae, Ctitoriile lui Matei Basarab, Editura 
Sport-Turi sm, Bucureş ti 1982. 

- Marius Porumb, Dicţionar de picturâ veche românească 
din Transilvania, sec. Xlf!-XV!ll, Editura Academiei Române, 
Bucureşti 1998 . 

- Tereza Sinigalia, Repertoriu / Arhitecturii în Ţara Româ
nească, 1600 - 1680, vol.J , Edi tura Vremea, Bucureşti 2002. 

Indexul obiectivelor prezentate În tabelele nr. 1-8 

Nr. 
Obiectivul cercetat Tabelul Poziţia 

crt. 

I. Aninoasa, AG., Biserica Mâmistirii Sf Nicolae şi paraclisul 5 I 

2. Arbore, SV ., Biserica Tci iereo Capului Sf Ioan Boteziitorul 3 9 

3. Baia de Fier, GJ. , Biserica Tu turor Sji:n.tilor 5 2 

4. Balamuci, IF. , Biserica Schitului Sitaru 5 4 

5. Ba lo teş ti , IF., Biserica Sf Nicolae 5 3 

6. B ăjeşt i , AG., Biserica Adormirea Maicii Domnului 4 I 

7. B ălineş ti , SV ., Biserica Sf Nicolae 2 6 

8. B ftlti ţa, PH., Biserica Sf Nicolae 5 5 

9. Bârsana, MM., Biserica de lem.n Intrarea în Bise ricci 8 I 

10. B ârsău , corn . Hărftll , HD. , Biserica Sf Nicolae 3 6 

I I. Beclean, BV ., Biserica Adormirea Maicii Domnului 5 53 

12. Beri s lăveş ti , VL., Biserica schitului 5 6 

13. B i s triţa, NT. , paraclisul mânâstirii 3 10 

14. Bordeş ti , VN ., biseri ca,fragment autopo rtret Pârvu Mutu (Muzeul Naţiona l de Art ă, Bucureş ti ) 5 64 

15. Borşa, MM ., Biserica de lernn. Sf A rhangheli 8 2 

16. Botoşani , BT. , Biserica A nneneascâ Adormirea Maicii Domn.ului, probe din săpături arheologice 3 11 

17. Botoşani , BT. , Biserica Sf Nicolae- Popâuţi 2 7 

18. Braşov, BV ., Biserica Sf Treime-Ba riţ iu 7 2 

19. Braşov, BV., Biserica Sf Treime-Tocile 7 I 

20. Brâncoveni , OT. , biserica mâncistirii 5 7 

21. Breasta, DJ., Biserica Sf Nicolae 5 8 

22. Breaza, PH ., Biserica Sf Nicolae 5 9 

23. Brebu , PH., biserica nu7nâstirii (p ictu ra în frescă sec. XVII ) 4 2 

24. Brebu, PH., biserica măn.cistirii (repictare în ulei) 7 3 
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Nr. 
Obiectivul cercetat Tabelul Poziţia 

crt. 

25. Bucerclea-Vinoasă, AB„ ruinele bisericii 5 54 

26. Bucureş ti, Biserica Batiştei 5 IO 

27. Bucureşti , Biserica Mânâstirii Cerni ca 6 I 

28 . Bucureşti , Biserica Mămîstirii Cotroceni 4 4 

29. Bucureşti , Biserica Doamnei 4 5 

30. Bucureşti , Biserica Domniţa Blilaşa 7 4 

3 1. Bucureşti, Biserica S.f Dumitru-Poşte/ 7 5 

32. Bucureş ti , Biserica Sf Ele.fterie vechi 5 11 

33. Bucureşt i , Biserica Enei, fragmente de pictură din demolare 5 12 

34. Bucureşti , Biserica Flclmânda 5 13 

35 . Bucureş ti , Biserica Fundeni Doamnei 4 6 

36. Bucureşti , Biserica Icoanei (pictura în frescă, sec. XVlll) 5 15 

37. Bucureşti , Biserica Icoanei (p ictura în ulei, sec. XIX) 7 6 

38. Bucureşti, Biserica S.f Împcîraţi Constantin şi Elena 5 14 

39. Bucureş ti , Biserica Kre.tulescu 5 16 

40. Bucureş ti , Biserica Sf Nicoale-Selari 7 7 

4 1. Bucureşti, Biserica Olari 5 ] 8 

42. Bucureş ti , Palatul Chica-Tei 7 8 

43 . Bucureşti , Biserica Mânâstirii Plumbuita 4 7 

44. Bucureşti, Biserica Schitu l Maicilor 5 17 

45 . Bucureşti , Biserica cu Sfinţi 5 19 

46. Bucureşti, Biserica Slobozia 4 8 

47. Bucureşti , Biserica S.f Spiridon 7 9 

48. Bucureşti , Biserica Stavropoleo.1· 5 20 

49. Bucureşti , Biserica Mcîn.iistirii Vcîcăre.yti 5 21 

50. Bujoreni, satu l Gura Văii, VL„ Biserica Adormirea Maicii Domnului 5 22 

51. Buzău, BZ„ Biserica Caledra/ei Episcopale 4 3 

52. Călineşti , MM „ Biserica de lemn. Naş/erea Domn.ului 8 3 

53. Călimăneşti, VL„ Biserica /Vlcincîstirii Cozia (p ictura ele sec. XIV) 2 3 

54. Călim ăn eşt i , VL„ Biserica Mânâstirii Cozia (p ictura ele sec. XVlll) 5 23 

55 . Călimăneşt i , VL„ Mcînâstirea Cozia, paraclisul de sud 6 2 

56. Călim ăn eş ti , VL„ Biserica Schitului Ostrov 5 24 

57 . Câmpulung Muscel, AG„ Biserica S.f Gheorghe-Olari 5 25 

58 . Campina, PH „ Mu zeul Haşdeu 7 12 

59. Cău ::;ani , Rer. Moldova, Biserica Adormirea Maicii Domnului 5 66 

60. Căzăn eş ti , VL„ Biserica Sf Gheorghe şi S.f Dumitru 6 3 

6 1. Cetitţen i , AG„ biserica nr. 3, probe din săpături arheo logice 2 I 

62. Cheia, PH „ biserica mcînc!stirii 2 17 

63 . Chilieni , CV„ Biserica Unirarianâ 2 2 1 

64. CicEtu, AB„ Biserica Sf Arhangheli 5 55 

65. Ciolpani , sat TigH neş ti , lF„ Biserica Adorm.irea Maicii Dorn.nutui, pi ctura în frescă 5 26 

66. Ciolpani , sat Tigă neş ti , IF„ Biserica Adormirea Maicii Domnului, pi ctura în ulei 7 10 

67. Ciolpani , sat Ti găneşt i , IF„ trapeza mânlistirii , pictura în frescă 5 27 

68. Ciolpani , sa t Tigăne~ti, IF„ 1rapeza ll'llimlslirii , pictura în ulei 7 11 
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69. Ciuta, corn . Măgura, BZ., Biserica Intrarea în. Bisericll 6 5 

70. Codreni , IL., biserica în. ruinâ 4 9 

7 l. Comana, GR ., probe din săpături arheologice la biserica mămistirii 5 28 

72. Constanta , CT., hypogeul cu banchet (pe fa l eză) 1 1 

73. Constanţa , CT. , Cripta basilicii , str. Mihai Eminescu 1 2 

74. Constanţa, CT., Hypogeul cu oran.ta, str. Tom is 1 3 

75 . Corăbii Mari , DB., Biserica Sf Treime 5 29 

76. Corăbii de Pi atră, AG., Biserica rupestrei Adormirea Maicii Domn.ului 2 2 

77. Corbeanca, IF., Biserica Bun.a Vestire 6 6 

78 . Corbeni, sat Bucşeneşti, AG., Biserica Adormirea Maicii Domn.ului 5 30 

79. Cometu, VL. , biserica schitului 4 10 

80. Coseşt i , sat Petreşti, AG ., Biserica Sf Nicolae şi Cuvioasa Paraschiva 6 7 

81. Coşoteni sat, corn. Vedea, TR., Biserica Sf Dumitru şi Sf Gheorghe 4 11 

82. Coşovenii de Sus, DJ., Biserica Adormirea Maicii Domnului 6 8 

83. Coşu l a, sat Copălău , BT. , Biserica Sf Nicolae 3 12 

84. Craiova, DJ., Biserica Sf Ioan Sebastian 5 35 

85 . Craiova, DJ. , Biserica Sf Mina (pictura în frescă , sec. XVIII) 5 32 

86. Craiova, DJ., Biserica Sf Mina (pictura în ulei , sec. XIX) 7 14 

87. Craiova, DJ. , Biserica Sf Nicolae-Amardia 5 31 

88 . Craiova, DJ. , Biserica Sf Nicolae-Ungureni 5 34 

89. Craiova, DJ ., Biserica Postelnicu Fir (pictură sec. XVIII) 5 33 

90. Craiova, DJ., Biserica Postelnicu Fir (pictun1 sec. XIX) 6 9 

91. Craiova, DJ. , Biserica Catolică Toţi Sfinţii 7 13 

92. 
Creţeşti, sat Lemnea, corn. Breasla, DJ., fragmente din pier.ura bisericii.fostei mănlistiri (se află la Muzeul Olteniei, 

5 36 
Craiova) 

93 . Crasna, corn. lsvoarele, PH., biserica schitului 6 11 

94. Cri sc ior, HD., Biserica Adormirea Maicii Domn.ului 2 18 

95. Cristian, BV., Biserica Adormirea Maicii Domnului 6 10 

96. Cuhea, MM. (săpături arheologice) 2 19 

97. Curtea de Argeş , AG ., Biserica Domneascâ (sec. XIV) 2 4 

98. Curtea de Argeş, AG ., Biserica Domn.eascâ (sec . XIX) 6 12 

99. Curtea de Argeş, AG. , Biserica c/Jiscopalâ 3 I 

100. Daia, HG ., Biserica Reformatâ, pictura mura l ă 3 7 

1 O I. Daia, HG. , Biserica Reformatei, tavan casetat 8 4 

102. Densuş, MM., biserica 2 20 

103. Deseşti , MM. , Biserica de lemn Cuvioasa Paraschiva 8 5 

104. Dobreni , sat Vărăşti, GR. , Biserica Adorm.irea Maicii Domnului 4 12 

105 . Domaşna , CS., Biserica Sf Haralambie Aton 7 15 

106. Domneştii de Sus, GR ., Biserica Cuvioasa Paraschiva 4 13 

107. Dragomirna , SV ., Biserica Coborârea Sf Duh 4 26 

108. Drăgoeş ti , SV . (să pături arheo logice) 3 13 

109. Drău şeni , co rn . Caţa , BV ., Biserica Evanghelicei 2 22 

110. Făgăraş , BV., Biserica Sf Nicolae 4 29 

li I . Făgăraş, BV. , Biserica Sf Treime 5 56 

11 2. Filipeştii de Pădure , PH ., Biserica Sf Trei Ierarhi 4 14 
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113. Fofeldea, SB „ Biserica Sf Vasile 5 57 

11 4 . Ga li cea , sat Cremenari, parohi a Brat ia Mijlocu , YL„ Biserica Adormirea Maicii Domn.ului 6 13 

11 5. Ga li cea, sat Teiu , YL„ Biserica Adormirea Maicii Domn.ulu i 5 37 

11 6. Găiseni, GR„ Biserica Sf Nicolae 6 14 

11 7. Gârbova de Sus, AB „ ruinele Bisericii din deal 2 25 

11 8. G helni ţa, CV„ Biserica Catolicâ 2 26 

11 9. Geoagi u ele Sus , com . Stremţ, AB„ biserica 1nânâstirii 5 58 

120. G iul eşt i , SV . (săpături arheo logice) 2 8 

12 1. Govora , VL„ biserica 111 c7nâstirii 5 38 

122. Hălmagi u , AR„ Biserica Adormirea Maicii Domnului 2 23 

123. Hărman , BV „ capela Bisericii Evanghelice 2 24 

124. Humor, SV „ biserica mânăstirii 3 14 

125. Humor, SV. (săpături arheo logice la ruine le vech ii bi seri c i) 2 9 

126. Hurezi, VL„ biserica mare a mânăstirii şi paraclisu/ 4 15 

127 . I aşi, IS „ Biserica Barn.ovschi 4 27 

128. laşi , IS„ Biserica Calata 3 15 

129. l aş i , IS., Biserica Sf Nicolae Domnesc 7 15 

130. Jeud , MM. , Biserica de lemn Naşterea Maicii Domn.ului 8 6 

13 I. ! o neşti , GJ., Biserica Sf Voievozi 6 15 

132. .J e rcă l ă i , PH., Schitul Sf Maria 8 13 

133. Lainic i, com. Bubeşti-Jiu , GJ „ biserica mănăstirii 6 16 

134. Lăzarea , HG „ castelul 4 30 

135. Leleasca, OT„ Biserica Adormirea Maicii Domnu.lui 6 17 

136. Leşni c , HD„ Biserica Sf Nicolae 2 27 

137. Lipăne~ti, PH. , Biseriw Măncistirii Zamfira 7 17 

I 38. Mera, VN„ biserica m.lin.âstirii 5 65 

I 39. M il cov, VN„ Biserica Sf Ecaterina 7 18 

140. Mogoşoa i a, IF., palatul 5 39 

14 I. Moldoviţa, com. Vatra Molcloviţei, SV ., biserica mcinlistirii 3 16 

142. Mo l doviţa, com. Vatra Molcloviţe i , SV. (săpături arheologice la ruinele bi sericii vechi) 2 JO 

143. Neamţ, com. Vânători - Neamţ, NT„ biserica mânăstirii 2 I J 

144. Negul eşt i , sat Bordeşti, YL., Biserica Sf Treime 5 40 

145. Nucet, DB ., Biserica Sf Gheorghe 6 18 

146. Optaş i , Măgura, OT„ Biserica Adormirea Maicii Domnului 6 19 

147. Ostrov, CT. , Cavoul Rom.an (săpături arheologice) I 4 

148. Ostrov, HD„ Biserica Pogorârea Sf Duh 2 28 

149. Ostroven i, DJ. , Biserica Adormirea Maicii Domnului 6 20 

150. Părh ău ţ i , SV ., Biserica Tuturor Sfin,tilor 3 17 

15 I. Pătrăuţ i , SV ., Biserica Sf Cruce, interior sec . XV 2 12 

152. Pătrău ţi , SV ., Biserica Sf Cruce, exterior vest sec . XVI 3 18 

153. Pătrunsa, VL. , biserica schitului 5 42 

154. Păuşeşti Măg laşi , satul Ylăcle~ ti , AG., Biserica Buna Vestire 5 4 1 

155. Peşteana , HD., Biserica Sf Ilie 5 29 

156. Pi etroşiţa, DB., Biserica Adormirea Maicii Domn.ului 5 43 
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157. Piteşti, AG „ Biserica Buna Vestire, proscomidie 4 16 

158 . Pl ătăreş ti , fF„ Biserica Sf Mercurie 4 17 

159. Poarta Bran, BV ., Biserica Adormirea Maicii Domnului 6 2 1 

160. Probata, SV„ biserica mân.listirii 3 19 

J6J . Putna, SV ., biserica m.ciniistirii (săpături arheo logice) 2 13 

162. Răş ina ri , SB „ Biserirn Cuvioasa Paraschiva 5 59 

163 . Râmet, AB. , mânâstirea, Biserica Isvorul Tâmâdu.irii 2 30 

164. Râmnicu Vâ lcea, VL., Biserica Buna Vestire 5 so 
165. Râmnicu Vâlcea, VL„ Biserica Cuvioasa Paraschiva 3 5 

166. Râu de Mori-S useni , HD, ruinele Bisericii Cânde.ytilor 2 31 

167. Remetea , BH. , Biserica Refonnatli. 2 32 

168 . Ribita, HD., Biserica Sf Nicolae 2 33 

169. Roman, NT., Biserica Episcopalei 3 20 

170. Rucăr, AG., Biserica Sf Dumitru şi Sf Gheorghe 5 44 

171. Sadova, DJ., Biserica Sf Nicolae, p i ctură în frescă sec. XVII 4 18 

172. Sadova, DJ., Biserica Sf Nicolae, pictură în tempera sec. XIX 7 19 

173. Să l işte, SB„ Biserica de lemn Sf Treime 8 8 

174. Săraca, corn. Gătaia, sat Şumi gul Mic, biserica mânâstirii 5 60 

175. Sânpetru, BV, biserica 2 34 

176. Sântămărie Orlea, HD, Biserica Re.formalii 2 35 

177. Secu, NT., biserica miinâstirii 7 20 

178. Săcueni, DB„ Biserica Naşterea Maicii Domnului 4 19 

179. Scorn iceşti, OT„ Biserica Cuvioasa Paraschiva 6 22 

180. S i ghişoara, Biserica din deal 2 36 

18 1. S i ghi şoara, Casa cu cerb 3 8 

182. Si li ş tea Snagovului, IF„ Biserica Schilului Turbatele 5 45 

183 . S inaia, PH„ biserica veche a mân.iistirii, pictu ră în frescă 5 46 

184. Sinaia, PH. , biserica veche a miin.âstirii, pictură în ulei 7 22 

185. Si naia, PH„ Castelul Peleş 7 2 1 

186. Slatina, corn. Drăicen i , SV„ biserica mânilstirii, săpături arheo log ice 3 2 1 

187. S l ăni c, PH„ Biserica Sf Trei Ierarhi 6 23 

188. S lobozia, IL„ Biserica Sf Voivozi 4 20 

189. Snagov, IF., biserica mlin.âstirii 3 2 

190. Strei, HD„ biserica 2 37 

19 1. Streisângeorgiu , HD., Biserica 2 38 

192. Suceava, SV., paraclisul cetâţi i (rui ne) 2 14 

193. Suceava, SV., Biserica Sf Dumitru 3 22 

194. Suceava, SV., Biserica Sf Ilie , in terior 2 16 

195 . Suceava, SV „ Biserica Sf Ilie, exterior 3 23 

196. Suceava, SV „ Biserica Sf Gheorghe a Miin.ilstirii Sf Ioan cel Nou. 3 24 

197. Suceava, SV„ Biserica Mirâu.ţi (săpături arheo logice) 2 15 

198. Suceava, SV„ Todiren i, parohia Burdujeni, Biserica În.âlţarea Domn.ului 7 25 

199. Sucev i ţa, SV ., mănăst i rea, Biserica Învierea Dom.n.ulu.i 3 25 

200. Surdeşti, MM. , Biserica de lemn Sf Arhangheli 8 9 
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20 1. Surpate le, corn. Frănceşt i , VL., Biserica schitului 5 47 

202. Tălmăcel , SB ., Biserica Cuvioasa Paraschiva 5 6 1 

203. Târgov i ş te , DB ., Biserica ~'l Nicolae Geartoglu (pictu ra de sec. XV III , proscomidie) 5 49 

204. Târgov i ş te, DB., Biserica Sf Nicolae Geartoglu (pictu ra de sec. XIX) 6 24 

205. Târgov i şte, DB ., Biserica Sf Împciraţ i 4 21 

206. Târgov i şte, DB ., Biserica .~f Nicolae Simuleasa, pictu ră în frescă 6 25 

207. Târgov i şte, DB ., Biserica Sf Nicolae Simuleasa, pic tură în tempera 7 24 

208 . Târgov i ş te, DB ., Biserica Slelea 4 22 

209. Tâ rgov i şte, DB ., Biserica vechii Mitropolii, săpătu r i arh eologice 3 3 

2 10. Târgşorul Vechi , PH ., Biserica Sf Arhangheli (ruine) 4 23 

2 11. Târgu Trotuş, BC., Biserica Sf Vo ivozi 4 26 

2 12. T ismana, GJ ., Biserica mânâscirii, pictu ra de sec. XV I 3 4 

2 13. Tismana, GJ ., Biserica mânâstirii, pictura de sec. XVlll 5 48 

2 14. Topolniţa, MH., biserica schitului 4 24 

2 15. Uda, satul Cotu, AG. , Biserica Adormirea Maicii Domnului 6 26 

2 16. Vemeşt i , BZ., Biserica $f Nicolae 5 5 1 

2 17. V l ădeş ti , AG. , Biserica Tciierea Capului $f Ioan Botezcitorul 4 25 

2 18. Vodi ta, MH., biserica (săpături arheo logice) 2 62 

2 19. Voil a, sat Sâmbăta ele Jos, BV., Biserica Adormirea Maicii Domnului 5 12 

220. Voivozi, corn . Popeş ti , BH., biserica (săpături arheo logice) 2 39 

22 1. Voroneţ , SV ., mănăstirea, Biserica $f Gheorghe, pictu ra de sec. XV 2 17 

222. Voroneţ, SV., mănăstirea, Biserica Sf Gheorghe, pictura de sec. XVI 3 26 

223. Zătreni , VL. , Biserica $f Nicolae 5 52 

224. Z latna, VL. , Biserica Adormirea Maicii Domnului, pictura de sec. XV 2 40 

225. Zlatna, VL. , Biserica Adormirea Maicii Domnului, pictura de sec. XVIII 5 63 

SUMMARY 

The knowledge of the composition of material element.1· presen.t in the 
Roman.ian mural paintings, from the ancient, middle and modern ages, 
has been. the obj ecl of some studie.1' clone between 1962 and 2002, at 
n.umerous restoration sites. 
The results, presen.teci in 8 table.1· (containing 2 14 assembles of mural 
paintings), arran.ged 011. centuries and geographical regions, are 
accompanied by an introductive study, which describes the most impor
tant mural painting technique, the fresco, its observed varian.ts, the 

composition. of specific renderings, of pigments and ofnoticed alterations. 
There were also studied, f rom. the same point of view, the mural paintings 
executed at some churches in the „al secco" techniques (oi i, tempera), 
as well as in the tempera technique at afew wooden churches. 

Key words 

Mural painting, f resco, al secco, table.1· ofpigments, spec!fic renderings, 

grun.ds. 

http://patrimoniu.gov.ro



MONUMENTE ÎN RISC ŞI MONUMENTE ÎN PERICOL: 
GESTIUNEA SPECIALĂ A MONUMENTELOR AMENINT ATE* 

Introducere: ţinta şi obiectivele studiului 

Importa n ţa eviden ţ i eri i monumentelor aflate în perico l nu 
trebui e demon s trată. Protecţ i a monumentelor istorice pres upune 
în primul rând împiedicarea distrugeri i sau di spa ri ţ i e i lor. A deter
mina care sunt acele monumente asupra cărora pl anează un pericol 
real, care es te ace la ş i urgenţa neces ităţ ii de i n tervenţ i e es te în să 
o probl emă care are o importa nţă deosebi tă atunci când este vorba 
de strateg iile de conservare a monumentelor. În condiţiil e unor 
bugete modeste, a şti care este monurnenhil asupra căruia planează 
o ameninţare rea l ă, i minentă ş i gravă poate face difere nţa dintre 
a salva sau a pierde un edificiu . 

Este scopul acestui sh1diu de a ară ta că. riscurile monumentelor 
istorice ş i starea de monument în perico l pot fi obiectiv cunoscu
te ia r că ce le două s tă ri ale pa trimoniului arh itectural pot ş i tre
buie evidenţ i ate în mod distinct în cadrul inventarelor de către orga
n ismc sau organ i zaţ ii implica te în protecţ i a patrimoniului . 

Monumente în risc şi monumente în. pericol 

Paradoxal, starea de ri sc cu care se confruntă. monumentele 
istori ce se poate cons idera drept sta rea „natura lă" a acestora . Por
nind de la faptul că un edifi ciu este clasat monument istoric pentru 
a fi împi edicată degradarea, distrugerea sau desfii nţarea sa, este 
ev ident că ex i s tenţa unui astfe l de ri sc este cons iderată rea lă atunci 
când se procedează la clasare. Este, am putea spune, „ri scul ori
ginar" al monumentului istoric, ce l care es te generat în principal 
de societate, prin tendinţa n atura lă a co l ec ti v ităţilor de a-ş i adapta 
con stru cţiil e (la limită de a le suprima) în vederea unor utili zări 

contemporane. Listele cuprinzând monumentele istorice sunt, deci, 
li ste ale unor imobil e în ri sc, potenţi a l subiect al unor modificări 
ce ar afecta substan ţa is tori că ş i dimens.iunea valoril or sa le cul
turale . Din această perspectivă, a identifica monumentele în ri sc 
parc că nu are sens de vreme ce lista aces tora s-ar confunda cu 
cea a imobil elor protej ate. 

R iscurile pe care le avem în vedere sunt cele care adaugă, 
peste ri scul originar, fac tori natura li sau umani ce se pot acti va, 
generând ameninţări asupra monumente lor. Urmare a unor sensi
bilităţ i proprii sau a lipsei măsuri lor eficiente de protecţ i e, monu
mentele asupra cărora pl anează o anumită ameninţare se pot afl a 
în pericol, acesta fiind mai mult sau mai pu ţin grav. 

Această clas ificare între monumente în risc, monumente ame
ninţate şi monumente în pericol este sprijinită de următoarele abor
dări intern aţionale ale problemei: 

Convenţi a UNESCO a patrimoniului mondial s tabil eş te „lista 
patrimoniului mondial în pericol", definită ca o li stă ofic ială (stabi-

* Comun icare prezen tată la Sesiunea de Comun ică ri Ş tiinţifi ce a Comi siei 
Naţ i on a l e a Monumentelor Istorice pril ej u ită de ani versarea a 11 O ani de la înfiin
ţarea acesteia (Mogoşoa i a , 3 octombrie 2002). 

' 

SERGIU NISTOR 

li tă prin dec iz ia autor i tăţ il or), în care sunt cup rinse bunurile din 
1 ista patrimoniului mondial asupra cărora pl anează „pericole grave 
ş i precise ca: ( ... )", urmând o enumerare de amen i n ţăr i a căror 

trăsătură comună este iminen ţa producerii sau chiar începuhil pro
ducerii de efectc .1 

În cadrul Ori entă ril or pri vitoare la punerea în practi că a Con
ven ţ i e i Patrimoniului Mondial2 se face o di stin cţi e c l a ră între mo
numente în pericol ş i monumente ameninţate. Astfe l, Art. 82 al 
Orie ntăril or defi n eş te la alin (i) pentru bunurile culturale „peri
colul dovedi t"3 prin care „bunul este ameninţa t de un pericol dove
dit, precis ş i iminent ( . .. )" , spre deosebire de „punerea în pericol"4

, 

stare definită ca o „confruntare cu amenin ţări grave care ar putea 
să aibă efecte di structive asupra caracteri sticil or esen ţiale [ale 
bunului]"5. „Punerea în pericol" ş i starea de „ri sc" sunt în acest 
document catego rii sinonime6 . Documentul arată că, dacă efecte
le pericolului dovedit (mani fes t) sunt relati v uşor de remarcat, 
cuantificat sau prevăzut, cele generate de starea de „punere în 
pericol" sau de ri sc sunt mai greu de prevăzut, ele fiind influenţate 

de fac tori a leatori , multiplu determinaţi , sau având o dezvoltare 
temporală imprev i zibil ă 7 . 

Consiliul E uropei contribuie la definirea pericolelor ş i riscu
rilor ce pl anează asupra monumentelor istorice prin adoptarea unei 
recomandări speciale asupra „protecţ ie i patrimoniului arhitectLU"al 
împotriva catas trofelor nah1ral e" 8, în care sunt fo losiţi ş i d efiniţ i 
termenii de „pericol" , „vulnerabilitate" ş i „ri sc" în relaţi e cu feno
menele nah1rale care afectează patrimoniul arhitectural. Astfe l, 
pericolul este fenomenul nah1ral care poate produce, cu un anumit 
grad de probabilitate, într-o anumită perioadă, degradări sau pier
deri asupra patrimoniului , vulnerabili tatea este „expres ia gradului 
de s tricăciuni sau pierderi pe care un fenomen natu ra l îl produce 
unui edi fic iu sau unei serii de edificii", iar ri scul este produsul 
dintre probabilitate ş i vulnerabilitate, el fii nd definit ca indicatorul 
„stricăciunilor sau pierderilor previzibile patrimoniului arhitech1ral 
din efectul unui anumit fe nomen natural"9. 

Din cele de mai sus se pot trage urmă toare le concluzii : 
Categoriile implicate în analiza monumentelor în pericol sunt: 

Riscul , Vulnerabili tatea, Amenin\a rea ş i Pericolul , cu următoare l e 

trăsături (Tabel 1 ): 

1 UNESCO, Con venţia privind protejarea patrimoniului natural ş i cultural 
mondial, Art. 11 , alin . 4. 

2 Document WHC 99-2 din 1999 al Comitetul ui Patrimoniu lu i Mondial. 
3 „Perii prouve", în fra nceză în original. 
4 „Mise en perii", în franceză în original. 
5 Art. 82 alin (ii ) al Orientărilor. 
6 A se vedea textul Art. 85 al Orientârilor care la alin © fo l oseşte alternat iv 

termenul de ri sc (n.a.). 
7 Art. 85 ©, alin 2: „este uneori impos ibil de p revăzut toate consecinţele pe 

care uncie amen i nţări , precum cele ale confli ctu lui armat, le pol avea asupra 
unui bun cultural sau natura l". 

8 Recomandarea Comitetului de Miniştri ai Consiliului Europei nr. R(93)9 
cl in 23 No iembri e 1993 (n.a.). 

9 Anexa la Recomandarea R(93)9 , Cap. I. Art. 3-5 (n.a.). 
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Tabel I 
Risc, vulnerabilitate, ameninţare şi pericol 

Risc - Posibilitate, probabilitate de producere a unor stri -
căci uni , alterări , degradări sau distrugeri afectând mo-
numentul istoric. 
- În cazul ri scului se pot prevedea factorii de ri sc 
(ameninţările) . 

- Riscul ţinc de contextul natural, social-politic şi de 
procesele naturale sau antropice din mediile acestea. 
- Ex.: riscul de a se produce o inundaţie cu um1ări ca-
tastrofale 

Vulnerabilitate - Trăsături propri ale monumentului care îl fac mai 
sensibil la acţiunea unor ameninţări , în sensul sporirii 
efectelor di structive ale acestora. 
- Caracteristicile pot fi cunoscute ş i se poate interveni 
preventiv 
- Ex.: vulnerabilitatea la seism a construcţiilor 

Ameninţare - Fenomen natural sau antropic cu efecte distructive 
asupra patrimoniului 
- Ex.: alunecările de teren, lipsa de legislaţie protectivă 

Pericol - Stricăciuni, alterări , degradări sau distrugeri afectând 
monumentul istoric în funcţie de activarea şi intensi-
tatea ameninţărilor. 
- Pericolul este precis, grav şi iminent. 
- Efectele pericolelor pot fi evaluate dacă sunt cu-
noscute ameninţări l e ş i vulnerabilităţile . 

- Ex.: pericolul de prăbuşire a Bisericii din Ocnele Mari 

Ameninţările contemporane asupra monumentelor; 
o privire asupra viziunii JCOMOS 

Convenţia UNESCO a patrimoniului mondial stabi l eşte lista 
ameninţărilor care fac posibilă înscrierea tmui bun apa1\inând Listei 
Patrimoniului Mondial în Lista Patrimoniului Mondial în Pericol : 
„ameninţarea de dispariţie datorată unei degradări avansate, pro
iectele de mari lucrări publice sau private, o dezvoltare rapidă urba
nă şi turistică, distrugeri cauzate de modificări ale utilizării sau 
ale proprietăţii , transformări profunde datorate unei cauze necu
noscute, abandonări din diferite motive, conflicte armate începute 
sau ameninţând să izbucnească , calamităţi şi cataclisme, mari in
cendii , mişcări seismice, alunecări de teren, erupţii vu lcanice, mo
dificări ale nivelului apelor, inundaţii , curenţi violenţi de maree." 10 

Orientările privitoare la punerea în practică a Convenţiei Patii
moniului Mondial detaliază pe categorii de bunuri (naturale şi cul
turale) efectul ameninţărilor: 
„bunul este ameninţat de un pericol dovedit, precis şi iminent( . . . )", 
precum : 

a. Alterarea gravă a material elor; 
b. Alterarea gravă a structurii sau/şi a decorului; 
c. Alterarea gravă a coerenţei arhitecturale şi urbanistice; 
d. Alterarea gravă a spaţiului urban sau rural, sau a ambi-

entului natural ; 
e. Pi erderea semnificativă a autenticităţii istorice; 
f. Denaturarea gravă a semnifi caţi e i cultural e." 

Comitetul de Miniştri ai Consiliului Europei, prin Carta Euro
peană a Patrimoniului Arhitectural , constată că patrimoniul arhi
tectural este „în pericol ,( ... ) ameninţa t de vetustitate, de degradare, 
de abandon. Un anume urbani sm este destructurato r ( ... ), tehn
olog ia contemporană str i că struct11rile isto rice( ... ). Restaurările 

10 Art. I I alin.4 al Convenfiei privind protejarea patrimoniului natural şi cui
/urai mondial, UNESCO, Paris 1972. 

11 Com itetul de Miniştri ai Consiliului Europei, Carta Eumpeană a Patri
moniului Arhitectural. /\rt . 6. 

102 

abuzive sunt nefaste.( .. . ) specula funciară şi imobiliară anihilează 

cel mai bune dintre pl anuri [de protecţie şi punere în valoare ]" 11 • 

La această listă, prin adoptarea Recomandări i privitoare la acţiunile 
de întreprins în favoarea unor meserii ameninţate cu dispariţia 1 2 , 
Comitetul de Miniştri adaugă ameninţarea adusă de pierderea 
calificărilor tradiţiona le capabile să contribuie la restaurarea 
monumentelor istorice cu respectul autenticităţii. 1 3 Prin Reco
mandarea R(93)9, Consiliul Europei consideră ca ameninţări natu
rale: seismele, activitatea vulcanică, tsunami, inundaţile , alune
cările de teren, avalanşele, furtuni le, incendiile şi exploziile 14 . Prin 
Recomandarea R(96)6 referitoare la protecţia patrimoniului cu ltu
ral împotriva actelor ilicite, la ameninţările naturale se adaugă şi 
cele legate de acţiunile umane ce sunt împotriva reglementărilor 

de protecţie a pau·imoniului 15, şi prin Recomandarea R(97)2 a celor 
generatoare de poluare. 

Organizaţia JCOMOS realizează de 3 ani un raport mondial 
sub numele de „Patrimoniu în pericol". ICOMOS consideră ca 
factori fundamentali de risc deficienţele de întreţinere , lipsa de 
resurse financiare şi umane, schimbările sociale şi economice, în 
particular schimbările responsabilităţilor în cadrul statelor şi regi
mul de proprietate neclar, lipsa sau insuficienţa standardelor de 
conservare, a legislaţiei de protecţie şi problemele legate de turism. 

În î11cercarea unei sinteze, prof. G. De Angelis face, în lucrarea 
sa intitulată Ghid asupra studiului metodic al monumentelor şi 
al cauzelor deteriorării acestora 16 o împărţire între ameninţările 
ce pot plana asupra monumentelor istorice, generate de om sau 
de natură, şi între efectele lor instantanee sau pe termen lung. 
Acţiunile distructive pe termen lung pot fi în general ţinute sub 
control prin programe de întreţinere şi reparare, pe când efectele 
cvasi-instantanee ale dezastrelor naturale sau ale conflictelor ar
mate pot fi doar reduse printr-o strategie preventivă. 

În optica organizaţiei, în 2001 principalele ameninţări asu
pra patrimoniului cultural sunt cele de 01igină antropică, şi anume: 

1. Efectele globalizării 
2. Modificarea peisajelor culturale prin schimbarea radicală 

a activităţilor agricole 
3. Migrarea capitalului financiar şi social din colectivităţile 

locale spre zonele atractive economic 
4. Acţiunile militare şi schimbările politice 
5. Confuzia asupra regimu lui de proprietate şi responsabili

tăţilor legate de protecţie patrimoniului 
6. Deplasarea priorităţilor de la cultură în perioada de tranziţie 

economică 

7. Migrarea forţată şi dislocările culturale 17. 

Evidenta monumentelor amenintate, 
studii ,/e caz (Anglia, Malta, JtaÎia 18) 

Conştiinţa existenţei unor monumente ameninţate şi dorinţa 
de a elabora strateg ii focalizate asupra aceste i categorii de monu-

12 R (8 1) 13, I Iulie 198 1. 
13 „Constatând că schimbă ril e de modă şi dezvoltarea tehnologiilor( . .. ) ri scă 

să antreneze dispariţia un or meserii trad i ţ' i o n a le care sunt ultimele depozitare 
ale unor tehnici ş i abi li tăţi extrem de calificate, participante la crearea patrimo
niulu i artistic şi cu ltural al statelor europene („.)", Preambul , R(8 1) 13, Recueuil 
de textes fo ndamentaux du Conseil de !'Europe dans le domaine du patrimoine 
cu lturcl, Consi liul Europei, Strasbourg, 1998, p. 169 (n.a.). 

14 Anexa la Recomandarea R(93)9, Cap. !, Art. 3. 
15 /\nexa la R(96)6, cap. _!, art .2 (n .a.). 
16 De Angelis dOssat, G„ Guide to Methodical Study o/ Monument.1· and 

Ca11ses o/their Deteriora/ion, Roma, 1972, TCCROM. 
17 fleritage al Risk JCOMOS World Report 200 1-2002 On Mon111nents and 

Sites in Danger, K.G.Saur, Munchen 200 1. 
18 Un al patru lea exemplu ar fi cel al Registrului Distrugerilor de Război 

cl in Croaţ i a, dar nu serveşte scopului sn1diului de fa\ă (n.a.). 
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mente este de dată relativ recentă . Distrugerile masive produse 
de cele două războaie mondiale au generat Convenţia de la Haga 
din 1954 a UNESCO privitoare la protecţia patrimoniului cultural 
în caz de conflict armat. Cu toate că este primul document inter
naţional prin care Statele se angajează să întocmească o lista spe
cială cu monumente, se l ecţia acestora se face pe cri teriul impor
tanţei deosebite pentru civi li zaţie şi nu este propriu-zis o li stă a 
monumentelor ameninţate . Prin Recomandările referitoare la prote
jarea bunurilor culturale periclitate de lucrări publice sau private 
- UNESCO 1968 se face pentru prima dată menţiunea despre un 
inventar special al bunurilor culturale ameni nţate [de lucrări pu
blice] 19. Aşa cum am văzut, Convenţia Patrimoniul Mondial reia 
în 1972 problema unei liste a monumentelor în pericol. 

Cele 3 exemple de inventare ale monumentelor ameninţate 
(Anglia, Malta şi Italia) au următoarele caracteristic i: 

ANGLIA 

Registrul English Heritage al construcţii lor în pericol, cuprin
zând toate structurile constructive listate (Gr. I şi II*) sau mo
numente antice c lasate care se află într-un proces de degradare, 
vulnerabi li tate sau de risc. 

- Anul 1999 este anul de referinţă faţă de care sunt evaluate 
+/- evo lutiile riscului . 

- În Anglia' sunt 30.469 construcţii li state Gr. I ş i II* din care 
în risc, înscrise în Registru sunt I ,545, cu o creştere de 1,3% 
faţă de I 999. 

Caracteristici ale construcţiilor aflate în Registru: 
- 50% sunt capabile sa poată îndeplini o funcţiune care să 

le asigure o întreţinere corespunzătoare, 
- 12.5% pot fi reabilitate fără subvenţie 
- 22% se găsesc în prioritatea A, cea mai în pericol categorie 
- 20% din cazuri proprietarul este cauza sau parte a cauzelor 

problemelor 

Pe baza inventarului s-a constituit Grantul E.H. pentru clâdiri în 
pericol (98 de clădiri , 5.7 Mil BP), schemă de finanţare pentru 
cca 25% din construcţiile listate ca fiind sub risc. 

Acestei acţiuni a administraţiei i se adugă iniţiative ale ONG
urilor cum sunt 

- SAVE Britain's Heritage, Registru on-line al construcţiilor 
gr. II în pericol. 

- H.S . Scottish Civic Trust's Building at Risk Bulletin20 . 

Înscrierea în Registru se face pe baza stării edific iilor şi a 
utilizării lor, astfel (Tabel 2): 

Tabel2 

Condiţie Utilizare Stare de risc 

Foarte proastă oricare Risc 

Proastă Părăsire - parţial ocupat Risc 

Sa tisfăcătoare Părăsire - parţial ocupat, spre Risc 
evacuare 

Sati sfăcătoare Fără planuri de gestiune ş i întreţinere Vulnerabili ta te 

19 Art. 4 al Recomandărilor. 
20 1331 c l ădiri în pericol, majoritatea conace sau biserici , cu cea mai mare 

concentrare în Glasgow (n.a.). 

Revista Monumentelor Istorice + 2001-2003 

Stare: 
- Foarte proastă (degradări structurale sau semne de insta

bilitate structura l ă, pierderi importante de suprafaţă de învelitoare 
conducând la degradări moj a re ale interiorului , majoritatea edi
ficiului afectată de efectele unor incendii sau alte dezastre naturale), 

- Proastă (zidărie deteriorată şi/sau acoperiş spart şi/sau eva
cuări ale apelor defecte, de obicei acompaniate de ataclU'i biologice 
şi deteriorare a majorităţii elementelor constructive, inclusiv a zi
dăriei exterioare, sau o afectare a majorităţii părţilor clădirii de 
că.tre un incendiu sau alt dezastru), 

-Satisfăcătoare (clădire structural sănătoasă , cu nevoi de re
paraţii minore şi arătând semne de întreţinere corespunzătoare) 

- Bună (c l ăd ire structural sănătoasă, fără probleme de hidro
izolare sau nevoi de reparaţii) 

Utilizare 
Modurile de utilizare a clădirii luate în considerare sunt: 

- părăsire, 

- parţial ocupate, 
- ocupate. 

Priorităţi 

Priorităţile de înscriere în Registru sunt date de procesele de de
teriorare rapidă (nu neaparat clădirile în cea mai rea condiţi e), astfel 
(Tabel 3): 

Tabel3 

A - Risc iminent de deteriorare rapidă; fără solu ţii de 
intervenţie stabilite 

B - Risc imediat de deteriorare rapidă; soluţie de inter-
venţie stabilită dar neimp lementată 

c - Deteriorare lentă; fără soluţii stabilite 

D - Deteriorare l entă; so luţie de intervenţie stabi li tă dar 
neimplementată 

- În curs de reparare sau în stare satisfăcătoare sau 

E bună, dar fără utilizator identificat sau pe cale de va-
cantare fără nou utilizator (pentru construcţii l e capa-
bile de utili zare contemporană) 

- Lucrări de reparaţii în derulare precum şi utilizator 
F identificat; construcţii funcţional redundante dar cu 

funcţiune nouă stabilită dar încă neimplementată 

MALTA 

JCOMOS Malta a realizat un studiu-pi lot de cartare a patri
moniului arhitectural şi arheologic al ţării după gradul de risc, 
pornind de la mmătoarele criterii de se l ecţie (Tabel 4): 

Tabel4 

Nivel 
Denumire Caracteristici 

de risc 

Nivel 1 Liber de risc 

Nivel 2 Vulnerabil - ameninţări fără efecte tangibile 

Nivel 3 Sub risc 
- semne de acţiune a ameninţărilor cu efecte 
tangibile 

Nivel 4 Risc major 
- semne de degradare severe - revers ibilitate 
a situaţiei 

Nivel 5 Risc extrem 
- semne de degradare importante, 
fără posibilitate de reversibilitate a situaţiei 
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În rândul amenintărilor considerate, ICOMOS Malta a luat 
în calcul următoare le categorii: 

1. Defici enţe ele întreţ in ere 
2. Ameninţări din partea comportamentului social 
3. Conservare defic ientă 

4. Ameninţări din partea programelor de dezvo ltare 
5. Pierderea semnificaţiilor culturale 

ITALIA 

Demersul Institutului Central de Restaurare de a realiza o hartă 
de risc a patrimoniului cultura l italian pleacă de la o împărţire a 
amenintărilor în factori lor de risc şi vulnerabi lităţi. În prima ca
tegori e, programul itali an ia în considerare ameninţările naturale 
ş i cele antropice, iar în cea de a doua procedează la o inventariere 
a monumentelor istorice în vederea stabilirii stării fi zice şi de con
servare a construcţiilor. 

1. Factori de risc naturali : 
- Ameninţări static-structurale (seisme, alunecări de teren, 

vulcanism, etc.) 
- Ameninţări ambientale (poluare, climat, aerosoli , etc.) 
2. Factori de risc antropici · 
- Furturi , huliganism, presiune turistică, etc . 

Printr-o modelare pe calculator, haita de risc a palTimoniului apare 
ca o rezultantă a compunerii riscurilor şi vulnera bilităţilor2 1 . 

Monumente în risc în România: 
riscuri naturale 

Riscurilor naturale care planează asupra monumentelor isto
rice în România pot fi grupate pe patru tipuri de ameninţări: seis
mice, alunecări de teren, inundaţii , vânturi puternice. Din aces
tea, 3 sunt documentate şi stau la baza anexei „Zone de risc natu
ral " din cadml Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional, Sec
ţiunea V22

. Riscurile luate în considerare pentru a defini ariile de 
risc natural sunt: seismul, alunecări le ele teren şi inundaţiile. Supra
punând situaţia zonelor de risc natural peste obiectivele genera
toare de zone protejate construite de impo1tanţă naţională (Anexa 
III la Legea 5 - 2000 privitoare la aprobarea Planului de Amenajare 
a Teritoriului Naţional , Secţiunea III, Zone protejate) avem situaţia 
prezentată în tabelul de mai jos (Tabel 5): 

Grafic I 
Repartiţia obiectivelor de patrimoniu construit de importanţă 

naţion ală după factorii de risc 

El Ml in risc seismic 

• Ml in rL<;e de inundatii 

O Ml in risc de alunccari de teren 

O MI in risc de inundatii si alunecari 
de teren 

•Ml in risc de seism si inundatii 

[J Ml in risc de seism si alunecari de 
teren 

m Ml in risc complex 

Se observă că din ceie 666 obiective de impmtanţă deosebită , 
496 se află şi în zone de risc natural , lucru ce conduce la concluzia 
că zonele protejate construite de importanţă naţională generate de 
monumentele istorice respective vor fi şi ele în , pai1ial sau integral 
interiorul unor astfe l de areale de risc. Multe din obiectivele de 
patrimoniu de importanţă naţională deosebită se găsesc sub 
influenţa a 2 sau chiar 3 factori de risc (207 din 666, adică 31 % 
din total). 

Monumente în risc în România: riscuri antropice 

Riscurile antropice sunt considerate, aşa cum am văzut mai 
sus, principalele ameninţări la adresa monumentelor istorice. Cele 
două rapoarte H@R ale I CO MOS România, din 200 1 ş i 2002, 
plasează pe „podiumul" ameninţărilor următoarele: 

Raportul 2000/200 l , elaborat de Dr.arh. Eugenia Greceanu, 
studii de caz arh Irina Iamandescu: 

1. abandonarea monumentelor de către autorităţile locale, 
2. birocraţia excesivă 
3. neclarificarea responsabilităţilor 
4. vandalismul şi furtul 
5. lipsa de control asupra noilor construcţii ce alterează mediul 

tradiţional 

Tabel5 
Obiective de patrimoniu construit de importanţă deosebită 

Obiective în risc Obiective în risc 
Obiective în risc Obiective în risc 

seismic de inundaţii 
de alunecări de inundaţii şi 

de teren alunecări de teren 

133 110 46 111 

% din % din nr. % din % din nr. % din % din nr. 'Yo din % din nr. 
total ob. în risc total ob. în risc total ob. în risc total ob. în risc 

19.9 26 16.5 22 .1 6.9 9.2 16.6 22.3 

Obiective în risc 496 

Total obiective 666 

21 http://www .. aec2000. it/aec2000/projccts/ri skmap. 
22 Lege nr. 575 din 22 octombrie 200 I privind aprobarea P lanului de 

amenajare a teritoriului naţ i ona l - Secţiunea a V-a Zone de ri sc natural , publicată 

în Monitorul Oficial , Partea I nr. 726 din 14 noiembrie 2001. 
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Obiective în risc Obiective în risc 
de seism şi de seism şi 
inundaţii alunecări de teren 

47 24 

% din % din nr. % din % din nr. 
total ob. în risc total ob. în risc 

7.0 9.4 3.6 4.8 

Obiective 
în risc complex 

25 

% din % din nr. 
total ob. în risc 

3.7 5.0 
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Raportul 2001-2002, elaborat de dr. arh. Sergiu Nistor, pe baza 
tmui chestionar completat de 23 de specialişti 23 , sh1dii de caz arh. Da
ni ela Enescu: 

1. Neştiinţa şi nepăsarea autorităţilor, absenţa voinţe i politice, 
proasta gestiune a patrimoniului de căti-e autorităţi 

2. Lipsa de educaţie, nerespectarea l eg i s l aţ iei 

3. Imprecizia inventarului şi a identifi cării patrimoniu lui ar
hitectural pe teren 

4. lntervenţi i neprofesioniste 
5. Lipsa fondurilor pentru sprijinirea proprietarilor, 

la care se adaugă efectele sărăci ei ş i ale crizei economice, cu con
centrări ale efectelor uneori în zone de o mare bogăţie patrimonială. 
Astfel, din 666 obiective de patrimoniu construit de importanţă. 

naţiona l ă, 19 sunt amplasate în zone defavo rizate (Tabel 6) . 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 

1 I. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Tabel 6 
Obiective de patrimoniu construit de importanţă naţională 

aflate în zone defavorizate 

Caste lul Corvinilor Municipiul Hunedoara 1-1 unedoara 
Centrul istoric Comuna 

Alba satul Roşia Montană Roşia Montană 

Biserica Sf. Arhangheli Comuna 1-lida, 
Să l aj satul Baica 

Biserica Sf. Nicolae Comuna Broşteni, Suceava satul Broşteni 

Biserica Sf. Gheorghe Com una Lupşa , Alba satul Lupşa 
Biserica Sf. Nicolae Oraşul Zlatna Alba 

Biserica Sf. Nicolae Municipiul Hunedoara Hunedoara 

Biserica Sf. Nicolae Comuna Ribiţa , Hunedoara satul Ribiţa 
Biserica Adormirea Maicii Oraşul Că l an , 1-1 unedoara Domnului satul Strei 

Galeriile romane ale Comuna Roşia 

ex p l oată rii min iere aurifere Montană , satu l Roşia Alba 
Montan ă 

Mina Adam ul Vechi Comuna Baia de Cri ş, 1-1 uncdoara satul Căraci 

Furnalul Vechi Comuna Ghclari , Hunedoara satul Govăjdia 
Galeria de mină Municipiul Brad, satul „Treptele roamne" Hunedoara 
a exp l oatării miniere Barza 

Ruda-Brad 

Furnal Oraşul Că l a n l-l unedoara 
Comuna Roşia 

Casc - secolele XVlll-XlX Montană , satul Roşia Alba 
Montană 

Complexul gospodăresc cu Com una Breaza, Suceava ocol î ntă ri t Maria Vcruleac satul Breaza ele Sus 

Fort ificaţie dacică; 

nec ropo l ă tumulară Oraşul Cugir Alba 
(în punctul „Cetă[ uie" 

Cetate geto-dacidt Oraşul Zimnicea Teleorman 
Necropo l ă turnularE1 şi plană; 
n ecropo l ă epoca bronzului ; 
aşeza re şi necropolă Oraşul Zimnicea Teleorman 
medieva l ă (în punctul 
„Câmpu I morţilor") 

Acest tabel este însă doar o palidă ilu straţi e a suprapunerii 
de efecte ale ri scurilor naturale, economice ş i antropice, întrucâ.t 
discrepanţa dintre nevoi le de fonduri de conservare ş i bugetele 
publice face ca în domeniul protejării monumentelor istorice să 
avem o „ţară defavorizată". 

23 Sinteza răspun s uril o r la chestionar se găseşte în Anexa 1. 
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Aspecte metodologice 
în stabilirea listei monumentelor 
în pericol în România 

Aşa după cum am arătat, impo11anţa realizării unei evidenţe 

a monumentelor istorice poate sta în fundamentarea unor strategii 
de protecţie. În esenţă, se poate spune că utilitatea unei astfel de 
liste stă în relaţia sa cu stabilirea de priorităţi de intervenţi e. Pentru 
aceasta, lista monumentelor supuse unor priorităţi de intervenţie 
urmare a catalogării monumentelor ca „ameninţate" trebuie să fie 
credibilă, cu alte cuvinte să exprime cât mai obiectiv atât ri scul 
în care se afl ă monumentul , cât şi iminenţa, sau nu, a ameninţării . 

Se poate vedea din analiza riscurilor naturale ş i antropice pre
zentate mai sus că majoritatea monumentelor istorice din România 
sunt expuse riscului seismic combinat cu unul sau mai multe riscuri 
natmale sau antropice. Rezultă faptul că relativ puţine măsLU"i reactive 
sunt eficiente pentru a remedia ameninţările seismice asupra monu
mentelor, de vreme ce principala ameninţare este Lma pentru care 
se recomandă mai degrabă măsmi preventive de reducere a efectelor. 
În plan practic, o gestiune specifică a monumentelor în pe1icol trebuie 
să combine un program continuu de reducere a efectelor seismelor 
asupra monumentelor cu măsuri practice, immediate, de scoatere 
din pericol a momunentelor vătămate de alte ameninţări . 

Din acest punct de vedere sunt de reţinut, din experi enţa euro
peană în materie, următoarel e perspecti ve metodologice: 

- Registrul monumentelor în pericol trebuie să fie un instru
ment de lucru obiectiv ş i nu o panoplie a impresiilor personale, 
fie ele din cele mai lăudabil e , 

- Registrul monumentelor în pericol unnăreşte în primul rând 
o mai bună alocare a resurselor financiare, bugetare, tehnice ş i de 
competenţă, ş i atenţionarea, sprijinirea ş i nu pedepsirea sau mustra
rea administratorilor, 

- Cu atât mai mult cu cât existenţa unui utilizator se dovedeşte 
condiţia fundamentală a unei durabilităţi a protecţiei ; 

- Registrul monumentelor în pericol stabileşte struch1rilc ame
ninţate ş i nu cele în ri sc, în sensul defin iţiilor din Tabelul I, astfe l 
încât 

- Registrul monumentelor în pericol să poate fi un reper pen
tru programarea unor intervenţii de urgenţă a căror grad de prio
ritate poate fi determinat ş i a căror focalizare poate fi cunoscută. 

Exemplul italian al hă 11ii de ri sc şi experienţa britanică ara tă 

că metodologic se poate pomi fie de la determinarea monumentelor 
ameninţate prin evaluarea compunerii dintre risc şi vulnerabilitate 
(cazul italian), fie de la o „periere" a stocului patrimonial prin 
aplicarea unor indicatori de stare (cazul britanic). Cele două 
exemple se deosebesc esenţi al prin modul de abordare, analitic 
vs . empiric-experimental, dar sunt fo rmule adecvate resurselor 
umane ş i tehnice avute la dispozi ţie : o reţea ş tiinţifi că teritori a lă 

(Italia) sau o implicare puternică a organizaţiilor neguvernamentale 
(Anglia). Cum Româ.nia nu stă bine nici din punctul de vedere al 
ONG-urilor preocupate de problema patrimoniului în pericol, nici 
din punctul de vedere al as i gurăr ii tehnice a infrastructurilor 
teritoriale de protecţi e, o formulă s inergi că ce ar putea cupla ONG
uri , uni vers ităţi ş i spec i a li ş ti , sprijinită pe un minim aparat infor
mat ic asigurat de către Direcţiile pentru Cultură, Culte ş i Patri
moniu Cultural Judeţene ar putea fi o so luţi e de început24 . 

24 O sugestie pentru o dotare in formati că minima l ă, pusă la dispoz iţia unei 
regiuni (ma i multe judeţe) de căt'rc o Direcţ i e pentru Cu ltură , Culte şi Patrimoniu 
Cultural Naţ i on a l o face arh. Doina Nicolae în teza de doctorat Sisteme in/or
matice în protec(ia patrimoniului cultural, UAU IM, 2002. 
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ANEXA 1 
ICOMOS ROMÂNIA I RAPORTUL HERITAGE AT RISK H@R 2002 

A. Fenomenele, procesele sau acţiunile care pun în pericol monumentele istorice din România 
(în ordinea gravităţii efectelor induse) 

Fenomenele, procesele 
Ordinea 

Fenomenele, procesele 
sau acţiunile sau acţiunile 

Absenţa voi nţei politice (5) 5xl Vandalism (I) 

Neştiin\a şi nepăsarea, lipsa de educaţie (14) 
2 X I, 7 X 11 , 

Cutremuru l, calamităţi naturale (8) 
3 X lll , 2 X IV 

Presiunea economică ş i speculativă (I) IIl Urmărirea câştigului imediat (3) 

Proasta gestiune a patrimoniu lu i de către autorităţi (7) 
3xl, 3xll, 

Lipsa simţu lui civic (2) 
I X V 

Lipsa de di alog cu deţinătorii (2) 2 X III Formare insuficientă a specialiştilor (I) 

Lipsa de specia li şti în teritoriu (3) 2 x rv, 1 xv Slăbici unea l egislaţiei ( I) 

Lacune legislat ive (2) 2 X V 
Imprecizia inventarului şi a identificării patrimoniului 
arhitectural pe teren (4) 

Lipsa de continuitate administrativă în ocrotirea 
I Lipsa cadastru lui monumentelor istorice (2) 

monumentelor istorice (I) 
Lipsa de cu ltură şi educaţie de specia litate a 

Jl Lipsa fondurilor pentru sprij inirea proprietarilor (4) 
reprezentanţilor cu ltelor 

Lipsa reglementă rilor urbanistice a zonelor de protecţie 
V Neglijenţa (3) 

a monumentelor istorice 

Absenţa unităţii-clarităţii doctrinare ( I) III Lipsa controlul ui eficient în zonele protej ate (4) 
Lipsa unei strategii generale de gestiune 

I, II Lipsa de întreţinere ( 4) 
a monumentelor istorice (2) 

Lipsa de informare ş i de cunoaştere a problematicii (I) I 
Lipsa coordonării între autorităţi , 

şi dintre acestea şi specialişti (2) 

Cercetare insuficientă (2) llI, I Abandon fi zic şi instituţionalizat (I) 

Intervenţii neprofesioniste (5) I, li , 3 x III Lipsa unei structuri adecvate ( I) 

Nerespectarea leg i s l aţie i (4) 2 X I, 2 X IV Nerezolvarea problemelor proprietăţii (3) 

Lipsa fonduril or publice pentru continuarea şantierelor 
III , V 

de restaur :11 ,. 12) 

Tota l 99 

B. Cazurile ilustrative pentru pericolele în care se află monumentele istorice în România 

Ordinea 

li 

2 x 1, 1 x n, 
I X III , 4 X IV 

I X l, 2 X V 

II , II 

TV 

1 

I, III, Il, IV 

lll , IV 

r, 11 , 
2 X III 

IV, I, li 

3 x lll , IV 

V, l, IV, I 

11 , V 

I 

III 

2 x li , III 

Monumentul istoric (denumire, adresă: localitate, judeţ) Riscuri, pericole 
Efecte sau acţiuni necesare 

de contracarare 

Categorii patrimoniale în pericol 

Parirnoniul industrial Faliment economic, atac complex Colaborare între autorităţi 

Cetăţil e-bi serici Atac complex 

Peisajul urban Atac complex 

Conacele Părăs ire , atac complex 
Lipsa de incitative în vederea 
reconvers1e1 

Arhitectura vernacul ară rurală Depopulare, atac complex Colaborare între autorităţi 

Monumentele aparţinând unor minorităţi etnice ş i religioase 

Parcurile ş i grădinil e conacelor 
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Monumentul istoric {denumire, adresă: localitate, judeţ) Riscuri, pericole 
Efecte sau acţuni necesa re 

de contracarare 

Categorii patrimoniale în pericol 

Patrimoniul sec. XIX ş i XX (Ex. !mob ilul Malaxa 193 7, 
Desfigurare 

arh . I !oria Creangf1) 

Peisaj ul cultural al satului românesc Ex ploatarea agricolă şi forestieră 
Instituirea unor regimuri şi areale 
de protccţ.ie 

Patrimoniu regional în pericol 

Castelele ş i conacele de sec . XVI-XV! ! din Transilvania 

Bisericile ţărăneşti de pc Valea Oltului {Călincşti) Atac complex Program de cercetare 

Arhitectura vcrnacul a ră de lemn din Maramureş 
Dezafectarea construcţi i lor Inventar riguros şi stabilirea unor 
de către proprietari zone protejate 

Bisericile parohiale cu pictură exterioa ră din Oltenia aba ndon resta urare 

Culele şi conacele din Muntenia şi Olteni <~ abandon Găsirea de funcţiuni 

Monumente aflate într-un statut de gestiune spec ial 

Monumente din li sta Planului Naţio n a l de Restaurare 
Alocarea sporadică de fonduri 
produce contraefecte 

Monumente din li sta Patrimoniului Mondia l 
Lipsa de întreţinere 

Colaborare între autorită ţi 
ş i degradarea cadrului natural 

Centrul istoric Bucureşti Lipsa de intervenţi e şi control Iniţierea unui program de reabilitare 

Cetăţile dacice din Munţii Orăştiei (LPM) 
Restaurare haotică şi intervenţii Planuri de gestiune 
necontrolate pentru monumentele pilot 

Patrimoniul religios 

Biserica Schitului Căpăţanu, corn. Broşteni , jud. Vrancea Precolaps, cutremur Cofinanţare MCC-parohie 

Biserica Sf. Arhangheli , sat Mierea , corn. Ghioroiu, jud. Vâlcea Precolaps, cutremur Finanţare 

Biserica Sf. Nicolae, sat Drăgheşti , corn. Top liceni, jud. Buzău Precolaps, cutremur Reluarea lucrărilor 

Mormântul hipogeu „Zorile", Constanţa , sec. IV 
Acţiunea umidităţii, eflorescenţe, 

Monitorizare, conservare 
atac biologic 

Biserica rupestră Corbii de piatră , sec. XV-XV I 
Acţiunea umidităţii , eflorescenţe, 

Proiect de conservare 
atac biologic 

Biserica din Ocnele Mari Ruină Intervenţie de urgenţă 

Biserica neogotică din Mă l ăieşti, jud. Vaslui colaps 
Proiect de intervenţii de urgenţă 
(există releveu) 

Biserica Adormirea Maicii Domnului , sat Pitaru, corn . Potlogi ( 1694) precolaps Proiect de intervenţii de urgenţă 

Bi serica Titireciu şi Te ica, corn. Ocnele Mari , jud. Vâlcea 
Dispariţie din cauza prăbuşirii 

Colaborare MCC-MTC 
salinelor 

Mănăstirea Glavacoic, jud. Argeş Intervenţii neautorizate ale clerului Monitorizare şi control 

Mănăstirea Comana, jud. Giurgiu Interven ţ ii neautorizate ale clerului Monitori zare şi control 

Biserica Sf. Treime, Siret, jud. Suceava Agravarea fisurii de pe latura de nord Expertizare şi consolidare 

Monumente şi ansambluri laice 

Palatul de la Potlogi , jud. Dâmbov iţa 
Acţiunea umidităţii , atac biologic, 

Intervenţie de urgenţă 
vandalizare 

Palatul Brukenthal ş i şcoala din M icăsasa, jud. Sibiu 

Curtea brâncovenească de la Sâmbăta de Sus, jud. Braşov 

Casa Cantacuzino-Paşcanu, corn. Cepleniţa , jud. I aş i Intervenţie de urgenţă 

Casa Paşcanu , mun . Paşca ni , jud. Iaşi prăbuş iri Intervenţie de urgenţă 

Palatul Justiţi ei Lucrări nefinalizate 

Ansamblul brâncovenesc de la Potlogi, jud. Dâmboviţa Abandon , lipsă de întreţinere Revitalizarea ansamblului 

Curtea boierească din Coţofenii din Faţă , jud. Dolj Vandalism Rev italizarea ansamblului 

Ansamblul monumental din Târgu Jiu , jud. Go1j Neglijarea zonei înconjurătoare Reabilitarea sitului 

Hanul Gabroveni, mun. Bucureşti Abandon, vandalism Clarificarea responsabilităţilor 

Monumente arheologice 

Păcuiul lui Soare, jud. Constanţa Inundarea periodică a sitului 
Program, de regularizare a şenalului 
navigabil 

Situl roman Germisara, Geoagiu Bai, jud . Mureş Degradare unnare a vizitatori lor 

Momunente ale arhitecturii industriale 

Vama antrepozite, mun . Bucureşti , sf. sec. XIX Abandon , vandalism Clarificarea responsabilităţilor 

Fabrica de Glucoză, mun . Bucureşti colaps Clarificarea responsabilităţilor 

Liniile de cale ferată îngustă monument istoric dezafectat (Ghelar, 
Abandon, vandalism Clarificarea responsabilităţilor 

Anina) 
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C. Care este forma în care ar trebui identificate, evidenţiate, făcute public riscurile specifice 
şi monumentele istorice aflate în pericol iminent, în vederea pornirii acţiunilor corespunzătoare de protejare?* 

IDENTIFICARE ŞI PUNERE A PROBLEMELOR 

l. Publicarea unui raport de tip Carte a lb ă, de către ONG, eventual ICOMOS Ro 
2. Întocmirea unei li ste cu biserici monumente istorice aflate în pericol iminent ş i publicarea ei. Monitorizarea monumentelor în risc la scala teritoriului 
3. Perfecţionarea circuitului informaţiei despre monumente în perico l 
4. Identificarea in silu a monumentelor 
5. Crearea unui program regional de salvare ş i punere în siguranţă 

ROLUL ONG-URILOR 

I. Întă r ite ONG, locale ş i tematice 
2. Colaborare între ONG, DMI , mass-media 
3. Acţiu ni periodice ale CNR-lCOMOS 
4. Creşte rea rolului JCOMOS în monitori za rea stării monumentelor istorice 
5. Acţiuni ale ICOMOS în teritoriu 
6. Intervenţii pe l â ngă a utori tăţ. i 

ACTIVITAŢI ŞTIINŢIFICE ŞI DE CERCETARE 

I. Organizarea cadastrului monumentelor istorice 
2. Program de inventariere ş i clasare a patrimoniului industri al 
3. Pregătirea specia liştilor 

4. Studii interdisciplinare de cercetare a patrimoniului 
5. Elabora rea de ce rcetăr i şi ana li ze focali za te 
6. Iniţi e rea de programe de evidenţă şi identificare a monumentelor în pericol 
7. La monumentele în pericol să fie afişate a meninţările 

ACŢIUNEA POLITICA ŞI ADMINISTRATIVA 

I. Voinţă politică 
2. Implicarea a uto rităţ.ilo r locale 
3. Clarificarea responsabilităţilor 
4. Impunerea legii 
5. Programe de atragere de fonduri 
6. Staff insuficient în structurile protective 

EDUCAŢIE 

I. Program de educare a publicului 
2. Implicarea în educarea publicului a mass-media, a şco lii ş i a bisericii 
3. Antrenarea cadrelor didactice în educarea tinerilor pentru pro tejarea patrimoniului 
4. Educare în învăţăm ântul gimnazial ş i li cea l 
5. Si steme loca le de populariza re a va loril or patrimoniale 
6. Dezbatere publi că cu privire la Dracula Parc 
7. Expoz iţ.ii de tip „SOS Patrimoniu" 

POPULARIZARE 

I. Editarea de publi caţ.i i educative 
2. Popularizare prin ghiduri arhitectura le 
3. Materi ale publicitare la agen ţii l e de turism 
4. Publi caţ i j destinate popul a\i ei 
5. Pag ini pc Internet 
6. Campani·i în mass-medi a 

* Lista pa rti c ipa nţil o r care au răspuns la chestionar: Aurel BOTEZ, Ana 
Mari a ZA l-lt\RIAD E, Dan MOHANU, Peter DERER, Francisc CSORTAN, 
Flori an PETRESCU, Ru xa ndra NE MTEANU, Sand a IGNAT, Acida 
GHEORG HEV ICI, Alexandra CHILIM AN JUVARA , Marina ILIESCU, 
Clementina TIM US, Ilea na ZBÂRNEA, Doina MÂ NDRU, Nicolae LASCU, 
Daniela ENESCU, Cezara MUCEN IC, Laurenţiu S POIALĂ , Ioana Irina 
IA MANDESCU , Ioan SASU, Anca BRĂTULEANU, Li viu BRĂTULEANU, 
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CONSERVARE. RESTAURARE 

OBSERVATU PRIVIND PROTECTIA ŞI CONSERVAREA 
' ' " ,... MONUMENTELOR ARHEOLOGICE IN ROMANIA 

Trebuie să recunoaştem că problema conservări i monumen
telor arheologice nu a constituit, în România, o temă predilectă 

de meditaţie . În timp ce, din punct de vedere al abordărilor teoretice 
ş i al so luţii l or propuse1, ne aflăm încă într-un stadiu incipient2, 

numărul monumentelor care s-au di strus a crescut alarmant. Este 
indiscutabil că o circumscriere teoretică a acestei problematici , 
în vederea identifică rii unor posibile că i de intervenţie pentru 
salvarea patrimoniului arheologic ameninţat, a devenit o problemă 
acută. Un asemenea demers este însă unul de durată şi nu poate 
fi împlinit decât dacă este susţinut de cerce tă ri speciale şi constant 
dedicate aces tui scop3. Ne propunem, totuş i , pentru început, să su
punem atenţiei , izo lând din s ubs tanţa complexă a unei problemati ci 
încă insufi cient conturate, câteva cazuri , pc care Ic considerăm 
emblemat ice pentru atitudinea faţă de monumentul arheo logic în 
România aces tui momcnt4. 

A. Naşterea. Monumentul arheologic5 este readus la lumin ă, 
recuperat, prin cercetarea arheo l og i că. Este astfe l renăscut ca pre
zenţă , născut ca monument istoric. 

Acest moment al recuperării co incide cu momentul reintro
ducerii sub in ciden ţa fac toril or di structivi (fig. 1) . De aici decurge 

1 Num eroase so luţii de protejare ş i conservare adecvate 111 onumentelor în 
stare de ruin ă de ex. în J-1 . Schmidt, Sclu1dJau1en, Stuttga rt , 1988 

2 Dintre acestea se disting comuni că r il e ş i di scupil c pril ejuite de mese le 
rot unde susţinute în cadru l Simpozionu lui „Arhi tectură. Restaura re. /\rheologic", 
organi zat de Institutul de Arheolog ic „Vasi le Pflrvan" din Bucureşti ş i al Sim
pozionu lui Naţiona l „Monumentu l. Tradiţ i e ş i Viitor", organizat de Muzeul Unirii , 
la l aş i . 

3 Teritoriul cercetă ril o r speciale în arh itectu ra a ntică este, la noi, insufi cient 
populat cu arhitecţi . Este sufi cient să amint im că pân ă în urmă cu câţ i va ani 
cercetarea în acest domcniu era repreze ntat[! exclusiv de A. Sion ~ i Moni ca Mar
gincanu-Cârsto iu. Cu toate acestea , în ul timii ani , numă rul a rh i tecţ il or care î~i 
ori entează spe1.: ializarea în acest domeniu a crescut nesemnificativ (Dan Ionescu 
de la Institutu l Naţ i o nal al Monumentelor Istorice, Virgi l Apostol ele la Muzeul 
Naţional ele Istorie a Români ei, Ştefan Bâ lici de la Uni vers itatea ele Arhit ectură 

şi Urbani sm „Ion Mincu"). 
4 Semnalarea unor probleme legate ci~ protecţia şi restaurarea monumentelor 

anti ce în Moni ca Mărgineanu Cârstoiu , Intre 111e111oria activă şi 1111 viilor incert , 
Simpoz ionul Na\ ional „Monumentul. Trad i ţ i e ş i Viitor", I aş i , 200 I. 

5 Pentru a nu extinde di sc uţi a în zona disputelor cu privire la defin irea mom1-
mentului arheo log ic ne oprim asu pra accepţiunii desprinse din actul normati v 
ca re reg l eme ntează act ivita tea de protejare a patrim oniului a1·heo log ic (Legea 
nr.3 78/200 I): o parte a patrimoniu lui arheologic, ves ti giile („structuri , construc
ţ ii , grupuri de c l ă diri "), detectate ş i dezvelite prin săp ă turi arheo logice. 

6 Importanţa ev ident ă a taşată acestui moment se c iteşte uneori în opţi unea 
de a numi mon umentu l cu numele dcscoperitorn lui său , mai degrabă decât printr
un indicativ abstract sau prin localizare, opţiun e păstra tă prin tradi ţ i e ora l ă în 
rând ul cercetăto ril o r ; ex. bazilici le „Pârvan" sau ,,Florescu" ele la HistTia , bazilica 
„Maria Coja" de la Argamum etc. 

ŞTEFAN BÂLICI, VIRGIL APOSTOL 

obligativitatea adoptării unor măsuri menite să protejeze şi să con
serve vestigii le încă din timpul dezvelirii lor6. Prin urmare, este 
necesar ca aceste operaţiu ni să se desfăşoare în paralel cu cer
cetarea arheo l ogică, ştiut fiind că aceasta este una de durată. Este 
binecunoscut că , dintre măsurile necesare, delimitarea ş i restric
ţionarea accesului în zona aflată în curs de cercetare (pentru a îm
piedica distrugerile voluntare sau involuntare cauzate de vizitatorii 
ocazionali), sprijinirile, acoperirile locale sau protejarea cu structuri 
provizorii de protecţie, sunt vitale monumentului şi implicit cu
noaşterii lui . 

Di11 păcate , faţă de succesiunea idea l ă a unei asemenea suite 
ele operaţi uni , în realitate, monumentele arheologice, odată readuse 
la lumin ă, urmează, de obicei, liniil e unui scenariu îndoielnic: fi e 
sunt abandonate, fie cad victimele unor conservări improprii , de 
obicei improvizate. 

B. Abandonul 7 Neavând în aparenţă nimic spectaculos, aban
donul , fie ca expres ie a indi ferenţei faţă de monumentul readus 
la lumină, fi e pur ş i simplu ca expresie a absen ţei mijloacelor de 
a acţ i o na în sprijinul acestuia, acaparează dramatic peisaj ul patri 
moniului <u-heologic românesc. Oricare ar fi cauzele implicate aces
tei rea lităţ i , ca prefaţează. o categorie aparte în spectrul agres iu
nii asupra patrimoniului : distrugerea deghizată. 

Deş i sunt în aceeaş i măsură condamnabile, suntem ele părere 

că trebuie semnala tă o anume deosebire între indi ferenţa în faţa 
unui monument a cărui .fragilitate in moment 8 nu este da tora tă 
dezvelirilor arheologice şi indiferenţa în faţa unui monument nâs
cut clin cercetarea arheologică . Dacă în primul caz o atare atitudine 
se mani fes tă în faţa unui monument moştenit , în cel de-a l doilea 
caz abandonul atinge un monument provocai a se naşte. 

În cazul ideal, cercetarea a rh eologică poate oferi o documen
tare exhaus tivă asupra monumentului9. Dacă dialogul cu trecutul 
este însă oprit odată cu o prezumată fina li zare a unui răspuns 

7 Conven(ia Europeană penim f){'O lec(ia patrimoniului arheologic (re vi211i lă), 
adop ta tă la La Va letta la 16 ianu ari e 1992, ratificată de Parlamentul Români ei 
prin Legea nr. 150/ 1997, prevede, la /\rt.3 , (i), b): „ca clementele patrimoniului 
arheologic să nu fi e ex humate în timpul săp ă turilor sa u l ăsate expuse în timpul 
sa u după efectuarea acestora fă ră luarea un or măs uri corespunzătoare pentru 
prezervarea, conservarea şi gestiunea lor". 

8 „Dacă nu acţionăm rapid în a ameliora această s i tuaţ i e , vom recădea mereu 
în stad iul în ca re, departe de a re u ş i să e libe răm memoria înscrisă în ruinele 
dezvelite, le condamnăm noi în ş in e la o fragilă prezenţă în moment. " (Mon ica 
Mărgineanu Cârstoiu, op. cil.) 

9 /\tragem atenţ i a că ne referim aici exclusiv la re l a ţi a arheologie - conservare, 
nicidecum la complexa sfe ră de interes a cercetă rii arheologice în integralitatea sa. 
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Fig. I . Cetatea Zânelo1: Covasna 

Fig. 2. Târgşo1; ruinele ed//iciului termal roman; în p lan secund 
ruinele bisericii medievale 

ştiin ţ i fic, acţiunea ini ţ i a l ă, integral benefică, poate fi semnificativ 
deturnată, transformându-se într-o agresiune10. 

Câteva exemplificări. 
Distrugerea prin indiferenţă 

Edţficiul roman cu ins talaţie termală de la P ietroasele a fos t 
abandonat, fă ră o conservare a vestigiilor dezgropate. Mărturii 

111 Ex i s tă cazuri în care reluarea repetată a cercetăr i i unui monument implică 
o abordare cu mijloace ş i strategii diferi te, în scopul compl etăr i i in formaţ i e i ş i , 

implic it , a unei necesare re l ectu ră r i a sitului . Cu atât mai mult, acţiunile de pro
tecţ i e prov izori e ş i conservare a vestigi ilor, pe durata desfăşurării unei cercetă r i 

- ale că re i lim ite în timp nu pot fi întotdeauna prec is anunţate - se dovedesc 
necesare. (Despre cercetări l e ma i pu ţin „programate" în timp v. Michel Redde, 
De lafouille 1' la mise en valew'. Quelques considerations liminaires , RA, 2000, 
I, p. 120. 

11 In formaţ ii Moni ca Mă rgin eanu Cârsto iu. 
12 Edi fic iul termal roman de la Târgşor (integrat într-un bogat sit arheologic 

care cuprinde, printre altele, expresii ale arhi tecturii romane dar şi ale celei medievale 
româneşti ), atât de spectaculos prin învecinarea sa imedi ată cu minele unei bi serici 
medievale, se înscrie ş i el printre monumentele abandonate: nu s-a luat până acum 
nici. o măsură concretă meni tă să asigure supravieţuirea vestigiilor (fig. 2) . 

11 o 

preţioase, cum sunt elementele de su~pensura sau urmele unu.i mic 
bazin căplct ş i t cu p l ăci de marm ură 11, s-au pierdut sau îşi cont in uă 
dezagregarea, îngropate în vegetaţie spontană ş i indi ferenţă 12 . 

Bazilica „ Cisternă" de la Tropaeum Traiani (fig. 3), complex 
de do u ă ori exemplar, atât ca expresie a sistemului roman de 
stocare a apei în rezervoare amp le (c isterna) , câ t ş i prin vestigiile 
bazi licii creştin e ale că re i fundaţi i au fos t încastrate în bazinul 
dezafectat al monumentului roman , este ş i ca abandona tă (după 

cc a fost cercetată la începutul secolulu i XX şi , din nou, în 1976) 13 . 

Fig. 3. Tropaeum Traiani, bazilica „cisternă " 

Argamum, bazilica uninavată (fig. 4): După lunga peri oadă 

care a trecut de la interven ţ i a arheo log ică a lui P. Nicorescu (pri
mele decenii ale secolului t:recut)14, a reintrat în aten ţ i a arheologilor 
în anii '80. Nefinali zate, cerce tă ril e arheo logice au avut ca efect 
doar accentuarea dramati că a preca rităţ ii ruinelor, l ăsa te fă ră ni ci 
o protecţi e, în voia sorţii 1 5 • 

C. Conservarea. Conservarea empirică se traduce printr-o 
in tervenţie directă asupra structurilor din zid ă ri e, n edi structivă ş i 

revers ibilă 16. În cadrul intervenţiilor empirice se înscriu ş i pro
tecţ iile provizorii , cu fo li e de po li etil enă sau carton asfaltat ş i pă

mânt, ale căro r avantaje sunt notabile: conservarea de la o cam
panie la alta a vestigiilor, degajare uşoa ră, posibili tatea re luării 

u Raportări la evenimentul arh itccn1ra l în G. Murnu , De la cetatea Tropaeum 
- Adamclisi: Basilica cisternă. Studiu arheologic, ARMSI, 36, 19 13. p.42 1-440; 
V. Pârvan, Cetatea Tropaeum, BCMI, 4, 19 11 , p.183 -1 85; R. Netzhammer, Die 
chrisllichen Allertiimer der Dobrudscha, Bukarest, t 918, p. 181-1 89; I. Barnea, 
La basilique ci terne de Tropaeum Traiani 1' la lumicre des dernicres .fouil/es 
archeologiques, Dacia, n.s„ XXI , 1977, p. 22 1-233 ; mai ales în Monica Măr
gineanu Cârstoiu, Problcmes d'architec/ure concernant la citerne romaine el la 
basilique chretienne de Tropaeum Traiani, Dacia, n.s„ XXI, 1977, p. 236-250. 

14 P. Nicorescu, Les basiliques byzantines de Dolojman, în BSH, t. XXV, 
I, Bucureşti , 1944, p. 95 -1 0 1. 

15 Dezvelirea a ceea ce a mai răm as din vestigi i a fos t din nou re luată în 
anul 200 I; cercetarea arheol ogică este dirija tă de F. Topoleanu (secondat de 
1.Vizauer) iar cercetarea de arhitecn1ră de către Monica Mărgin eariu-Cârsto iu 
(cu participarea lu i V. Aposto l ş i St. Bâ lici). 

16 Operaţ iune „spontană" efectu ată de cercetăto rii arheo logi. Este indi cat, 
în să, să nu se abuzeze de un atare mod de a acţ i ona ,deoarece - aşa cum s-a 
mai spus - ea poate „[„ .] con ţine în sine o capcană . Dacă cercetătorul arheo log 
- autor al scoaterii la lumină a monumentului - consideră că este menit el în suş i 

să suplinească acti vităţi specifice altor tipuri de p regăt ir i pro fesionale, cu alte 
cuvinte rolul său ar fi s ă devină un fe l de „om - o rchestră ", cum spune Michel 
Redde, vestigiile arhitectura le au mari şanse de a fi compromise. Spre deosebire 
de ţăr i unde arheo logia se poate mi şca mai relaxat prin hăţişur i l e fi nanciare ş i 

unde a ex istat o preocupare de durată pentru a fo rma spec i a li şt i în studi erea ş i 

conservarea monumentelor antice (mă refer de astă dată în mod predil ect la 
a rhitecţ i , fi e ci cercetăto ri , fi e restauratori), problema pro tej ă rii ruinelor antice 
a avut în foa rte mare măsură de înfruntat o rea litate care a pus, şi mai pune în că, 
deseori arheo logul în impos ibil itatea de a-ş i respecta propriile principii. Am 
în vedere s iniaţ i a la care cercetăto rul arheo log român a fost, ş i nu mă îndoiesc 
că mai este încă , expus: el este conşti ent că implicarea lui în protejarea mo
numentu lui este necesară , do reşte să se impli ce, este de asemenea con şt i ent 
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Fi g. 4. Arga11111111 , bazilica uninavată 

cercetării din punctul în care a fost întreruptă. Dacă aceste măsuri 
provizorii sunt menite să asigure protejarea vestigiilor pe parcursul 
des fă ş ură ri i cercetării , o altă categoric a protecţiilor empirice, şi 
anume acoperirile provizorii, poate asigura conservarea minimală 
a monumentelor pc o peri oadă nedeterminată, ulterioară cercetăli i 17 

Practica de la noi arată că aces t gen de conservare este din 
cc în ce mai des frecventată de pericolul unei distrugeri mascate. 
Această distrugerea deghizată se manifestă mai violent decât ne
intervenţia, atunci când acţion âr)d sub auspiciile profesionalismului 
dobândeşte aparenţa conservării : cu alte cuvinte, mimând protec
ţia , sa lva rea monumentului, în rea litate îl conduce spre anihilare, 
fie printr-o concepere in corectă a intervenţiei , fie prin orchestrarea 
defectuoasă a procesului delicat al execuţi e i. 

Câteva exemplificări 

I. Intervenţii directe 

În cazul cetă(ii Argamum s-a adoptat o soluţie nedi structivă: 
stivuirea pietrelor provenite din săpătura arheo l ogică la partea 
s uperi oară a zidurilor conservate, limitându-se în fe lul acesta con
tactul direct dintre suprafaţa su perioară vu lnerabilă şi mediul am
biant (fig. 6). Folosindu-se materi alul originar, simplu aşezat, s-a 
obţinut o imagine nccontras tantă, armoni zată. cu structura conser
vată. Desigur, în pofida avantajelor menţionate, acest tip de in
tervenţ i e rămâne unul empiric, cu un răspuns limitat ca eficacitate 
ş i durată . 

că prob lemele expres i v ităţ ii arhitecturale, cu atât mai puţin cele tehnice nu intră 
în atribu\iil e profesiunii sa le; arc to tl1şi în faţă o ruină care se degradează dacă 
nu este conse rvată ş i protejată cum se cuvine, dar nu are spec i a li şt ii cărora să 

le tran smită in formaţ iil e necesare asupra monumentului , pentru ca la rândul lor 
aceştia să propună so luţiil e ele conserva re ş i protecţ i e. Poate fi aces t arheolog 
condamnat pentru a fi încercat după propriile puteri să acţ i o neze, depăşindu-ş i 
atribuţiile, asupra monumentului cu inte nţi a de a- l proteja? După părerea mea, 
nu poate fi tras la răspundere, chiar dacă rezultatul interven ţie i sa le este uneori 
dramatic. Aceasta nu înseamnă în să că trebuie să continuăm a ne preface neutri 
în faţa unor ata ri s itu aţ ii , acţ i o n â nd în virtutea in erţ i e i acelui «tot mai bine aşa 
decât nimi c» . Ar înse mn a să stagnăm într-o mentalitate dăunătoa re , care ne 
cata pultează cu o s u tă de ani şi mai bine înapoi , într-un seco l în care sintagma 
«Scrieţ i orice clar scrieţi » şi-a avut dest·inul ci de moment, dar atât[ .. . ] în asemenea 
context, conserva rea ş i protejarea monumentelor anti ce ri scă să rămână suspen
dată undeva între di letanti sm şi incertitudine" (Monica Mărgineanu Cârstoiu , 
Între memoria acti vă şi un viilor incert , loc. cit ; Michel Rcdde, loc.cit.). 

17 J\semcnea interven ţ ii improvizate, în care sunt impli cate exclusiv mijloa
cele restrânse afl ate la dispoz iţi a cercetă to ril or, nu sunt altceva decât so l uţii „d is
perate" de conservare temporară, in i ţiate de arheologi în aştep tarea unor interven ţ ii 

de specia li tate care întârzie - clin moti ve pc care nu le d i scutăm aici - să apară 

(fig. 5). 

Revista Monum entelor Istorice • 2001-2003 

O altă atitudine s-a adoptat la Histria 18, unde s-a avut în vedere 
valorificarea ansamblului unor ruine, în marc parte fals ificate de 
resta urările succesive ale înaintaşilor. Din păcate, o distrugere de
ghi zată moştenită a rost înlocuită cu o alta, de aceeaş i natură: zidw-i 
legate cu pământ au fos t ş i de această dată rezidite cu mortar de 
ciment (fig 7). Prin aceasta orice raportare la autenticitatea monu
mentului devine inutil ă, clin moment cc monumcnh1l în su ş i nu mai 
ex i s tă 19. 

Zidurile sectorului din proximitatea Po11ii de est de la Tropaeum 
Traiani20 au fos t şi ele rezidite cu mortar de ciment. În acest caz 
s-a căutat o so lu ţie mai puţin agres ivă - departe în să de a fi una 
ideal ă. - mortarul fiind „ascuns" în miezul masei zidurilor (fig. 8). 

Fig. 5. !biela , Slava Rusă. ,.cavoul Tudorca" 

Fig. 6. Algamum, locuire romano-b izantină 

în prox imitatea bazilicii mari 

Bazilica mare de la Argamum21 a trecut recent printr-o inter
venţie de conservare. Zidurile au fost înălţate ş i apoi etanşate prin 
rerosh1ire general ă cu mmiar de ciment, chiar ş i acolo unde mor-

i x V. pl anuril e monumentelor origin ale în Histria f, planşa I, XXXIII. 
19 Faptul că „restaurările" anteri oa re anihilaseră deja expres ia a utentică a 

ruinelor, ar fi fost sufi cient pentru a justifica refozul reluării unor metode com
promise. Menţionăm că nu ne referim exclusiv la utilizarea cimentului , li ant a 
cărui incompatibilitate cu structuril e istori ce de zidă r ie este de altfe l binecu
noscu tă, ci şi la modul groso lan în care a fost pus în operă. 

20 V.l.B.Cătaniciu , Monica Mărgineanu Cârstoiu, Sectorul D. Poarta de Est 
la sud de Via Principalis: în Tropaeum Traiani, f, Cetatea, 1979, p. 95- 107; 
Monica Mărgineanu Cârstoiu, /\ I. Bamea, A.1pec/e ale urbanismului, în Tropaeum 
Traiani, I, p. I 09-11 O. 

21 Singurul studiu de arh itectură publi cat până acum se referă la zidul ele incintă, 
atingând implicit ş i problema fazelor de construcţie ale bazilicii. (Monica Mărgineanu 
Cârstoiu, M. Mă nucu Aclamcşteanu, Zidul de incintă 1vmano-bizantin de la A1ga111um: 
un tronson din curtina de est, SCIYA, 49, nr. 3-4, Bucureşti , 1998, p. 233-258). 
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Fig. 7. Histria, detaliu de execu/ie a zidărie i Fig. I O. Argamwn, baz ilica mare, vas baptismal 

Fig. 8. Tropaeum Traiar1i, 
sec/om! din proximitatea Porţii de est 

Fig. 9. Argamum , bazilica mare 

Fig. 11. Păc11i11/ lui Soare 

11 2 
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arul ong1nar era bine conservat. Pă rţ ile superi oare ale ruinelor 
astfe l „corectate" au fost căpăcuite cu pietre aruncate într-un pat 
de mortar de ciment (fig 9) . Pe de a ltă parte, dialogul spaţiu exterior 
- spaţiu interior a fos t fa lsificat, cu grave urmări asupra posibi
lităţ il o r de a decoda în viitor impac tul edi fici ului cu vecinătăţile 
urbani sti co-arhitcct11rale aflate î n că în cercetare arheo l og i că22 . De 
altfe l, amplit11dinea urmă ril o r di structi ve ale acestei intervenţii este 
măslJl'a bil ă prin distrugerea mărturiil o r celor do uă bazine bap
ti smalc23. 

Un caz care mai poate fi salvat de la distrugere deghizată. 

Poarta cetă/ ii de la Păcuiul lui Soare24 . Gravitatea propunerii în 
cauză constă în încercarea de a impune reconstituirea ca metodă 

optimă pentru protejarea unui monument aflat în sta re de ruină25 

(fig ll) , excluzând pos ibilitatea ce rce tă rii altor variante pentru 
protejarea monumentului. Prin aceasta,' o so lu ţ i e ipotetică ar urma 
să devină ireversibi l ă, înainte ca o cercetare arhitectural ă adecvată 

să fi fost fin a li zată . Impactul negativ asupra urmelor conservate 
in situ este prev izibil , propunerea de reconstituire a arcelor porţii 
fiind insuficient s u sţinută ştiinţifi c, deci inap li cabilă în pract i că26 . 

li. Intervenţi i indirecte. 
Construcţii el e protecţi e 

Templul Afi··oditei de la Histria, monument deosebit de impor
tant pentru arhitectura greacă în zona co lonii lor ele pe ţărmul Mării 

Negre, benefi c i ază de o acţiun e - altfe l bine i ntenţionată - de 

Fig. 12. Histria. co11str11c fia de protecţie a templului Aji'Oditei 

protecţie , care a abătut as upra lui o ca rcasă metalică . lnve li şul de 
tab l ă l-a apăra t ş i îl apără în continuare de agres iunea vizitatorilor, 
dar se vădeşte a avea un impact nefavorabil asupra monumentului 
însuşi , l ăsându- l vulnerabi l faţă de acţiunea unor factori de mediu 
(fig. J 2). În anii scurş i de la ridi carea aces tei construcţii, procesul 

22 Rezultatele ccrcctă 1·i l o r arheo logice ş i ele a rhitectură fiind ignorate, re l aţ i a 
dintre ni velul cil: că l ca re interior, clin nava centra lft, şi ce l exteri or, clecoclate prin 
cercetare, a fost fa l s ificată (pt. co lectivele ele cercetare v. supra, n. 14). 

23 Unu l a fost compromis printr-o restin1ire fan tezis tă (fi g. I O), ce l ă l a lt com-
plet dezafectat. _ 

24 Ne bazăm aici pc prezentarea proiectului în cad rul comuni că rii Proiect 
de consolidare şi restaurare a arcului de sud al t11m11 l11i porţii cetăţii bizantine 
de la Păcuiul lui Soare, su sţ in ută ele F. Dobrcscu, D. Ionescu la Simpozionu l 
„Arhitectură . Restaurare. Arheo logie" la In stitutul ele Arheologie „Vasile Pârvan" 
(anul 200 1). 

25 Despre reconstituire ca metodă optimii (s ic!) de protejare autorii proiecnilui 
a firm ă: ,,În plus aceasta ar reprezenta în op ini a noastră, a proi ecta n ţi l or, cea mai 
po trivită ca le pentru a conso lida şi stabi li za mas ivele ele z i dă ri e adiacente des
chi derii clin curtina ele norei a cetăţii ş i pentru a împiedica degradarea continuă 
a clementelor sale componente d a torat ă factorilor de mediu ş i lipsei ele întreţinere" 
(Ibidem, loc.cit). 

26 Reconstituirea ca metodă ele restaurare este interz i să ele Carta ele la Veneţia , 
în articolul 15: „A li reconstruction work shoulcl howevcr bc ruled out a priori." 
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Fig. 13. Histria , 
efecte ale degradării construcţiei de proiecţie 

de ruginire al carcasei metalice a început să lase urme de neînlă

turat pe unele blocuri de calcar, purtătoare de cizeluri şi piche
taje fine 27 (fig. 13) . Tentativa de ameliorare a so lu ţiei de protec
ţie2 8 s-a adresat mai mul t aspectului exterior al cutiei metalice29 

decât monumentului în su ş i (fig. 14) . 
Bazilica de la Halmyris a fost acoperită cu o construcţie ele 

protecţie , în aparenţă , integral adecvată destinaţi e i sale, dar care, 
de fapt, a l ăsat nerezolvate o serie de probleme. Este suficient să 
amintim că apele pluviale au acces liber în interior, nu prin inefi 
cienţa so luţiil or destinate captării ş i dirij ă rii , ci prin absenţa lor 
(fig. 15). 

Edificiul termal de la Halmyris este ş i el acoperit cu o con
strncţi e de protecţi e. În pofida înfăţişă rii exterioare, rezultat al unei 
proi ectări simpli ste şi al unei execuţii neglij ente, aceasta nu pro
duce efecte di structive directe asupra monumcnt1tlui (fig. 16). 

Fi g. 14. Histria, construcţia de protecţie dupci cosmetizare 

Directă sau indirectă, acţiunea cu efecte di structive, calificată 

aici drept distrugere deghizată, se învecinează distrugerii inten
ţionate (intentional destruction). Aceasta este sancţionată de 

27 În ţări mai bogate în vestigii anti ce greceşti , o asemenea agres iune nu mai 
poate fi concepută. /\tacul agres iv al fieru lui asupra materi alului liti c a devenit 
de notorietate, mai ales ele când s-au făcut publi ce stud iil e ocazionate ele restau
rarea Erechteionului . (despre acest subiect v. şi A. Papanikolaou, The Erechtheion , 
în Conserva/ion Today . Proceccl ings of thc Seminar at the Roya! Fine Art Com
mission on 17th ancl 18th May 1989. p. 54-58) 

28 Rea li zată în vara anului 2003. 
29 Vopsirea ş i nituirea fi ecărui fragment de ta blă, nu rezolvă problemele 

protej ării vestigii lor templului, clar fac inaccesibil monumentul cercetărilor încă 

în curs ele des fă ş urare. 
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UNESCO prin adopta rea Declara(iei privind distrugerea inten
jionată a patrimoniului cultural3°. 

D. Alternativă. Notăm aici câteva din rezultatele preocu
părilor noastre din ultimii ci nci ani , ocazionate de paJticiparea la 
studiil e ele a rhitectură care se efectuează în cadrul cercetărilor ar
heologice ele la Argamum, Histria, Tropaeum Traiani, Halmyris, 
Păcuiul lui Soare, Cetatea Zânelor. Răspunsul propus de noi este 
structurat pe cele două paliere deja amintite, al intervenţi il or directe 
şi al celor indirecte. 

Intervenţii directe. Oricât ar părea de paradoxal , singura 
rezolvare inofensivft, deşi parţială ş i temporară, care poate acoperi 

Fig. 15. Halrnyris , construc/ia de protecţie a bazilicii 

un spectru larg al problemelor impuse de conservarea structurilor 
din z id ăr i e îşi poate afla so luţii , în momentul de faţă, în fam ilia 
conservărilor empirice. Animaţ i de această convingere am încer
cat să propunem o a ltern ati vă, în ace laşi timp efici entă şi s impl ă . 

Ea constă în inserarea, la partea superi oară a zidurilor dezvelite 
prin săpături l e arheologice, a unei hidroizolaţii flexibile, suprapuse 
de un strat vegeta l - glie - susţinut de un rând de blocuri din piatră 
aşezate perimetral pe suprafaţa protejată (fig. 17). Avantajele acestei 
so lu ţii sunt multiple: în timp cc substanţa i storică a zidu lui rămâne 
nea lterată, protecţia părţii mai vulnerabile (partea supe ri oară a 
zidului) es te as i gurată; pri n acoperirea cu iarbă a „crestei" zidului , 
imaginea lui rămâne acordată cu „peisajul" unui sit arheologic. 
Pentru a eva lua cât mai corect eficienţa unei asemenea solu ţii am 
apelat la mijloacele specifice sugerate de arheologia experimenta l ă, 

aşadar am transpus propunerea teoretică în practică. Această 

acţiune a avut loc în vara anului 2003 în cadrul unui experiment 
realizat pe şanti erul arheologic de la Durostorum (Ostrov)31. Pe 
un amp lasament adecvat (liber de monumente arheologice) s-a 
reali zat un zid din piatră l egată cu pământ, care a fost încheiat la 
partea superioară urmând soluţi a pe care am propus-o mai sus (fig. 
18). Procesul de constru ire a zidului ş i de rea lizare a sistemului 
ele protecţie a pus în evid en ţă fap tul că aces t tip de intervenţie 
poate deveni foarte eficient din punct de vedere economic, datorită 
posibilităţii de a apela la mână de lucru neca lifi cată ş i la materiale 
de construcţie locale: piatra poate proveni din săpătura arheo logică, 

pământul este ş i el la îndemână, gli a la fel. Prin urmare, investiţi a 

necesară rea li zării unei astfel de protecţii este minimal ă , iar timpul 
de execu ţ i e foarte scurt. 

Intervenţii indirecte. Ca urmare a unei so licită rii de a schiţa 
un model pentru o construcţie de protecţi e des tin ată unui tronson 

JO Drafi UNESCO Declara/ion Concerning the fnlentional Destruction of 
Cultural /-/eritage, adoptată la a 32-a Con ferin ţă Genera l ă UNESCO, la Paris, 
17 iulie 2003. 

J I La această acţiune , care a putut avea loc r!ator ită interesului deoseb it 
manifestat de conducătoru l colecti vu lui de cercetare de la Ostrov - Durostorum, 
dl. Paul Damian , a participat voluntar un grup de studenţi de la Universitatea ele 
Arhitectură şi Urbanism „Jon Mincu" din Bucureşti (Claudia Muştcr, Alexandra 
Miele, Letiţia Cosnean, Ancii Cârligcanu, Cătă lin Cârstea) dirijaţi de Virgi l Apostol. 
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din curt infl forti ficaţie i dacice Cetlf.fea Zânelor (Covasna) (fig. 1), 
ne-am oprit asupra unui model structural uşor adaptabi l cerinţelor 
particulare ale sitului : deschidere mare ( 15 rn) , diferenţă de nivel 
( 4 m), sprijin ire punctuală pe două axe, de o parte şi de alta a 
curt inei. Modelul propus de noi este o structură de tip reţea stra
tificată de nervuri încrucişate (fig. l 9). 

Avantajele oferite de această structură sunt clare: execuţ i a 

etap i zată - mont;:ijul reţe l e i stratificate la sol, conformarea ei pr.in 
tensionare cu cab luri ancorate în nodurile reţe lei şi aşezarea pe 
stâ lpi; uti lizarea de materiale loca le, cu alte cuvinte simple crengi 
cu caracteristici morfologice similare, selecţionate astfe l încât să 
asigure un comportament controlat al ansamblului . Acoper irea 
propusă, uşoară, cu o membrană translucidă, as i gură şi iluminarea 
natura lă a zonei protejate. La aces tea se adaugă posibilitatea de 
a extinde în orice moment suprafaţa acoper ită- în lungul curtinei 
- în paralel cu înaintarea cercetării arheo logice. 

lntrucât sch iţa de proiect pentru Cetatea Zânelor, din motive 
independente de voinţa autorilor, nu a avut ocazia de a fi condusă 
spre un proiect :finalizabil , preocuparea pentrn acest tip de constrnc
ţ ii ne-a determinat să apelăm din nou la posibilităţile oferite de 
arheo logia experimenta l ă. Cu alte cuvinte, am încercat transpu
nerea în practică, cu mijloace minimale, a unei structuri de ace l aşi 

tip, clar mai simplu de abordat32 . Experimentul s-a desfăşurat în 
cadrul acelui aşi sit arheologic ca şi cel prezentat anterior. Struct11ra 
a fos t rea li zată cl in crengi ad unate din preajma situ lui ; ele au fost 
montate la sol, prin legare cu sfoară, în „cadre", urmând apoi să 
fie ridicate şi soliclarizatc cu elemente longitudinale ş i diagonale. 

Fig. 16. Halmyris, construcţia de protecţie a instalaţiei /ermale 

Implicit, acoperirea propusă a fost şi ea uşoară. , din stuf aflat clin 
abundenţă la faţa locului (fig. 20). Acest tip de protecţie este perfect 
adaptabil specificului unui şa ntier arheo logic deoarece - neavând 
nevoie de fundaţii - are calitatea de a fi mobi l ă, prin urmare poate 
fi oricând deplasată pentru a proteja noi casete arheologice, urmând 
neces ităţi l e cercetării . 

Intervalul scurt de timp solicitat de pregătirea materialelor 
şi punerii în operă, precum ş i posibilitatea realizării tipurilor de 
protecţii din familia construcţiilor experimentate la Durostorum 
cu forţă de rnuncă necalificată , constituie avantaje esenţiale în 
condiţiile actuale din România, când atâtea monumente, care ar 
tTebui protejate, sunt abandonate clin lipsă de fonduri. 

32 Printre altele, o asemenea construcţi e poate fi fixată la so l prin lestare. 
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Fig. 18. D1.1roslor111n 
(a - săparea şanţ 1.1 lui de .f1.1ndaţie : b -constrnirea 

.f1.1nda(iei; c - umplerea şanţ 1.1lui dejimda(ie; 
ci - pregătirea părţii superioare a zidului penim 

aşezarea hidro izo laţie i (carton asfal tat) ; e - acoperirea 
h idro izo laţ ie i cu glie) 

Revista Monumentelor istorice • 2001-2003 

Fig. 17. Propunere de protecfie a zidurilor (2002) 
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b, 

Fig, 19 a, b, Cetatea Zâne/01; schifa structurii de prolec/ie 

a, 

Fig, 20, Durostorum (a - ridicarea cadre/0t; 
b - detalii de prindere: c - acoperirea cu stt.ţ/) 
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Notes on the protection and conservat ion of archeological monuments in Romania 

SUMMARY 

Having to acknow!edge /hat the complex range olproblems raised by 
conserva/ion of archaeo!ogica/ monuments is rarely and on/y partly 
tackled in Romania, noi allempling Io a theoretical circumstantialion 
ol this issue, we intend to high!ight here a f ew cases we consider 
paradigmatic for the affitude towards the archaeo/ogica/ monument in 
nowadays Romania. 
A. Birth. The archaeo!ogica/ monument is brought back to light, retrieved 
through archaeologica/ research. /t is thus reborn as presence, born as 
historic monument. From this very moment, ol birth, ii is exposed to 
aggression (fig I), be it natural or human, requiring swifi action to 
pro tect ii. The usua/ measures - de/imitation, access control, propping, 
temporary covering - vita/for the 111on11ment andfor its understanding, 
are ofien substituted by a desolating scenario: the monuments are either 
abandoned, or damaged by 11nfit, mostly improvised conservations. 
B. Abandon. Expression ofindi/ference infi'ont olthe monument brought 
to light, or simply ol the lack of means to ji.1/fl! the requirements ol 
conserva/ion, the abandon takes over the scenery ol the Romanian 
archaeological heritage. Though equal/y condemnable, the difference 
shou/d be slressed between neglect ql an inherited monument and a 
monument stirrcd into being, born oul of'archaeo/ogical research. 
ldeal!y, the archaeo/ogica/ research ojfers an exhaustive documentation 
0 11 the monument, bui il the dia!ogue with the past is halted once the 
scientific response reaches a presumed comp!etion, the initial action, 
integrally benejicent, is significantly perverted, turnee/ info aggression. 
The range of this aggress ion is covered by the jew examples invoked 
here (figs. 2-4), of monuments studied more or /ess extensive!y and 
abandoned, with irreparable consequences for the wea/th qlevidence 
on the post they treas11red. Whatever the reasons entangled by this reali~)!. 

it pre/igures a particular catego1y in the range o/heritage aggression: 
thc di sguised dcs truction. 
C. Co11servation. Empirica! conservation translates info direct, non
destructive and reversib/e action on the maso111y structures. fi a/so 
encompasses tempora1y coverings and protective roofs (fig 5). 

The practice in Romani a shows that this type of conservat ion is more 
and more vu!nerable to the danger of concea/ed destruction. This, the 
disguised destruction, is more violent than non-intervention when, 
conduc/ed under the auspices ofpro/'essionalism. gains the appearance 
olconservation: mimicking protection, it annihi/ates the monument, either 
by misconceived intervention or by miscarried construction process. The 
examples of direct intervention on the historica/ struclures cited range 
from the ejficient, though /imited-in-response, empirica/ actions taken 
up on wal/s (fig. 6), to violent re-bui/ding qfwal/s as the way to preserve 
them (fig.1·. 7, 8), and to the attempl to promote reconstruction as the 
optimal method to preserve a ruined monument (fig. I 1). The indirect 
actions chosen show both harmless, stil/ simplistic, insensible coverings 
(fig. I 6) and slructures, we!/-intentioned, that actua/ly augment the e!Ject 
ql natural destructive factors, as the " fin can" that envelop es 
Aphrodite 's Temple in Histria (figs. 12- 14). 
D. Alternative. As an outcome ofour taking part in the architecture study 
develop ed as a part ql the archaeological research on the sites ol 
Argamum, Histria, Tropaeum Traiaini, Păcuiu/ lui Soare, Cetatea Zâne/01; 
we note here a f ew results ofour app/icalion to the specific problems of 
conservation encounlered. The examples address the conserva/ion of 
masomy structure.1· both directly, by adding a sealing layer on the upper 
swface , covered by a grass layer stabilized by a row of stane blocks 
stacked on the p erimeter (fig. 17), or indirectly, by superimposing the 
historic structures with a protective, cahle tensioned lattice - grid shell 
oltree branches covered with a translucent membrane (fig. 19). /n order 
to evaluate the behaviour of these proposilions we turned to the means 
o.ffered by experimenta/ archaeology and put the ideas into practice. The 
experiments were readily hosted in the summer of 2003 on the site of 
Durostorum - Ostrov (figs. I 8, 20) and emphasized the advantages ()l 
such intervenlions - the use local materials and unqualijied labow; !ow 
costs, short construction time - the more important in Roman ia, where 
so many monuments are abandoned due to facle ()fjimding. 
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CONSERVAREA INTEGRATĂ- COMPONENTĂ 
A VALORIFICĂRII SPATIILOR ISTORICE* 

Definirea conceptului de SPAŢIU ISTORIC se referă la zona 
de protecţie , zona protejată , zona istorică , sit istoric, ansamblu 
istoric, monument istoric. 

Perenitatea SPAŢIILOR ISTORICE depinde în foarte mare 
măsură de flexibilitatea funcţiunii componentelor sale. Capacitatea 
de adaptabilitate a funcţiunilor iniţiale la evoluţia societăţii umane 
asigură viabilitatea componentelor patrimoniale. 

SPAŢIILE ISTORICE în sine condiţionează activitatea de 
reabilitare prin valoarea aitistică, tipul de structură, vechimea isto
rică , starea de conservare şi nu în ultimul rând prin viabilitatea 
funcţiunilor iniţiale . 

Funcţiunile perimate în contextul contemporan, cât şi lipsa 
funcţiunii - abandonul , la care se adaugă ignoranţa, timpul , diver
sele acţiuni distructive umane sau naturale , distrugerea printr-un 
urbanism ce atribuie o atenţie excesivă intereselor economice şi 
exigenţelor traficului, destabili zarea prin aplicarea necorespun
zătoare a tehnologiei moderne asupra structurilor istorice, restau
rările abuzive, specula funciară şi imobiliară , constituie astăzi cau
zele majore ale degradării SPAŢIILOR ISTORICE. 

La ora actuală , pe plan internaţional se promovează o politică 
care are în centrul ei o acţiune concertată de salvgardare, protecţie 
şi valorificare a spaţiilor istorice, politică ce sc bazează pe princi
piile conservării integrate. 

Conceptul de reabilitare bazat pe principiile conservării inte
grate trebuie să fie extins prin înglobarea, în spaţiul istoric con
sacrat, a arhitecturii contemporane cu toate dimensiunile sale: 
culturală şi socială, arhitectural-urbanistică, tehnico-edilitară şi 

economică .. 
Dimensiunea culturală şi socială ia în considerare identitatea 

culturală , continuitatea istorică , păstrarea specificului , multietni
citatca, multiconfesionalitatea, patrimoniul ca vehicul al semnifica
ţiilor, creşterea valorilor naţionale şi locale, tradiţia, conservato
rismul, aspectele conflictuale. 

Dimensiunea arhitectural-urbanistică. se referă la coerenţa vi
zuală, morfologia adecvată, atractivitatea spaţială. , corectitudinea 
stilistică, formalism, restaurare-decor, faţadism, reconstituirea uni
tă.ţii urbanistice prin recuperarea şi restaurarea parcelarului , compo
ziţia urbanistică . 

Dimensiunea tehnico-edilitară are în vedere continuitatea şi 
coerenţa structurală, asigurarea confortului şi a capacităţi utilitare. 

Dimensiunea economică analizează valoarea de schimb, nece
sarul de intervenţii, atractivitatea investiţiilor, alternativele favora
bile ale investiţiei 

În consecinţă, identificarea programelor de arhitectură inte
grabile spaţiilor istorice devine astăzi o acţiune care necesită o 
amplă analiză multicriterială. 

* Dedic aces t articol părinţilor mei , Avram şi Maria, a căror grijă ş i iubire 
mă sprijină permanent în viaţă. 
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CORINA LUCESCU 

CONSERVAREA INTEGRATĂ realizată prin folosirea 
tehnicilor de restaurare în corelare cu stabilirea de funcţiuni 
adecvate, la care se adaugă componenta ARHITECTURII 
CONTEMPORANE, are drept rezultat formarea unui „SPAŢIU 
ARHITECTURAL INTEGRATOR" capabil să genereze o 
activitate economică bogată prin stimularea produsului şi 

consumului cultural. 

Managementul SPA ŢTILOR ARHITECTURALE INTEGRA
TOARE pune în faţa arhitecţilor şi specialiştilor din domeniile 
conexe, diferite categorii de probleme, cum ar fi: strategia de inter
venţie, funcţiunea adoptată sau readoptată după reabilitare, între
ţinerea în timp, probleme manageriale de depistare a surselor 
de finanţare şi de dirijare a fondurilor, probleme economice de 
gestiune. 

SPAŢIUL ISTORIC în sine condiţionează activitatea de 
restaurare prin valoarea a1tistică, tipul de structură, vechimea isto
rică , starea sa de conservare şi nu în ultimul rând prin viabilitatea 
funcţiunii iniţiale. 

Astăzi, arhitectul restaurator trebuie să stăpânească instru
mentele de organizare, implementare şi control astfel încât să fie 
capabil să elaboreze Planuri de gestiune şi management. 

Actorii implicaţi în activitatea de management sunt subor
donaţi de cele mai multe ori factorilor decizionali care determină 
în fond tipul politicii culturale atât prin cadrul legislativ creat cât 
şi prin programul politic asumat şi lansat. 

„SPAŢIUL ARHITECTURAL INTEGRATOR", reprezentat 
prin totalitatea construcţiilor istorice şi contemporane, siturilor şi 
arealelor urbane sau rurale ce prezintă valoare şi lll1 interes cultural
istoric şi care sunt puse / repuse în circuitul socio-economic
cultural-turistic, devine un PRODUS CULTURAL accesibil CON
SUMATORULUI DE CULTURĂ, satisfăcând nevoile şi dorin
ţele acesh1ia. 

Ascensiunea consumatorului de culhiră este un punct de por
nire al unor consecinţe estetice, sociologice şi economice în pla
nul societăţii, căci între el şi „societatea informatizată contem
porană" are loc o relaţie de „feed-back". 

Activitatea de valorificare a SPAŢIULUI ARHITECTURAL 
INTEGRATOR în sensul transformării sale în PRODUS CUL
TURAL şi lansarea lui pe PIAŢA CULTURALĂ implică o ope
raţie complexă de combinare a unor acţiuni economice, sociale, 
culturale şi politice care folosesc ca instrument definitoriu MANA
GEMENTUL MARKETINGULUI CULTURAL . 

Aplicarea filozofiei de marketing implică în primul rând o 
analiză şi o redefinire a conceptelor de bază ale marketingului din 
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prisma PRODUSULUI CULTURAL, definit ca „ SPAŢIU ARHI
TECTURAL INTEGRATOR". 

Existenţa unui PRODUS CULTURAL conduce la necesitatea 

identificării dorinţelor pe care acest produs special o satisface, cât 

de marc este această dorinţă , de cine este modelată ea şi cum poate 

fi transformată în cerere. 

PRODUSUL CULTURAL (PC) , are forme specifice care se 

manifestă prin: valoarea în sine a PC, funcţiunea PC , un eveniment 

deosebit care arc PC drept cadru de desfăşurare, activităţi din do

menii conexe care fac apel la PC. 

Revista Monumentelor istorice • 2001-2003. 

Identificarea dorinţelor legate de formele de manifestare ale 
PC conduce de fapt la identificarea tipului de consumator de cul
tură , sau cu alte cuvinte identificarea PIEŢlI-ŢlNT Ă A UTILIZA
TORILOR DE CULTURĂ. 

Din acest moment se poate efectua o analiză. a nivelurilor 
diferite ale cererii şi în funcţie de situaţia acestor niveluri mana
gerul cultural poate trasa sarcinile şi direcţiile specifice ale marke
tingului cultural , care vor determina acţiunile necesare producerii 
şi promovării PRODUSULUI CULTURAL, folosind tehnici spe
cifice de advcrti sing, sponzorizare, mecenat. 

SISTEM DE MARKETING CULTURAL 
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SUMMARY 

Nowadays, it is internationally promoted a politics .focused on a 
concentrated action of safe guarding, protecting and capitalizing the 
historical 5paces, po!itics that is based on the principa!s of integrated 
conservat ion. 
The concept of rehabi!itation based on the principals of integrated 
conservation has to be extended by inc!uding the contemporary 
architecture with al! its dimensions - cultural, social, architectural, urban, 
town and economica! - in the consecrated historica! space. 
THE JNTEGRATED CONSERVA T/DN OF HJSTORICAL SPACES 
accomplished by using the techniques of restoration correlated with 
establishing of adequate functionality, and adding the component of 
CONTEMPORARY ARCH!TECTURE, results in the making of an 

„ JNTEGRATING ARCHITECTURAL SPA CE", capable of generating a 
rich economica! activity, by stimulating the product and cultura! 
consumption. 
The management of!NTEGRAT!NG ARCHITECTURAL SPACES makes 
the architects and the specialistsfrom the relat ed fields deal with different 
categories of prob!ems like the strategy of intervention, the .fimction 
adopted or readopted ajier the rehabilitation, the preservation in time, 
management problems offinding.financial sources and directing the fands, 
economica/ problems of administration. 
Today the restoration architect must master the instruments oforganizing, 
implementing and contro/ling, in order to be capable elaborating mana
gement and administration plans. 
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""' ARHIVA 

FONDURILE ARHIVISTICE 
ALE COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE 

ŞI DIRECŢIEI MONUMENTELOR ISTORICE 

Recent înfiinţatul Institut Naţional al Monumentelor Istorice 
a preluat, conform Legii protejării monumentelor istorice din 2001, 
fondurile arhivistice ale Comisiunii Monumentelor Istorice (CMI) 
ş i Direcţiei Monumentelor Istorice (DMI). 

Documentele din aceste fonduri oglindesc activitatea din do
meniul monumentelor istorice pentru o perioadă de cca 100 de 
ani şi reprezintă aproximativ 500 ml. 

Un prim fond arhivistic provine de la Comisiunea Monumen
telor Istorice ( l 892-1948). În urma inventarierii, au rezultat 3 885 
de dosare (unităţi de păstrare), conţinând docrnnente privind cerce
tarea ş i restaurarea monumente lor istori.ce, legislaţie, expoziţii , 

muzee şi colecţii, liste monumente istorice, membrii CMI, rapoar
te de activitate, cercetări arheologice, organizare şi servicii, cola
borări externe . Tot în acest fond avem 54 de mape cu re levee şi 
proiecte (planşe calc). 

Printre semnatarii documentelor îi întâlnim pe preşedinţii 
CMI: C-tin I. Istrati , Dimitrie Onciul, Nicol ae Iorga (preşedinte 
între 1923-1940), Alexandru Lapedatu şi Constantin Daicoviciu. 
Multe documente apai1in Serviciului Tehnic al CMI şi poartă sem
năturile lui: N. Ghika-Budeşti, Horia Teodoru, Ştefan Balş , Emi
lian Costescu, Vasile Moisescu, Arthur Verona, I. Mihail. 

O imagine a activităţii acestui serviciu o prezintă un raport 
de activitate al arhitectului Ştefan Balş : 

26 Ianuarie 1934 

Raport de activitate pe anul 1933 

fntocmirea inventarului monumentelor istorice din judeţul Neamţ. 
M-rea Neamţ - Continuarea restaurării bisericii ş i a veşmântăriei 

în urma hotărârii Comisiunii pentru conservarea ei. 
Borzeşti - jud Bacău - Delegaţie pentru cercetarea bisericii în ve

derea redeschiderii sale. Întocmirea unui deviz pentru tencuieli interioare, 
restaurarea f erestrelor pronaosului şi pâr{ii superioare a faţadelo1'. 

Tg. Ocna - jud. Bacâu -fntocmirea devizului pentru reconstruirea 
bisericii dârâmată în parte în timpul războiului. 

M-rea Căpriana - Basarabia - Delegaţie pentru releveu! bisericii mari. 
Biserica Precista - Bacău - Delegaţie în vederea clâdirii unui turn 

c!opotniţâ pe terenul bisericii. Releveu! terenului. 
M-rea Probo ta - jud Neamţ- Delegaţie pentru recepţia provizorie 

a !ucrâri!or 
Ba Ic ic - Geamie - Delegaţie pentru cercetarea stârii monumentului, 

releveu ş i deviz. 

IULIU ŞERBAN 

Rebegeşti-Mânăstirea - jud.Ilfov - Delegaţie spre a cerceta mâsurile 
de luat pentru apărarea bisericii de apele lacului artificial proiectat de 
UC.B. 

Precupeţii Noi - Bucureşti - Deviz pentru consolidarea turlei clo
potniţă şi p entru înălţarea arcului pronaosului. 

Kreţulescu - Bucureşti - Deviz, releveu şi proiecte pentru restau
rarea bisericii în urma rezultatelor obţinute din cercetări anterioare 
(descoperirea vechiului soc!u,ferestrelo1; decoraţiei paramentului etc.). 

Clasarea şi inventarierea planurilor din arhivele Comisiunii Monu
mentelor Istorice. 

Inventarul monumentelor istorice din jud Baia. 

ARHITECT, 
Ştefan Balş 

În fondul CMI întâlnim şi documente de o importanţă apa1ie, 
cum sunt cele referitoare la monumentele din Basarabia, Buco
vina de Nord şi Cadrilater. Din aceeaşi categorie de importanţă 
face parte documentaţia care ne vorbeşte de patrimoniul unor mă
năstiri şi ministere din România, ce a fost transferat la Moscova 
în timpul primului război mondial. 

Este aproape un miracol supravieţuirea fondului arhivistic al 
CMI (atât cât s-a mai păstrat). Să ne amintim că în perioada func
ţionării Comisiunii Monumentelor Istorice au avut loc două răz
boaie mondiale şi puternicul cutremur din 1940. În 1944, fondul 
documentar era evacuat la Curtea de Argeş. Desfiinţarea CMI din 
1948 generează o nouă serie de degradări şi pierderi din patri
moniul agonisit cu trudă de CMl de-a lungul a mai bine de 50 de 
ani. Un document al Comisiei Ştiinţifice pentru Muzee, Monu
mente Istorice şi A1tistice, de pe l ângă Academia R.P.R„ ne spune 
la începutul anilor '50 că patrimoniul fostei CMI fusese compus 
„dintr-o bibliotecă documentară, o arhivă, un muzeu, un laborator 
fotografic şi un atelier de reparaţiuni". Acest patTimoniu a fost 
dispersat şi mutat de nenumărate ori. Numai arhiva monumentelor 
istorice „a fost mutată în decurs de trei ani de cca 15 ori, prin sub
soluri, poduri şi mansarde, a fost deteriorată şi o paiie pierdută, 
fiind lipsită de pază ş i expusă igrasiei". 

Un merit deosebit în salvarea documentaţiei scrise a CMI 
revine istoricului Oliver Velescu, care, în 1957, a recuperat-o din 
subso lul Ministerului Construcţiei, a depozitat-o în arhiva DMI 
şi apoi a ordonat-o. 

O altă parte din documentele CMJ (288 de dosare) a fost sa l
vată. şi dusă la Patriarhie, se pare de Victor Brătulescu , ultimul 
se-cretar-director al CMI, care, după 1948, a fost membru în Co-
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misia de pictură bi sericească din cadru l Patriarhiei . În anii '70 , 
Arhivele stahtlui au preluat de La Patri arhie aceste 288 de dosare. 

Fondurile Comisiilor Regionale ale CMI pentru Transi lvania 
ş i Banat se găsesc la Muzeu l de Istorie a Transilvaniei din Cluj 
şi, respectiv, la Muzeul Banahtlui din Timişoara. 

În 1993 , sub coordonarea arhivistului Alexandru Gligor, s
a început inventarierea fondu lui CMI, inventariere încheiată în 
1998 ş .i publicată în Revista Monumentelor istorice din 1999. 

Pentru perioada tulbure a anilor 1949-1952 deţinem câteva 
documente ale Serviciului Muzee şi Monumente din cadrul Comi
tetului pentru Aşezămintele Culturale ş i ale Direcţiei A1telor Plas
tice din cadru l Comitetului pentru Artă , instituţii care încercau 
să pre ia atribuţiile fostei Comisiuni. 

Între 1951-1959, a funcţionat Comisia Ştiinţifică a Muzeelor, 
Monumentelor Istorice şi Artistice, de pe l ângă Academia R.P.R. 
Din activ itatea acestei comisii ne-au rămas documente referitoare 
la întocmirea li stelor de monumente istorice din anii 1955 şi 1957, 
procesele verbale ale comisiei ş i corespondenţa în l egăhtră cu mo
numente istorice. Dintre documente semnalăm pe cele care poar
tă semnăturile preşedinţilor comisiei: Petre Constantinescu-laşi, 
Constantin Moisil , Grigore Ionescu şi Emi l Condurachi. 

Pentru perioada anilor 1952-1977, avem fondu l arhivistic al 
Direcţie i Monumentelor Istorice, denumire generică intrucât Direc
ţia a purtat mai multe nume: între 1952-1959 s-a numit Direcţia 
Genera l ă a Monumentelor Istorice din cadrul CSAC 1 ş i Direcţia 
Monumentelor de Arhitectură, între 1959-1974 a purtat numele 
Direcţi a Monumentelor Istorice şi Direcţia Monumentelor Isto
rice şi de Attă din cadrul CSCAS~ şi apoi CSCA3 , iar între 1974-
1977 s-a numit Direcţia Patrimoniului Cultural Naţional din cadrul 
CCES4. 

Acest fond arhivistic este apreciat de specialiştii în monu
mente istorice drept unul din cele mai valoroase fonduri din arhiva 
I.N.M.I., apreciere ce se verifică prin miile de solicitări de cercetare 
pe care le-am primit în perioada 1990-2002. Între 1952-1959 întâl
nim următoarele tipuri de documente: procesele verbale ale Comi
siei de avizare, avizele pro.i ectelor de restaurare şi de intervenţii 
urgente, corespondenţa referitoare la monumente şi propunerile 
făcute de către D.G.M.I. comisiei de pe lângă Academie pentru 
Listele monumentelor din 1955 şi 1957. Proiectele sunt făcute în 
general de Institutul Central pentru Proiec tarea şi Sistematizarea 
Oraşelor şi Regiunilor (ICSOR) şi sunt însoţite de avize şi punctele 
de vedere ale arhitecţilor şi inginerilor D.G.M.l. privind conţinutul 
proiectelor. Director D.G.M.1./ D .M.A. : Duiliu Marcu şi Virgil 
Bilciurescu. Dintre şefii de proiecte menţionăm pe: Ştefan Balş, 
Radu Udroiu, Eugenia Greceanu, Dan Corneliu, Carol Orban. 
Membrii ai Comisiei de Avizare : Grigore Ionescu, Duiliu Marcu, 
Horia Teodoru. Emilian Costescu, Richard Lieblich, Ştefan Balş, 
Ionescu Berechet, Ion Paşa, Gheorghe Russu, Vasile Moisescu, 
Dan Bădărău ; secretar, Ion Balş . 

Din 1959, prin reorganizarea DMI, se înfiinţează serviciul de 
evidenţă ş i control, grupa de studii şi avizare, grupa de cercetare 
şi proiectare, cât şi unităţi proprii de execuţie a lucrărilor de restau
rare. 

La începutul anilor '60, referenţii DMI întocmesc în cola
borare cu Directllle de Sistematizare ale Sfaturilor Populare fişe 
pentru monume,ntele istorice din listele din 1955 şi 1957, cât şi 
fişe cu monumente propuse a fi incluse în liste. 

Proi ectele de cercetare, restaurare şi intervenţii urgente, ra
poa1tele arheologice, procesele verbale ale şedinţelor de avizare, 
avizele, actele şi dispoziţiile de şantier, sesiunile ştiinţifice ale DMI 

1 Comitetul de Stat pentru Arhitectură şi Construcţii, transformat în 1957 
în Departamentul de Arhitectură ş i Urbanism. 

2 Comitetul de Stat pentru Construcţ ii , Arhitectură şi Sistematizare. 
:; Comitetul de Stat pentru Cu ltură ş i Artă. 
4 Consiliul Culturii ş i Educaţ i e i Socialiste. 
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sunt documentaţii care, studiate de cercetători , pot dezvălui coe
renţa ş i eficienţa activităţii DMI din acea perioadă. Un singur tip 
de documente este mai puţin riguros reprezentat în a rhivă. Este 
vorba de procesele verbale de recepţie a lu crărilor de restaurare. 
În perioada anilor 1959-1977 întâlnim semnăturile următorilor 
directori : Virgil Bilciurescu, Grigore Ionescu, Richard Bordenache, 
Vasile Drăguţ, Cristian Moisescu. Ca şefi de proiecte întâlnim pe 
Mariana Angelescu, Eugen Chefneaux, Nicolae Diaconu, Ştefan 
Balş, Rodica Mănciulescu . Eugenia Greceanu, Constantin Pave
lescu, Teodor Barbu, Toana Grigorescu, Sanda Voiculescu , Olga 
Bâzu, Liana Bilciurescu, Micaela Adrian, Suzana Machedon , Adri
an Corvătescu, Marina Iliescu, Sanda Negoescu (Ignat), Gheorghe 
Sion, Paul Emil Miclescu, Virgil Polizu, Herman Fabini , Şerban 
Popescu Dolj, Ioana .Juravlea, Constanţa Modoran (Carp), Cris
tian Moisescu . 

În procesele verbale ale Comisiei de Avizare din perioada 
1959-1977 apar următorii membrii : Virgil Bilciurescu, Grigore 
Ionescu, Richard Bordenache, Petre Năsturel, Horia Teodoru Şte
fan Balş , Andrei Pănoiu , Lamenţiu Vasilescu, Dinu Moraru, Geor
ge Oprescu, Emi l Condurachi , Gheorghe Curinschi . Mircea Matei, 
Octav Doicescu, Victor Munteanu, Vasile Drăguţ, Emil Lăzărescu, 
Corina Nicolescu , Radu Popa, Răzvan Theodorescu , Constantin 
Joja, Iulian Antonescu, Adrian Gheorghiu, Cristian Moisescu, 
Aurelian Trişcu , Dinu C. Giurescu, Alexandru Efrernov, Georgeta 
Stoica. 

Pentru perioada anilor 1978-1989, deţinem documentaţiile 
Direcţiei Economice şi a Patrimoniului Cultural Naţional din ca
drul Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste. Directori: 
Teodor lovănescu şi Adrian Aricescu. 

În acest fond documentar găsim dosare cu avize pentru pro
iectele de reparaţii sau restaurarea monumentelor, Jjste (propuneri) 
pentrn monumente istorice, planuri de restaurare a monumentelor, 
procese-verbale privind patrimoniul mobil. 

Dintre proiectele sosite la avizare amintim pe cele intocmite 
de institutele judeţene de proiectare, pe cele ale serviciilor tehnice 
din Episcopii, proiectele pentru conservarea şi restaurarea pictu
rilor întocmite de pictori restauratori . Nu lipsesc câteva proiecte 
complexe, cu faze de cercetare, studii şi execuţie, cum sunt cele 
ale Ateliernlui de Cercetare-Proiectare din Institutul de A1te Plas
tice „Nicolae Grigorescu" sau cele ale Institutului Proiect Bucu
reşti. O serie de documentaţii se referă la lucrările de sistematizare 
a Bucureştiului şi a oraşelor din ţară. 

Pentru perioada anilor 1990-1999, deţinem fondurile docu
mentare ale Direcţiei Monumentelor Ansamblurilor şi Siturilor 
Istorice şi Direcţiei Monumentelor Istorice. După 1999 nu mai 
deţinem documente întrucât spaţiile de depozitare a arhivei au fost 
epuizate. Pentru perioada 1990-1994, directorii generali ai D.M.A.S.I. 
au fost Peter Derer şi Călin Hoinărescu. Directori tehnico -
ştiinţifici : Aurel Botez, Sergiu Iosipescu, Cezara Mucenic, Marinel 
Daia, Gheorghe Sion. Primii membri ai Comisiei Naţionale a Mo
numentelor la reînfiinţarea· din 1990 :Grigore Ionescu (preşedinte), 
Radu Popa, Aurelian Trişcu, Peter Derer, Petre Alexandru, Virgil 
Antonescu, Ştefan Balş , Daniel Barbu, Horia Bernea, Liana Bil
ciurescu, Mariana Celac, Ludovic Demeny, Herman Fabini, Constan
tin Galeriu, Paul Gherasim, Eugenia Greceanu, Călin Hoinărescu, 
Sanda Ignat, Radu Ionescu, Constantin Joja, Sandu Miclescu, Va
sile Mitrea, Dan Mohanu, Margit Nagy-Benko, Nicolae Noica, 
Constantin Pavelescu, Andrei Pippidi, Andrei Pleşu , Adrian Rădu
lescu, Henri H. Stahl, Georgeta Stoica, Nicolae Stoicescu, Şerban 
Sturdza, Răzvan Theodorescu, Virgil Vătăşianu, Sanda Voiculescu. 

Începând cu sfârşitul anului 1994 şi până în 1999 pe docu
mente întâlnim semnăturile directorilor DMI Cristian Moisescu, 
Voica Maria Puşcaşu. Ana Maria Orăşanu, Dan Nicolae. Nu de
ţinem procesele verbale ale Comisiei Naţionale a Monumentelor 
Istorice care sunt păstrate in sediul Ministerului Culturii şi Cultelor. 
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Principalele tipuri de documente arhivate sunt: 
- Listele monumentelor istorice, întocmite 1991-1992; 
- avize 1990-1994; 
- studii delimitare zone de protecţie şi inventariere monu-

mente şi ansambluri de arhitectură din judeţe; 
- planuri urbanistice zonale (PUZ), planuri de amenajare a 

teritoriului judeţean (PATJ), planuri urbanistice de detaliu (PUD); 
- studii istorice şi de istoria artei; 
- studii de fezabilitate; 
- cercetări arheologice; 
- proiecte de cercetare, restaurare, consolidare monumente 

istorice; 
- proiecte de conservare, restaurare pictură; 
- documentaţii de recepţie a şantierelor de restaurare. 
Proiectele provin de la institutele de proiectare judeţene şi 

din Bucureşti , de la firme de proiectare particulare şi de la Centrul 
de Proiectare pentru Patrimoniul Cultural Naţional.. 

Constatăm că Institutul Naţional al Monumentelor Istorice 
deţine fonduri arhivistice cu valoare unică în ţară prin informaţiile 
pe care le poate da privind activitatea din domeniul monumentelor 
istorice pentru cca 100 de ani. Valorii istorice i se adaugă. cele 
ştiinţifice şi practice. 

Cum spuneam mai sus, din anul 2000 spaţiile de depozitare 
ale arhivei au fost epuizate, Direcţia Monumentelor Istorice fiind 
obligată să-şi păstreze proiectele venite la avizare în propriile 
birouri. Pe de altă parte, documentaţiile de recepţie ale şantierelor 
de restaurare sunt deţinute de Oficiul Naţional al Monumentelor 
Istorice. Consecinţa va fi dispersarea documentaţiilor şi pierderea 
unităţii fondului documentar care se referă la acelaşi domeniu: 
monumentele istorice. 

Pentru ca tot acest patrimoniu documentar să-şi împlinească 
menirea de informare civilizată şi riguroasă a cercetătorilor el tre
buie să fie informatizat şi să dispună de spaţii de depozitare pentru 
a fi completat şi pentru a deveni cu adevărat Baza Naţională de 
Date a Monumentelor Istorice, aşa cum prevede Legea protejării 
monumentelor istorice. 

În încheiere, în memoria arhitectului Ştefan Balş, am să citesc 
câteva fragmente dintr-o scrisoare pe care arhitectul i-o adresa 
colegului din serviciul tehnic al CMI, Horia Teodoru. Scrisoarea 
face parte din donaţia de documente pe care Ştefan Balş a făcut-o 
arhivei Direcţiei Monumentelor la începutul anilor '90 prin inter
mediul arh. Sanda Ignat. 

Revista Monumentelor Istorice + 2001-2003 

I 6 Sept. I 944 
Dragă Horia 

A venit pe aici dl. sculptor Dumitrescu Grigore care a.fost însărcinat 
cu executarea balustradei cafasului, tetrapodului, amvonului, jeţului 
domnesc şi episcopal de la biserica Sf' Nicolae Şchei din Braşov. Îţi trimit 
alăturat planurile. Situaţia acestei lucrări este următoarea: tâmpla a 
.fost încredinţată de către Dna Mareşal unui călugăr care o lucrează din 
capul lui şi cu harul divin. Restul afost încredinţat sculptorului curu
giimintea de a lucra i'n concordanţă cu ceea ce.face călugăru!. 

Te roagă sculptoru! să ţii seamă de faptul că a venit de la sine să 
ne ceară avizul, deoarace Parohia a dat comanda fără să se preocupe 
de Comisie. 

Croitoru ţi-a trimis salariul prin mandat telegrafic în ziua de J 3 
Sept. Nu i-am mai cerut cei 20.000 lei deoarece.fi-atele dumitale nu mi
a dat nici un răspuns. 

Am fost la Popeşti-Vlaşca să .fac recepţia. S-a lucrat .foarte bine, 
în afară de calitatea slabă a olanelor de care ţi-am mai vorbit. Am/ost 
cu Nicki cu căruţa cu un cal, şi am trecut Argeşul cu picioarele deoarece 
nu am vrut să mergem pe şoseaua mare. 

Cu M-rea Plumbuita, numai necazuri. Cu ocazia cercetării am 
constatat din nou că, în mod sistematic, nesocotesc dispoziţiile Comi
siei. Astfel, ultima dată când am/ost cu P Antonescu s-a pus chestiunea 
ferestrelor exterioare ale chiliilor şi a rămas hotărât şi scris pe chestio
narul lor sii se facă dupii planurile pe care mi-am dat osteneala să le 
întocmesc. Când am fost acum, am văzut că le-au .făcut cu totul altfel, 
şi măgarul de Bădulescu n-a găsit altă scuză decât că.ferestrele erau 
deja comandate şi nu puteau.fi pierdute, deoarece nu puteau arunca banii 
fără socoteală. Aceasta înseamnă că cererea de planuri aprobate şi 
ploconelile.faţă de P Antonescu erau o simplă.farsă. 

M-am injuriat şi am ţipat la Bădulescu, spunându-i că îşi bate joc 
de noi iar colonelului i-am spus că tot ce au făcut acolo este o nenorocire, 
ceea ce la supărat teribil. E greu să găseşti o asociaţie mai reuşită de 
măgari. 

La Comisiune a reapărut Croitoru. E prezentă, de asemeni, dşoara 
Rozorea. Vasile Moisescu a plecat decând cu primul bombardament nem
ţesc şi nu s-a mai intors. Mi-a spus că pleacă pe jos să-şi caute familia. 
Probabil că acum nu se poate reîntoarce. Brătulescu, meteor. Gheor
ghiţă, idem. 

Azi s-a reîntors dna Zaharia, colega de vis-a-vis. Începe să se po
puleze Ministerul. 

La Steriadi lucrează prizonieri nemţi. I s-a distn1s casa complet. 
Sandu e bine, a trecut mi se pare la Sinaia. Paşa tot întreabă când vii. 

Cred că ai aflat de ingrozitontl accident cu Radu Leon te, care a murit. 
Marce/le Catargi a murit şi bietul Togo era foarte nenorocit. 
Restul lumii, bine. Ştefana, tot la Mehadia, Despina, la Sinaia, cele-

lalte, la Bucureşti după diferite peripeţii. 

Complimente tuturor 
Cu bine, 

Ştefan 

SUMMARY 

The National Institute for Historical Monuments is in the possession of 
valuable documents that reflect the activity in the fleld of historical 
monument.1· of about 100 years. This is the only documentary material 
in the country, which contains most parts of the Historical Monuments 

Board's archive (1892-1948) and the documents of the Direction of 
Historical Monuments .fi'om the second half of the 201h century. 
These documents mirror the surveys and research on historical monuments, 
the studies, design and execution of restoration works on this heritage. 

http://patrimoniu.gov.ro



~ 

EVO CARI 

Una dintre cele mai vechi familii boiereş ti din Ţările Române 
îş i are originea învăluită în mister. Despre obârşia sud-dunărean ă, 

legată de dinastia Balşicilor din Muntenegru şi, mai sus, de neamul 
nobililor de Baux din Provence (Franţa) s-a sc ri s mult de-a lungul 
timpului 1. Filiaţia sigură a familiei urcă în veacul al XV1-lea, la 
vornicul Cârstea Balş2 . De-a lungul secolelor XVII-XVII1, urmaşii 
s-au încuscrit cu toate marile familii boiereşt i din Moldova3 şi au 
ocupat dregătorii înalte la Curtea domnească din Iaş i. Este 
interesant de remarcat faptul că în genealogia Brâncovenilor au 
existat două a lianţe matrimoniale cu această familie din celălalt 
principal: Aniţa Balş a fost soţia beizadelei Constantin, fiul cel 
mare al domnitorului Constantin Brâncoveanu, iar Safta Balş -
ctitora Spitalului Brâncovenesc clin Bucureşti - a fost căsătorită. 

cu marele ban Grigore Brâncoveanu (i" 1832), ultimul descendent 
pc linie bărbătească al voievodului-ma1tir4

. 

Numeroase au fost ctitoriile Balşilor, dintre care fie amintite 
aici - pentru reprezentativitatea lor-cel puţin două: Biserica Sf. 
Dimitrie Balş din Iaşi 5 , care păstrează şi astăzi impresionante 
lespezi de mormânt ale familiei , decorate cu blazonul său, ş i 

biserica de la Leţcani (jud. Iaşi , 17956
) , bijuterie arhitecturală a 

stilului neoclasic, construită de Constantin Balş şi de soţia sa Ana 
născută Catargi . După cum se poate vedea din lista de ascendenţi 
clin articolul ele faţă (anexa I), Constantin şi Ana Balş se numără 

1 Chedom il Mijatovich, Ancestors o.f the f-louse o/Orange. A Genealogica{ 
St11c61 ofthe French Famify Seigneurs Les Baux. V Les Ba11x o./Serbia, Albania 
and Romania , în Th e Eastern and Western Review, voi. III , nr. 5, mai 1893 , p. 
353-365 . G. Nob lcma irc, Histoire de fa Ma ison des Baux, Paris, 1913. B. P. 
Haşdeu, Etymofogicum Mi:ignum Romaniae, Bucureşti, B.P.T., 1970. Marcel 
Romanescu, „Între Balşici ~i Balş" , în Arhiva Genealogică Română, Bucureşti , 
1944, p. 79-80. Ştefan Ştefănescu , „Elcmcnts nob ili ai res balkaniques etabi li s 
cn Valachie t' la fin du xvc sicclc", în Revue Roumaine d'Histoire, 5, 1969, p. 
89 1-897. 

2 Nico lae Sto iccscu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească 
şi Moldova secolelor XIV-XVII, Bucureşti, 1971 , p. 34 1. 

3 Theodor Cornel, Dicţionarul contimporani/r)I; Bucureşti, 19 13, p. 154-1 59. 
Ştefan D. Grecianu, Genealogiile documentate alefamiilor boiereşti, vo i. I, Bucu
reşti , 191 G, p. 410-416 + arborele genea logic. Gh. Gh ibănescu, Biserica Sf 
Dimitrie (Bal~) . l aşi , 1934. Gh. G. Bezviconi , Boierimea Moldovei dintre Prut 
şi Nistru, voi. li , Bucureşti , 1943, p. 15- 16, 84-85. Maria Dogaru, Un armorial 
românesc din 18 13. Spiţa de neam a familiei Balş dorată c11 steme, Bucureşti , 

1981 . 
4 Princesse Mm1he Bibesco, La Nymphe Europe, Pari s, 1960. Datorez această 

trimtere bibliografi că doamnei arhitect Alexandra Ch iliman-Juvara, căreia îi 
mulţumesc ş i pe aceas tă cale. 

5 Nicolae Stoiccscu, Repertoriul bibliografic al localităţilor şi momunentefor 
medievale din Moldova. Bucureşti , 1974, p. 461-462 , 942-943. 

6 Ibidem, p. 536. 

DESPRE GENEALOGIA FAMILIEI BALŞ 

MIHAI SORIN RĂDULESCU 

printre strămoşii direcţi ai arhitectului Ştefan Balş. Conacele Bal
şilor există încă în Moldova, unul dintre cele mai cunoscute fiind 
cel de la Dumbrăveni (jud. Botoşani), transformat în spital. Istorio
grafia litera ră consemnează că pe acea moşie a fost administrator 
tatăl lui Eminescu, căminarul Gheorghe Eminovici7. O altă ramură 
a Balş ii or a deţinut marea proprietate de la Broşteni (jud. Neamţ), 
care a intrat apoi în componenţa Domeniilor Coroanei. laşii 

păstrează ş i astăzi câteva case foste ale membrilor acestei familii 8. 

Poate cea mai impunătoare este cea din spatele Teatrului Naţional 
- în stil neocl as ic - care adăposteşte acum Conservatorul şi Filar
monica. Casa a apat1inut ramurii din care descindea arhitectul Ştefan 
Balş şi este cunoscut faptul că. aici a conce1iat Liszt în anul 1846. 

Dacă unii membri ai familiei din veacul al XIX-iea, precum 
caimacamul Toderiţă Balş şi Alecu Bal ş de la Broşteni , au avut 
convingeri antiunioniste, urmaşii lor au compensat aceste atitu
dini, prin însemnate merite culturale. Istoricul arhitecturii Geor
ge Balş (1868- I 943), inginer cu studii la Politehnica clin Zllrich, 
a lăsat lucrări de referinţă despre bisericile medievale din Mol
clova9. Frumoasa sa casă , aflată în Bucureşti, pe strada Buzeşti , 
în apropiere ele Piaţa Victoriei, a căzut pradă demolărilor de 
dinainte de 1989. Familia George şi Maria Balş (născută Ştirbei , 

nepoată de fiu a domnitorului Barbu Ştirbei) a avut, de aseme
nea, un conac la Plopeni (jud. Prahova). Unul dintre fiii lui Geor
ge Balş, Matei ( 1905-1989), a devenit o figură de marcă a me
dicinei româneşti, specialist în boli infecţioase 1 0 . Un alt fiu al lui 
George Balş , inginerul Alexandru Balş , căsătorit cu Dina născută 
Berindei 11 , a murit în chinuri groaznice în închisoarea de la 
Piteşti 12 • Pasiunea lui George Balş pentru a1tă şi pentru monu
mentele istorice s-a transmis fiului său Ion, arhitect şi pictor, de 
o deosebită exigenţă în aprecierea propriilor sale lucrări. Prietenul 
său, arhitech1l Paul Emil Miclescu, îl evoca astfel: „Victimă a unei 
neînvinse modestii , a unei austere scrupuloz ităţi profesionale ş i 

a unei neînduplecate probităţi artistice, el a dispărut astăzi şi o 

7 G. Călinescu, Via/a lui Mihai Eminescu, Bucureşti, cd. 1966, p. 11-15 . 
8 V. Panopo l, Pe uliţele laşului , cd. îngrijită de Mihai Sorin Rădulescu , Bu

cureşti , 2000. 
9 G.M. Cantacuzino, George Balş, în Idem, Izvoare ş i popasuri, antologie, 

stud iu introductiv, tabel cronologic, note şi bibliografie de Adrian Anghelescu, 
Bucureşti, 1977, p. 327-329. 

111 P. E. Miclescu, Din Bucureştii trăsurilor de cai, Bucureşti, 1985, p. 11 6. 
11 Dina Balş era autoarea câtorva interesante căqi de proză, vezi România 

literară, nr. 19, 20-26 mai 1998, anul XXXI, p. 6 (necrolog) . 
12 T. loanid , Închisoarea noastră cea de toate zilele, voi. 111 , Bucureşti, 1992 , 

p. 191-195 . 
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dată cu dânsul şi opera lui, lipsind patrimoniul nostru artistic de 
creaţii plastice fără îndoială valoroase, ba poate chiar nepreţuite 
şi , totodată, cronologia artei noastre contemporane de amintirea 
numelui unui sincer şi valoros slujitor al ei" 13. 

Vărul său primar, arhitectul Ştefan Balş - fiul magistratului 
Matei Bal ş (frate cu istoricul de arhitectură) şi al soţiei sale Zoe, 
născută Manu - s-a numărat printre cei mai remarcabili şi mai 
prolifici restauratori de monumente istorice 14• Creativitatea mem
brilor familei Balş a continuat să. se manifeste şi în condiţii isto
rice vitrege. De bisericile restaurate de Ştefan Balş - între care 
bisericile bucureştene Kretzulescu şi Sf. Gheorghe Nou, Mănăsti
rea Gura Motrului , Mănăstirea Neamţ şi multe, multe altele 15 -

ne bucurăm cu toţii astăzi. 

Strămoşii arh. Ştefan Balş* 

I. 
1. Ştefan Balş (27 .1O.1902, Bucureşti - 22.02.1993, Bucureşti) , 

arhitect 
II. 
2. Matei Balş (26.10.1873 , Geneva - 1927), magistrat, consilier 
la Curtea de Casaţie 
3. Zoe Mami (1878) 

III. 
4. Alexandru Balş , senator 
5. Ruxandra Sturdza (Miclăuşeni), (1842-1878) 
6. Gheorghe Manu (1833-1911 ), general, prim-ministru conservator 
7. Alexandrina Cantacuzino (1835-1916) 

IV. 
8. Alexandru Balş , mare logofăt 
9. Domniţa Elena Sturdza 
10. Alexandru Sturdza (Miclăuşeni), (1803-1848) 
11 . Catinca Sturdza (Ruginoasa), (ţ 1865) 
12. Ioan Manu (1803-1874), caimacam al Ţării Româneşti 
13 . Anica Ghica (1810-1872) 
14. Constantin Cantacuzino ( 1791-1877), caimacam al Ţării Ro
mâneşti 

15 . Zoe Slătineanu 

V. 
16. Constantin Balş 
17. Ana Catargi 
18 . Ioan Sandu Sturdza, domnitor al Moldovei (între 1822-1828) 
19. Ecaterina Rosetti-Roznovanu (1764-1847) 
20. Dimitrie Sturdza (Miclăuşeni), (menţionat 1846), mare logofăt 
21 . Elena Balş 

22. Constantin Sturdza (1777-1857), mare logofăt, ministru 
23 . Elena Cantacuzino-Paşcanu 
24. Mihai l Manu (1762-1835), caimacam al Craiovei 
25 . Smaranda Văcărescu (1774-1859) 
26. Alexandru Ghica zis „Barbă roşie" , mare vornic 
27 . Ecaterina Năsturel-Herescu 

28. Iordache Cantacuzino, mare clucer 
29 . Maria Pârşcoveanu 

13 P. E. Miclescu, op. cit„ p. 11 7, nota 13. 
14 Ştiin/ă şi pasiune, convorbire cu arhitectul Ştefan Balş consemnată de Mihai 

S. Rădu l escu , în Magazin istoric, nr. 9/ 1990, p. 58. Interviu cu Ştefan Bal ş rea lizat 
de arhitecta Marina Balş-Agarici , publicat în Căminul românesc, anul 13, nr. 1 
(49) , Thonex (E lveţia) , martie 1994. 

1s Şt. Bal ş, „Restamation des monastcres fo rtifies en Moldavie, de 1960 f 
1977", în revista Monuments historiques, nr. 169, Paris, iunie-iulie 1990, p . 75-
79. 

*Am fo losit sistemul de numerotare „Sosa-Stradonitz" , confonn căruia perso
najul cu numărul curent „n· ' este fiul (sau fiica) personajelor „2n" şi al lui „2n 
+ l " . Cifra indică numărul generaţi e i respective. 
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30. Scarlat Slătineanu (ţ 1808), mare logofăt 
31. Catinca Filipescu 

VI. 
32. Lupu Balş , mare logofăt 
33. Safta Cantacuzino 
34. Ilie Catargi 
35 . „ . 

36. Sandu Sturdza (ţ 1765), spătar 
3 7. Maria Bogdan 
38. Nicolae Rosetti-Roznovanu (cca 1725-1 805/6), mare logofăt 
39 . Smaranda Hrisoscoleu 
40 . Ioan Sturdza, mare logofăt 
41. Eudoxia Caliarbi-Florescu 
42 . Teodor Balş, clucer (menţionat 1779) 
43 . Maria Cantacuzino 
44. Sandu Sturdza (ţ 1831), caimacam 
45 . EcaterinaMoruzi (1757-1835) 
46 . Constantin Cantacuzino-Paşcanu , mare logofăt 
4 7. Maria Vlasto 
48 . Gheorghe Manu ( 1726-1777) 
49 . Ruxandra Şuţu 
50. Constantin Văcărescu 
51 . Safta Creţulescu 
52. Scarlat Ghica, mare ban 
53 . Maria Dudescu 
54. Radu Năsturel-Herescu (ţ 1804), mare paharnic 
55. Aniţa Filipescu 
56. Ioan Cantacuzino (ţl 749), mare paharnic 
57. Maria Bozianu 
58. Ştefan Pârşcoveanu (ţ 1792), mare vomic 
59. Stanca Ştirbei 
60. Radu Slătineanu 
61. Sultana Creţulescu 
62. Constantin Filipescu (ţ 1817), mare ban 
63. Zoe Ghica 

VII. 
64. Ioan Balş (ţ 1738), mare vornic 
65. Safta Ursachi 
66. Iordache Cantacuzino (i' 1789), mare spătar 
67. Ecaterina Paladi 
68. Apostolache Catargi , pârcălab de Soroca 
69. Catinca Moream1 
70. „. 

71. „ . 

72. Vasile Sturdza (t 1750), mare stolnic ( menţionat 1735) 
73 . Ileana Costachi 
74. Ion Bogdan (ţ 1764), mare logofăt 
75. Bălaşa Racoviţă 
76. Andrei Rosetti-Roznovanu (ţ după 1761 ), mare logofăt 
77. Maria Sandu Sturdza 
78 . Aristarh Hrisoscoleu 
79. Bălaşa Cantacuzino-Deleanu 
80. Sandu Sturdza, mare logofăt 
81 . Safta Paladi 
82 . Antonache Calihari , mare ban 
83 . Ancuţa Florescu 
84. Lupu Balş, mare logofăt 
85. Safta Cantacuzino-Paşcanu 
86. Pârvu Cantacuzino (ţ 1769), mare vornic 
87. Maria A. Palada 
88. Ştefan Sturdza, mare vomic 
89. Ruxandra Mamo na 
90. Constantin Moruzi (ţ 1785), domnitor al Moldovei 
91 . Smaranda Sulgearoglu 
92 . Iordache Cantacuzino-Paşcanu , mare spătar 
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93 . Ecaterina Paladi 
94. Grigore Vlasto 
95. Domni ţa Bălaşa Cantacuzino (fi ica domni torului Şerban Can
tacuzino) 
96. Mihail Manu (i" 1754), mare l ogofăt al Patri arhiei ecumeni ce 
97. Smaranda 
98 . Dimitrie C. Şu ţu , mare l ogofă t 

99. Con stanţa Caradj a 
I 00. Radu Văcărescu , mare vornic 
I O I. Ancuţa Bă l eanu 

102. Constantin Creţulescu , mare ban (descendent din domnitorul 
Constantin Brâncoveanu) 
103. Smara nda Ca liarhi- Florcscu 
104. Dumitrache Ghica (17 18-1 808), mare ban (= 126) 
105. Maria Văcărescu (= 127) 
106. Nicolae Dudescu, marc ban 
J 07. Ani ţa Şti rbe i 

l 08. Constantin Năsturel- Herescu (i" 1765) 
109. Smaranda Băleanu (i" 1751 ) 
110. Constantin Filipescu, stolnic 
11 l . Mari a Obedeanu 
l 12. Pârvu Cantacuzino, mare stolnic 
11 3. Păuna Tigveanu 
11 4. Nicolae Bozianu, serdar 
115 . Anastas ia 
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11 6. Ş tefan Pârscoveanu, mare vornic 
11 7. Zoi ţa Golescu sau Tlinca 
11 8. Constantin Ş tirbe i , mare stolni c 
11 9. Dumitrana Strâmbeanu 
120. Jane S l ătineanu , caimacam 
121. Stanca Leurdeanu 
122 . Toma Creţu lescu , mare ban 
123 . Safta Costin (descendentă din croni carul Miron Costin) 
124. Pană Filipescu, mare ban 
125. Ana Câmpineanu 
126. Dumitrache Ghica (1 7 18-1 808), mare ban (= 104) 
127. Maria Văcărescu (= 105) 

Bibliografia listei de strămoş i 

- Constantin George Mano, Documente din secolele al X VI-iea - al XJX
lea privitoare la familia Mano, Bucureşt i , 1907; 

- Alexandra A.C. Stourdza, l e rcgne de Michel Stourdza, Prince regnant 
de Moldavie, Pari s, 1907; 

- Ştefa n D. Grecianu, Genealogiile documentate ale familiilor boiereşti, 

vo i. I, Bucureşti , 19 13; 
- Ioan C. Fili tt i, Arhiva Gheorghe Grigore Cantacuzino, Bucureşti , 1919; 
- Generalul R. Rosetti, Familia Rosetti, vo i. I, Bucureşti , 1938; 
- Mi hai Sorin Mărcul escu , Genealogia românească. istoric şi biblio-

grafie, B ră il a, 2000. 

EVOCARE-100 DE ANI 
DE LA NAŞTEREA ARHITECTULUI ŞTEFAN BALŞ 

(27 octombrie 1902-12 februarie 1994) 

Din câte ştiu , este pentru prima oară când o sesiune a Direcţiei 

Monumentelor Istori ce este dedicată (chiar în subtitlu) memoriei 
unui practician al restaurări i monumentelor istorice ş i arh . Ştefan 

Balş merită din plin această onoare . Cariera sa profes i on a l ă se 
confundă cu începuturile acti vităţii CMI, chiar dacă , în interviul 
pe care l-am publicat în BCMJ nr. 4/ l 99 1, el citează cu modestie 
acti vitatea unei elite (arh. Al. Băco i anu , N. Gabrielescu, Al. Za
gori ţ , I. Traianescu, N. Ghika-Budeşt i ş i ing. Gr. Cerchez) care 
înlocuise treptat concepţiile restaurării stilistice promovate de arh . 
Lecomte du Nouy cu cele ale restaurării istorice. 

Ştefan Balş a fost printre primii benefici ari ai burselor oferite 
de CMI pentru specializare în restaurare la Şcoa l a Română din 
Roma, imediat după obţinerea diplomei de arhitect (iulie 1929). 

Pregăti rea teore ti că la Facultatea de Arhi tectură din Roma, 
deş i condusă de spec i a li ş ti de presti giu - printre care Gustavo 
Giovannoni - i s-a părut in suficientă pentru formarea unui arhitect 

SANDA IGNAT 

doritor de fapte concrete, aşa încât a completat-o prin urmărirea 

unor şantiere de restamare din Italia pentrn a descifra „ştiinţa cerce
tării monumentelor" ş i opţiunile posibile pentru restaurare în ideea 
respectării etapelor istorice. Afirmă totuşi (în ace laş i interviu) că 
principiile restaurării istorice s-au generalizat în opera de restau
rare din România, prin tinerii arhitecţi care au studiat la Roma 
începând cu anul 1928. 

A urmat o lungă perioadă de activitate în Serviciul Tehnic 
al CMI - condus pe atunci de arh. N. Ghika-Budeşti ş i istoricul 
V. Drăgiceanu - compus din patru arhitecţi (trei dintre ei formaţi 

la şcoa l a de la Roma). Aceştia care făceau deopotri vă activitatea 
de proiectare şi munca de teren - supusă apoi aprobării CMI. Co
misiunea avea drept preşedinte pe N. Iorga ş i cuprindea o serie 
de mari personalităţi , ca de exemplu: Al. Lapedatu, Gh. Balş, Petre 
Antonescu ş i a lţi i . Aceştia au fos t mentorii arh . Ştefan Ba l ş. O 
menţiune speci al ă trebuie făcută pentru arh . Horia Teodoru, pe 
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care Şt. Balş îl considera „şeful meu direct, exemplu de siste
matizare ştiinţifică a muncii", pentru arh. Al. Popovici a cărni com
petenţă, ca executant al lucrărilor sale, a contribuit la remarcabila 
lui formaţie tehnică . 

După desfiinţarea CMl ( 1948) - cu o pauză datorită ispăşirii 
vinei de a fi găzduit un „duşman al poporului" - între anii 1950 
şi 1955 a proiectat locuinţe colective la ICSOR - ISPROR, unde 
în 1950 a fost înfiinţat un mic atelier de proiectare pentru restaurări 
de monumente, nucleul de mai târziu al „mult doritei Direcţii a 
Monumentelor Istorice" . Despre perioada care a urmat (1960-
1977) până la desfiinţarea acesteia, Ştefan Balş credea că a fost 
cea mai reprezentativă pentru şcoala română de restaurare - dovadă 

fiind marele număr de lucrări valoroase (apreciate inclusiv pe plan 
internaţional) , răspândite în întreaga ţară. 

În plan profesional , aceasta a reprezentat o „schimbare radi
cală a stilului de muncă", cu colaborarea tuturor specialităţilor 
implicate în această di sciplină şi , de asemenea, cu abordări mai 
largi, de ansamblu, în locul intervenţiilor punctuale. 

Meritul, spunea el, aparţine instituţiei şi organizatorilor ei, 
arh. Virgil Bilciurescu - care a reunit serviciile de documentare, 
cercetare, proiectare, avizare - şi ing. Victor Munteanu - care a 
organizat o solidă grupă de execuţie, cu ateliere specializate, cu 
activitate în toată ţara. 

Pentru noi însă, „bobocii" de atunci (şi pensionarii de astăzi) , 

autorii marilor lucrări realizate în această perioadă aveau nume 
şi (mai ales) personalitate: arh . Joana Grigorescu, arh . Eugen 
Chefneux, arh. Rodica Mănciulescu , arh. Nicolae Diaconu , arh. 
Virgil Antonescu, arh . Mariana Angelescu, ing. C. Pavelescu, ing. 
T. Barbu„. şi să mă ierte cei pe care nu-i mai numesc . Toţi erau 
profesionişti serioşi şi pasionaţi , capabili să trasmită generaţiilor 
tinere experienţa care nu se poate extrage din cărţi. 

Ştefan Balş , acest „înţelept Nestor al restaurării monumentelor 
româneşti" cum frumos îl numeşte prof. V. Drăguţ într-un articol 
aniversar cu prilejul împlinirii vârstei de 75 de ani (în Revista 
Monumentelor Istorice nr. 12/ 1977), era totuşi un caz special: exi
genţa şi disciplina în muncă, dublate de o cultură enciclopedică 
în domeniu, ar fi intimidate dacă seninătatea şi căldura umană, 

simplitatea şi comportamentul mereu sportiv şi tineresc nu ar fi 
fost permanent o invitaţie la dialog (cu puţine cuvinte) pe teme 
profesionale de care am beneficiat cu toţii . 

De altfel, acesta era sensul general al compo1iamentului celor 
pe care î i numeam „clasici în viaţă" faţă de tinerii arhitecţi care 
au completat Direcţia în anii 1960-1970; în ceea ce mă priveşte 
port o recunoştinţă deosebită prof. Grigore Ionescu, directorul 
instituţiei , şefului meu direct, arh. E. Chefoeux şi unora dintre teh
nicieni -şefi de şantiere - din execuţie. 

De asemenea, arhitecţilor Balş şi Antonescu care, şi după 

desfiinţarea Direcţiei , m-au acceptat ca şi colaborator la lucrările 
pe care au continuat să le facă până la o vârstă înaintată. 

Bilanţul vieţii profesionale a arh . Ştefan Balş , închinată mo
numentelor istorice este greu de egalat: peste 60 de ani de activi
tate, peste 50 de restaurări de monumente şi ansambluri istorice 
(din care, nu întâmplător, trei fac parte astăzi din patrimoniul 
mondial), zeci (25-26) de studii publicate în reviste de specialjtate, 
lucrări cu caracter monografic, traduceri, nenumărate comunicări 
la sesiunile ştiinţifice. 

Dincolo de această exemplară viaţă profesională, Ştefan Balş 

a fost un om integru, un spirit deschis, un coleg cald şi disponibil 
de care îşi vor aduce aminte cu recunoştinţă toate generaţiile de 
restauratori care au avut prilejul de a colabora cu el în această 
grea, dar fascinantă profesie. 

DESPRE RESTAURAREA CLISIARNITEI 
~ ~ ' 

DE LA MANASTIREA MOLDOVIŢA ŞI ALTE AMINTIRI 

Au trecut 47 de ani de când mă ocupam de consolidarea şi 
restaurarea acestei lucrări! 

Tocmai se înfiinţase, prin restructurarea celor dinainte, Insti
tutul de Proiectare ICSOR, care prelua atelierul de restaurări , con
dus de Arh. Stefan Balş . Proiectul purta N= l. Acest atelier se în
fiinţase cu vreo 2 ani în urmă iar eu colaborasem deja cu ei la 
unele restaurări şi consolidări. 

Însă Clisiarniţa era toh1şi primul proiect de refacere integrală 
a unui monument, având şi un mare grad de dificultate. 

Mi-aduc aminte că m-a luat într-o zi St. Balş şi m-a dus la 
Moldoviţa . Plecam des în deplasare cu el, iar în trei zile treceam 
pe la 20 de Monumente. Ne deplasam cu ce se putea: pe jos, cu 
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LAURENŢIU TUDOR L. SPOIALĂ 

căruţa ,foarte rar cu câte o ocazie, cu RATA (care la vremea aceea 

era o alcătuire mecanică între căruţă şi maşină), cu trenul. 

Se dormea pe apucate iar el reuşea să adoarmă ori de câte 

ori nu avea treabă, iar într-un tren aglomerat .„dormea şi în pi

cioare!!!! 
Mi-a arătat o adunătură de ruine sub formă de bolovani şi 

pământ şi mi-a spus: „E un Palat Domnesc, al lui Petru Rareş, 

unul dintre puţinele care ne-au mai rămas!" - „Dar credeţi că ne-a 

rămas?" am replicat eu, uitându-mă jalnic la ceea ce îmi arăta. 
~ „O, da, ai să vezi după ce va fi dat pământul la o parte că 

zidăria va arăta altfel." 
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Ş i aşa a ş i fos t! Cu nerul ş i experi en ţa, pc care o avea a rea lizat 
că se păs t rase destul de mul t ca să se poa tă face o reconstituire 
ş i o res taurare. 

Într-adevf1r bo l ţ il e de pes te parter ex istau, bineînţe l es în mare 
parte sparte ş i avâ.ncl li psuri importante, iar de la etaj rămăseseră 

câ teva ziduri cu porni ri de bo l ţ i . 

A fos t întocmit un re leveu corect iar pentru rea lizarea conso
lid ărilo r au fos t stabilite urmă t oa re l e principii: 

- se î nl ă tură toate zonele locale putrede, iar ziduri le se refac 
pc cât pos ibil cu materi al căzut din lucrare 

- la bo l ţil e având zone prăbuş i te se rea li zează. plombe clin 
zidărie de epocă , apo i se s up ra betonează. 

- aco lo unde pân ă la pardosea lă ar rezul ta umpluturi foa rte 
mari se toa rn ă o pl acă monolit cu co fraj pi erdut sau se rea li zează 

umpluturi din materi ale uşoa re. 

- traseele de centuri fos te de lemn ş i putrezite, cură.ţatc ş i 

betonate, ele constituind ti ra n ţ ii m ascaţ i ai bo l ţi l o r. 

- zidurile de la etaj care se rezemau direct pe bo l ţ il e de peste 
parter, să fi e preluate de juguri noi de beton armat, ca re să se 
descarce direct pc zidurile longitudinale 

- la etaj unde nu mai găs i sem decât pomi ril e de bo l ţ i , aces tea 
urma să. fie refăc ut e din că rămidă s uprabeto n a t ă. 

- fis uri le ş i c răpăturil e să fie injectate cu lapte de ciment. 
Cam aceleaş i principii Ic ap li căm ş i as tăz i. 

Detaliile le-am con fecţi ona t cu, dar aveam la spate mari con
structori din trecut: prof. Belcş, ing. Drogeanu, ing. Miron Popescu. 
Şeful de atelier era ing. Gheo rghiu . 

Am co labora t cu Arh Dan Co rneliu, care era şeful de pro iect 
ş i ca re la râ ndul său îi avea la spa te pe a rh itecţ ii Şt . Ba l ş ş i Rad u 
Udro iu*. 

Ş i dacă astăz i sărbăto ri m 100 de ani de la naş te rea lui Ş t. Ba l ş 

aş vrea să nu-l u i tăm pc Radu Udro iu , care era un marc spec ialis t 
în arhi t ectu ră romanească ş i în special un marc fă urit o r de detalii 
caracteri sti ce. Iar Ş t . Ba l ş le sp unea tineril or lui a rhitecţi: „de la 
Udroi u aveţ i de î n văţa t detalii ma i mu lt decâ t de la mine!" 

El a condus de alt fe l ateli erul cât timp Ş t Ba l ş a li ps it. .. fi ind 
ares tat! Treb ui e să spun că Di rec torul Institutului arh . Gusti l-a 
angajat imed iat cc a i eş it din înch isoare, fără ezită ri . Era pc atunci 
şi aces ta un ac t de vitej ie! 

Pro iectarea s-a desfăşura t în cele mai bune condi ţ iuni . Re
consti tuire? Poate, dar plecând de la da te certe, cel mult parapetul 
ga leriei de la etaj să fi fost in venria şefu lu i de pro iect. 

* I lu s traţia rnp1·i11dc p lan ~c de arhi vf1 ale proiectului de rcstamarc a C lisiar-
11i\ci M511C1sti1·ii Molclovi \a. 

Revista Monumentelor Istorice + 2001-2003 

Iar av iza rea, care se făcea de către o comisie din care făcea u 
parte o serie de „Monş t r i Sacri '' ai arhitecturii de atunci condu să 

de arh. Duiliu Marcu, a acceptat proiectul. Referatul de specia
litate a fos t întocmit de Ioan Ba l ş, vărul lui St Ba l ş, o fi gură de 
asemenea rema rca bil ă ş i de care este atât de regrctabi 1 că nu se 
mai vorbeşte. 

Citez: „un aviz favorabil la care toţ i membrii comi siei au fos t 
de acord, inclusiv cel mai ex igent membru al comisiei arh. Horia 
Teodoru" . 

Execuţ i a a durat vreo 3 ani , din care în primul am fos t nevo i ţ i 

să dă dăcim de n enumăra te ori echipa de meş teri care lucra pc 
şa nti er . Şeful de şa ntie r era ... un in giner agronom, un om foarte 
cumsecade ... dar atâ.t. 

Abia în anul următo r a apărut ec hipa ing. Macovei, care era 
într-adevăr un mare constructor! Avea ş i o maşin ă, cu care în fin e 
ne puteam deplasa, care în să se defec ta la fi ecare 20 de kil ometri! 

Ma ica S ta reţă ne hrănea cu bo rş de post clar în care punea ş i 

ciuperci. Să tot fac i as i sten ţă tehni că ! Ş i ni ci acest borş nu am 
să -1 ui t. 

Dar noi eram tineri , munceam foarte mult ş i eram dornici să 
învăţăm . Pe vremea aceea nu împlinisem încă 30 de ani! 

Când ne duceam la Moldov iţa dădeam o fugă ş i la S uce viţa 

Drumul se făcea cu rucksacul în spate peste munte. Şoseaua s-a 
făcut mai târziu . Ne era ce l mult fri că să nu d ăm peste partizani , 
ascun ş i sărac ii de ei în păduri . Nu ne-a u făc ut nimic! 

Dar Ma ica Sta reţă. se ruga pentru noi. Se ruga însă ş i pentru 
şeful poshilui de Mili ţ i e, cărui a îi di s pă ru se revolverul la un chcil 

Ş t . Ba l ş avea capacitatea să te conducă fă ră să o s im ţ i . Modest 
dar binevo ito r cu toa tă lumea. Mănăs tiril e se considerau în să rbă
toare, când venea în v i zi t ă. 

M ă bucur să- 1 comemorăm şi sunt fe ri cit că i-am fos t colabo
ra tor. Iar Cli · i a rni ţa de la Mănăs tirea Moldov i ţa s t ă cu cinste în 
palmaresul meu. 

Mi-a reveni t mic sa rcina să mă ocup ş i să urmăresc această 

lucra re. După aproape 50 de ani mă simt foa rte mândru pentru 
ce s-a rea li zat at1111ci ! 

Închei, aducâ nd un omagiu ş i Domnului Iuliu Şerba n , sta
ros tele arhi vei DMJ, ca re mi -a găs it planurile lu cră rii , pc care eu 
personal le credeam pierdute. 
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Î1rn1ănuncherea simpozionului privind 110 ani de existen ţă 
a Comisiei Monumentelor Istorice cu. evocarea a 100 de ani de 
la naşterea domnului arh . Ştefan Balş era absolut necesară. şi abso
lut oportu n ă. 

Consider că din cei LI O an i ai comisiei, etapa EROICA DE 
SUPRAVJEŢUIRE a D.M.I. , a fost cea condusă de domnii arhitecţi 
Ştefan Balş ş i Radu Udroiu, şi a fost condusă magistral, ei creând 
î11 ace laş i timp o adevă rată şcoală pentn.1 tinerii proiectan~ şi construc
tori restauratori . 

Îndrăznesc să. enumăr câteva principii care au stat la baza sus 
amintitei "şco li ". 

- MODESTIA chiar şi SMERENIA restauratorului faţă de 
CTITOR. Exemplu: „NU Ştefan Ba l ş este important ca restaurator 
ci ŞTEFAN CEL MARE ca CTITOR". 

- EXIGENŢA RELEVEELOR şi al CERCET ĂRTLOR cu 
toata gama spec iali ştilor în : arheologie, istoriografic, pictură etc. 

- Necesitatea studi erii CADRULUI din care face parte 
obiectu l ce se re ·ta urează. Exemplu : din lucrări l e restaurate ale 
Mănăstirii Moldoviţa se desprinde CLlSlARNlŢA , ca obiect. 

- Unde m1 sunt date complete, necesa re unei lucrări de restau
rare, restauratoru l poate să improvizeze so lu ţii tradiţional e din 
zonă , dar să utili zeze materiale uşo r de modificat (ex: lemnul). 
În nici un caz utilizarea materialelor greu sau imposibil de în locuit 
(ex: La c li s iarniţa s-a utili zat lemnul la ceardac deoarece acesta 
nu era un element cert), dar ulterior restaurării s-a construit accesul 
la etaj prin tr-o sca ră de beton. Prima so lu ţie este bună fiind accep
ta t ă ş i avi za tă, în cel de-al doilea caz este cel puţin discutabi l ă, 

dar sigur în afara princ ipiilor de restaurare recomandate de domnu l 
arh. Ştefan Bal ş. 

OAMENI ŞI FAPTELE LOR 

DAN CORNELIU 

-Acel aşi domn arhitect recomandă că înaintea proiectării în 
reconstrucţie să existe o faza de VISARE, care ar uşura înţe l e

gerea momentului de creaţie a CTITORULUI. 
- Dirigintele de şantier trebuie testat ps.ihologic ca să vibreze 

odată cu citirea planului ca un adevărat coautor. 
Cât priveşte alegerea meşterului de şantier, acesta ar trebui 

sa fie localnic sau din zona, să „simtă" materialul. Mi-a rămas în 
memorie meşterul MORI-IAN, serios, care nu se culca până nu-şi 
însuşea proiectul complet, după care el se cu lca şi eu„„ NU. 

Pentru a evoca memoria domnului arhitect Ştefan Balş mă 
opresc la „Lucrările de restaurare de la Mănăstirea Moldoviţa" 
unde numirea mea ca şef de proiect mi-a făcut-o chiar dânsul 
zâmbind: „DANE, IA-ŢI PATUL TĂU ŞI UMBLĂ!", ş i drept să 
spun că până la 80 de ani cât am împlinit TOT UMBLU. 

Consider ca mulţi au scris multe despre Mănăstirea Moldoviţa, 
aşa ca mă rezum la constatări fina le. 

Personalitatea domni lor arhitecţi Ştefan Balş şi Radu Udroiu 
şi rolul pozitiv al acestora rezulta şi în crearea scoli i de restauratori 
recunoscută pe plan intern şi internaţional, fapt cert care măreşte 
cadrul „TABLOULU I VOTIV" al Mănăstirii Moldoviţa . 

JW. 1> ~ l4"\.N. e ~ 
J ci\o ~,_ „,~~ o.l. „, t . .u~~Q/\~ w „ , 

jf~\~l ~~ 
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IN MEMORIAM CONSTANTIN PAVELESCU 

În activitatea pe care o desfăşoară, pentru restaurarea monu
mentelor istorice din ţara noastră, specialitatea structură a avut 
în ultimele patru decenii un reprezentant de o mare valoare profe
sională şi umană, în persoana inginerului Constantin Pavelescu. 

Atras în acest domeniu, prin vocaţie şi educaţia primită în 
familie, a activat ca proiectant de intervenţii structurale, în cadrul 
lucrărilor de restaurare, într-o perioadă cu provocări, dar şi cu reali
zări importante. 

Înainte de 1989, politica totalitară a căutat să frâneze, pe cât 
posibil, această activitate, realizările datorându-se mai mult perso
nalităţilor şi oamenilor de suflet. 

După 1989, când, din punct de vedere politic, nu a mai fost 
nici o oprelişte, a apărut o altă mare frână în această activitate, 
lipsa fondurilor. Perioada amintită corespunde, de asemenea, cu 
introducerea la noi şi în întreaga lume, a regulilor şi normelor pen
tru protecţia la cutremure a construcţiilor. 

A participat, împreună cu toţi cei de o seamă cu domnia sa, 
la naşterea şi maturizarea ingineriei seismice şi a contribuit, din 
plin, la noi în ţară , la trecerea de la reguli şi metode tradiţionale , 
intuitive, de realizarea intervenţiilor structurale, la restaurarea 
monumentelor istorice, la norme ş i reguli ştiinţifice. 

Această activitate a presupus pe lângă munca de pionierat în 
proiectare şi respectiv calculul ingineresc, necesar intervenţiilor 
şi o mare dăruire, o mt:mcă desfăşurată cu pasiune, în găsirea so
luţiilor cele mai bune, pentru a realiza aceste intervenţii în spiritul 
teoriilor de restaurare, care, nu de puţine ori , sunt în contradicţie 
cu regulile unei bune intervenţii structurale eficiente, pentru pro-

MIRCEA MIRONESCU 

lecţia la cutremure a acestor construcţii, ceea ce înseamnă de multe 
ori soluţii de compromis. 

lng. Constantin Pavelescu a căutat şi a găsit în cele mai multe 
situaţii , soluţiile optime la lucrări importante de restaurare a monu
mentelor istorice cele mai reprezentative din ţara noastră, precum 
mănăstirile din nordul Moldovei , sau cele mai reprezentative din 
Muntenia sau Oltenia, de la Curtea de Argeş sau din Bucureşti. 

Perioada de lucru în cadrul comisiilor Monumentelor Isto
rice, alături de prof. Alexandru Cişmigiu, a fost, de asemenea, o 
perioadă de lucru prolifică pentru domeniul intervenţiilor struc
turale la restaurarea monumentelor istorice, perioadă în care s-au 
impus în domeniu, iigoare, profesionalism, spiritul lucrului în echipă. 

Preocuparea pentru înnoire continuă l-a făcut să pună în apli
care, cu o antrepriză de construcţii românească, metoda de inter
venţii cu armături înglobate în foraje , la consolidarea monumen
telor istorice, metodă pe care o aplică cu discernământ, câutând 
să pună în valoare maximă avantajele acesteia. 

Acestea sunt foarte pe scurt calităţile profesionale ale ingine
rului Constantin Pavelescu, care, alături de acelea umane, au făcut 
să fie stimat şi apreciat de toate personalităţile mari cu care a venit 
în contact. 

Aş aminti printre acestea pe arh. Ştefan Balş , care avea o mare 
încredere şi multă stimă faţă de inginerul şi omul Constantin Pave
lescu. 

Îl pomenim adesea în discuţiile noastre , dar cel mai bine 
vorbesc şi vor vorbi despre personalitatea şi profesionalismul său, 
lucrările pe care le-a proiectat şi executat. 

http://patrimoniu.gov.ro



IN MEMORIAM ING. CONSTANTIN PAVELESCU 

Ne-a părăsit unul dintre cei mai valoroşi ingineri din ţară! 
Ne-a părăsit după o carieră de peste lt-0 de ani , începută timid , 

dar încheiată aş zice glorios! 
Ing. Costel Pavelcscu părăseşte scena proiectării construcţii lor 

la o vârstă la care mai putea aduce multe, multe realizări impo1iante! 
A parcurs în viaţă mai multe etape, atât de diferite între ele 

de parcă n-ar fi vorba de un singur om şi de o singură viaţă! 
A început ca simplu proiectant, dar s-a impus repede şi i-au 

fost încredinţate lucrări majore. Aş cita la întâmplare Teatrul din 
Brăila , Casa de cultură. Sibiu, câteva spitale gigant, amfiteatrul 
demontabil al festivalului „Cerbu l de Aur" etc, etc. 

A fost cooptat, încă de la înfiinţare, la Direcţia Monumentelor 
Istorice, unde a devenit curând numărul „ I " al inginerilor proiec
tanţi . În această calitate, s-a ocupat de un mare număr de conso
lidări şi restaurări . 

Mi-e greu să aleg, citez la întâmplare Mănăstirile Hurezu, 
Moldoviţa, zeci de Biserici mai mari sau mai mici , consolidarea 
stâncii de sub Castelul Bran. 

A mai parcurs o etapă impo1iantă, realizând consolidări în 
Algeria, ţară greu afectată de un cutremur. Cu mare greutate s-a 
desprins de acolo! 

Pentru că îl aştepta o altă etapă, aceea a sălilor acoperite cu 
tavane pe cabluri, precum Patinoarul 23 August, Sala Polivalentă 
din Bucureşti, Patinoarul din Galaţi etc. La aceste lucrări rolul său 
a fost covârşitor. Şi-a adus aminte că în copilărie se jucase cu copii 

LAURENŢIU TUDOR L. SPOIALĂ 

de mecanici auto şi că devenise şi el un „şurupar" , astfel că a 
imaginat atâtea detalii esenţial e, încât în mare parte aceste lucrări , 

la care au lucrat mulţi , sunt de fapt ale lui! 
Ultima lui perioadă însă este legată tot de Monumentele Isto

rice, unde ca membru în Comisia Naţională sau cea Tehnică a 
contribuit din plin la reu şita campaniei de restaurări , care s-a des
făşurat după 1989, fiind atât de apreciat şi de iubit de colaboratori! 
Dar şi la proiectele sale de o mare valoare tehnică a venit cu lucruri 
noi. Forajele lungi , în inima zidurilor, îl au ca promotor principal. 

În toată această activitate, din care n-am relatat decât o mică 
parte, a desfăşurat un proces de adaptare continuă , în care însă 
simţu l humorului ş i al prieteniei nu a lipsit niciodată . La aceasta 
a contribuit poate şi faptul că în tinereţe a fost şi muzicant! 

Acum îşi duce somnul de veci la Mănăstirea Cernica, unde de 
asemenea şi-a pus amprenta la restaurările şi consolidări le de acolo 
şi unde . „ şi-a construit, în cea mai mare parte singur .... un vapor! 

Îl deplâng toţi foştii lui colaboratori , dar în special cei care 
se ocupă de monumente istorice: tehnicieni, clerici de la cel mai 
înalt grad la cei mai umili călugări sau maici de la diversele Foruri 
Bisericeşti sau mănăstiri , pe unde a bântuit! 

Îl deplângem şi noi , prietenii lui cel mai aprop iaţi , şi credem 
că în tagma noastră a ocupat un loc, care nu poate fi luat de nimeni 
altcineva! 

Fie-i ţărâna uşoară! 

http://patrimoniu.gov.ro
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