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... ABORDAREA CRITICĂ A PICTURILOR MURALE 
ACOPERITE DE INTERVENTII 

1. Date generale 
Preocuparea pentru conservarea aspectului 

original al picturii murale în ţara noastră a fost la 
început neînsemnată 1, restaurarea fiind confundată 
de cele mai multe ori cu repictarea acesteia. Lipsa 
unei legislaţii clare2

, precum şi a unor specialişti 
în domeniu, a favorizat, crearea a două categorii 
de persoane care au intervenit asupra operei de 
artă. Un prim caz este al restauratorilor arhitecţi , 

care depăşindu-şi atribuţiile au intervenit şi 

asupra picturii murale. Cea de a doua categorie, 
dominantă din punct de vedere numeric, este cea 
a pictorilor, care erau chemaţi să intervină asupra 
picturii vechi . Intervenţiile efectuate de aceştia 
au fost de multe ori dezastruase pentru pictura 
originală. Astfel , dacă nu era total îndepărtată, 

pentru a fi înlocuită cu o pictură nouă, aceasta 
era „spălată bine" şi apoi completată mai mult 
sau mai puţin în funcţie de ce mai rămânea pe 
perete după operaţiunea precedentă. Opţiunea 

pentru modul cum era efectuată repictarea 
depindea de formarea profesională a pictorului şi 
de dorinţa comanditarului care de cele mai multe 
ori se confundau cu gustul epocii respective. 
Prin urmare, după intervenţie ceea ce se înfăţişa 
privirii era departe de ce existase cândva, şi din 
nefericire repictarea era cu mult sub nivelul 

l Intervenţia autorităţilor de stat, pentru restaurarea unor mo
numente valoroase s-a făcut simţită abia în timpul domniei lui 
Alexandru Ioan Cuza. Legea privind secularizarea averilor mă
năstireşti , deşi cu implicaţii mult mai largi (de natură politică 
şi economică) , a determinat salvarea de la ruină a numeroase 
monumente 
2 Anul 1892 este menţionat în mai multe studii (Oliver Ve
lescu, Puncte de vedere în legătură cu restaurarea monumen
telor istorice, B.C.M.I. 1970, m. l ; şi pe cel al lui Aurelian 
Sacedorţeanu, Comisiunea Monumentelor istorice la 80 de ani, 
B.C.M„I. 1972, m. 4, p. 8;) ca fiind data începerii activităţii 

legislative privind conservarea şi restaurarea monumentelor 
publice şi a Decretului de înfiinţare a Comisiei Monumentelor 
Istorice. Proiectele anterioare anului 1892, respectiv din anii 
1871 , 1874, 1881 deşi ramase fără finalitate, au stat la baza 
legilor viitoare. Din nefericire, existenţa unor legi în domeniu 
şi clarificarea mai târziu a principiilor de restaurare nu a impus 
neapărat ş i aplicarea lor în toate cazurile, une le abateri putând 
fi semnalate şi astăzi. 

' 

OLIVIU BOLDURA şi ANCA DINA 

originalului atât din punct de vedere estetic, dar 
şi din punct de vedere tehnic. 

Dintre motivele pentru care se intervenea 
asupra picturii murale voi aminti estomparea 
cromatică a acesteia datorită cantităţilor mari 
de praf şi fum ajunse pe suprafaţă ; degradarea 
picturii pe suprafeţe reduse sau extinse; dorinţa 
unui donator de a-şi marca actul de donaţie 

sau influenţa modei epocii respective. Potrivit 
acestor motive şi prin adaptarea lor la formaţia 
executantului putem împărţii repictările în mai 
multe categorii : repictările stilistice şi tehnice 
(efectuate pentru a acoperii degradările apărute la 
nivelul originalului, dar fără a respecta neapărat 
reperele acestuia); repictările documentate sau 
din pudoare (realizate pentru a ascunde părţile 
considerate ruşinoase într-o reprezentare - sunt 
frecvente în pictura occidentală) ; repictările 

politice (efectuate la cererea unui donator sau 
la schimbarea unui sistem politic) ; repictarea 
iconografică (înţeleasă ca parte a prezentării 

estetice ce constă de fapt în reconstituirea imaginii 
degradate pornind de la argumentul, de cele mai 
multe ori declarat, de a reda mesajul religios); 
repictarea efectuată din motive de gust. 

Problema derestaurării şi analiza critică 
şi detaliată a intervenţiilor în timp a făcut pentru 
prima oară subiectul unei dezbateri la Dijon, 
în anul 1993, între participanţi remarcându-se 
specialişti din mai multe domenii ce intersectează 
cu opera de artă3 . 

Complexitatea deciziei privind păstrarea 
sau îndepărtarea repictărilor, impune studiul 
amănunţit, efectuat de restaurator în colaborare cu 
specialişti din domenii complementare, al tuturor 
elementelor definitorii pentru adaos. În acest 
sens, este important să fie stabilit momentul când 
această intervenţie a fost făcută şi în măsura în 
care este posibil (există menţiuni - dovezi) chiar 
identificarea autorului intervenţiei. Apoi trebuie 
cunoscut motivul pentru care s-a adăugat noul 
strat - dacă repictarea a fost impusă de starea de 

3 Peintures murales, Ed. Sfiic, Dijon 1993 
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conservare a originalului sau este doar o dorinţă 
a comanditarului de a aminti unele acţiuni, ori 
pur şi simplu acesta se găsea sub influenţa modei 
timpului . Odată cunoscute aceste informaţii 

decizia este luată ţinând cont de starea de 
conservare a originalului şi a straturilor suprapuse, 
prin raportare permanentă la instanţa istorică şi 
cea estetică definite de Cesare Brandi4

. 

În funcţie de datele obţinute în urma 
acestui studiu, repictările pot fi considerate etape 
ce marchează însăşi existenţa operei în timp, 
sau elemente improprii care ascund originalul. 
Aşadar, comentariul critic privind păstrarea sau 
îndepărtarea lor, trebuie să aibă in vedere aspectul 
artistic ce presupune transmiterea imaginii şi 

a mesajului inerent operei de artă ţinând însă 

cont de aspectul tehnic referitor la perpetuarea 
materiei. 

2. Intervenţii în timp la biserica Tăierea 
capului Sfântului Ioan Botezătorul din Arbore 

Biserica din Arbore prezintă câteva zone 
pe care s-a intervenit de-a lungul timpului prin 
repictare sau înlocuire a unor suprafeţe din 
original. Deşi le-am întâlnit în acelaşi ansamblu 
mural intervenţiile aparţin mai multor etape fiind 
efectuate în tehnici diferite. Aşadar fiecare caz a 
presupus o abordare diferenţiată, cu o finalitate 
impusă de ansamblul elementelor identificate5• 

Într-o ordine cronologică a intervenţiilor 
în timp, prima constă în înlocuirea portretelor 
de la nivelul registrului inferior, respectiv sfinţi 
în picioare. Refacerea în tehnica a fresco a fost 
impusă de vandalizarea la un moment dat a 
acestor suprafeţe, astfel încât în lipsa originalului 
orice comentariu privind posibila îndepărtare 

a adaosului ar fi inutil cu atât mai mult cu cât 
completarea a fost realizată în epocă, deci are 
propria sa istorie. 

Vom continua prin urmare cu o altă 

suprafaţă, respectiv icoana de hram situată la 
exterior, pe faţada de sud, în timpanul din glaful 
uşii. Imaginea lui Ioan Botezătorul cu capul pe 
tipsie a fost acoperită cu o pictură ternă din punct 
de vedere cromatic sau al expresiei. Autorul 
repictării nu ne este cunoscut dar, conform 
inscripţiei din partea dreaptă putem localiza în 
timp intervenţia ca aparţinând anului 1845. Din 

4 Cesare Brandi, Teoria restaurării, Ed. Meridiane, Bucureşti 
1995 
5 Spaţiul restrâns rezervat acestei comunicări ne-a limitat în a 
prezenta toate zonele pe care, în timp, s-au efectuat intervenţii 
la această biserică. Zonele alese sunt reprezentative pentru mo
dul de abordare a unor suprafeţe acoperite cu repictări. 

2 

punct de vedere tehnic repictarea este efectuată a 
secco, pe un strat de grund din gips cu o grosime 
aproximativă de 2 milimetri. Suprafaţa de 
reprezentare a fost redusă de la întreg timpanul 
la partea verticală a acestuia, restul fiind acoperit 
a secco cu un pigment ocru. 

Potrivit instanţei istorice, orice intervenţie 
marchează o etapă în existenţa operei şi prin 
urmare nu poate fi îndepărtată . Pentru zona 
icoanei de hram, această instanţă a fost secundară 
în raport cu cea estetică, repictarea din secolul 
al XIX-iea fiind mult inferioară picturii de secol 
XVI. În plus, starea de conservare a picturii 
originale şi a repictării , reclama intervenţii urgente 
de conservare. Astfel, grundul pe care s-a aplicat 
tempera şi-a pierdut parţial aderenţa la pictura 
originală. Din acest motiv au apărut numeroase 
lacune cu dimensiuni variabile şi vizibile pe 
toată suprafaţa. Procesul de pierdere a aderenţei 
era evolutiv, iar păstrarea grundului de repictare 
presupunea intervenţii de consolidare care ar 
fi afectat stratul de culoare original. În acelaşi 
timp, prin lacunele stratului de repictare se putea 
citi originalul şi determina starea de conservare 
în care acesta se afla. În lumină razantă s-a 
constatat că pigmentul verde de la veşmânt şi-a 
pierdut în mare parte aderenţa la stratul suport. 
Umflăturile, solzirile şi microfisurile, sunt un 
argument că procesul de degradare era evolutiv, 
iar stratul de culoare original din această zonă 
avea nevoie de consolidare. Trebuie precizat că 
prin contracţiile grundului suprapus se antrena 
degradarea stratului de culoare original, ca 
urmare a apariţiei fenomenului de strapare. 

Aceste elemente ne-au arătat că păstrarea 
repictării ar fi dus în timp la pierderea originalului, 
fapt deosebit de important, care ne-a determinat 
să optăm pentru conservarea picturii de secol 
XVI şi eliminarea adaosului. 

Prin derestaurare s-a pus în valoare 
imaginea autentică (fig. 1, 2). Deşi unele elemente 
au fost parţial degradate în momentul efectuării 
repictării, personajul regăsit este de mare valoare 
artistică. Prin repictare s-a comis un fals artistic 
şi iconografic, prin schimbarea capului pe tipsie 
cu filacterul pe care personajul îl ţine în mâna 
stângă, şi poziţia mâinii drepte din gestul de 
binecuvântare în cel de indicare. 

• O altă zonă este situată pe latura de est 
a pronaosului, deasupra uşii de acces în naos. 
În centrul registrului este reprezentată Maica 
Domnului cu Pruncul Iisus, fiind încadrată de doi 
îngeri şi în continuare, de câte trei prooroci. Vom 
aborda separat problema repictărilor de pe părţile 

http://patrimoniu.gov.ro



Fig. I Icoana de hram, pe faţada de sud. Imagine din timpul îndepărtării repictărilor. 

laterale ale registrului cu prooroci , faţă de partea 
centrală a aceluiaşi registru deoarece calitatea 
şi starea de conservare a acestora este diferită. 
Pentru o examinare cât mai corectă a repictărilor 
s-a făcut mai întâi o descărcare a suprafeţei de 
acumulări. 

Pe ambele părţi ale registrului, respectiv 
la nivelul îngerilor şi a proorocilor puteau fi 
observate repictări efectuate în culori de ulei 
care se păstrau în proporţie mică, mai mult sub 
formă de urme, dând suprafeţei un aspect pătat, 
murdar şi discontinuu. Deoarece culorile fuseseră 
aplicate fără o descărcare a acumulărilor, acestea 
din urmă nu puteau fi îndepărtate în totalitate . 
Stratul de culoare original era bine păstrat, avea 
puţine lacune şi exfolieri de dimensiuni mici 
spre deosebire de stratul de repictare la nivelul 
căruia se întâlneau cracluri , umflături şi exfolieri 
extinse. Prin urmare, s-a decis ca adaosul să fie 
îndepărtat de pe această zonă, păstrându-se ca 
martori câteva suprafeţe de dimensiuni mici, dar şi 
portretul primului prooroc dinspre nord deoarece 
acesta nu mai prezenta pictură originală. 

Pentru zona centrală a registrului am 

observat o abordare diferită din partea autorului 
repictării . În primul rând stratul de culori de 
ulei era mult mai gros aplicat decât pe restul 
registrului , iar examinarea atentă în lumină 

razantă ne-a dezvăluit că veşmântul de la Maica 
Domnului mai fusese o dată repictat. 

Anul când a avut loc intervenţia în ulei a 
putut fi stabilit prin intermediul unei inscripţii 

descoperite între două straturi de culoare. Ion 
Bodnărescu, autorul acestei picturi şi-a caligrafiat 
numele pe fondul albastru din partea dreaptă a 
Maicii Domnului . În timpul îndepărtării culorii 
de ulei de pe cele două pătrate albastre situate 
de o parte şi de alta a Maicii Domnului , s-au 
observat texte notate într-un mod asemănător 
şi cu aceeaşi culoare ca şi semnătura autorului . 
Textul nu mai este însă complet datorită solzirii 
stratului de repictare aplicat consistent. Anul 
1887 descifrat în acest text este cel al repictării 
căci aceeaşi dată, parţial neclară în repictare , se 
poate citi uşor pe un tetrapod din naos. 

Comentariul critic privind păstrarea sau 
îndepărtarea intervenţiilor de la nivelul Maicii 
Domnului Hodigbitria a luat în considerare mai 

3 
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Fig.2 Icoana de hram. Imaginea originală descoperită de sub repictări. 

mulţi factori. După cum am menţionat şi în cele 
de mai sus, pentru această suprafaţă avem două 
intervenţii care se suprapun la nivelul veşmântului 
Fecioarei. Cel de al doilea strat, de ulei, a preluat 
denivelările şi discontinuităţile grundului din 
primul strat. Pierderea uleiului pe unele porţiuni, 
a făcut să se vadă atât culoarea din primul strat de 
repictare (roşu - brun), cât şi culoarea originală 
(galben). Pe veşmântul Pruncului, repictarea se 
mai păstra parţial , cum de altfel se întâmpla şi 
în cazul mâinilor şi portretului acestuia. Chipul 
original al Maicii se întrevedea prin lacunele de 
dimensiuni mici ale stratului de ulei . 

Prin urmare, se poate observa că originalul 
exista nealterat sub repictări, iar valoarea lui, 
având în vedere şi pictura din restul bisericii , era 
imposibil de egalat din punct de vedere estetic 
cu cea a repictării . Pe de altă parte, asocierea 
de culori de la nivelul portretului Pruncului -
roz din repictări şi verde din original - făceau 

dificilă păstrarea în continuare a celor două 
straturi. Îndepărtarea selectivă a repictărilor 
ţinând cont de cantitatea acestora pe suprafaţă, 
ar fi putut determina atât un disconfort optic, dar 
şi o imagine ambiguă ; Maica Domnului ar fi avut 
portretul de culoare roz, în timp ce Pruncul ar 

4 

fi avut un chip verde. De asemenea, păstrarea în 
totalitate a repictărilor din această zonă ar fi creat 
dificultăţi de prezentare estetică a suprafeţei. 

Astfel, lacunele repictării nu puteau fi atenuate 
valoric întrucât se acoperea originalul, iar 
suprafeţele pe care uleiul se păstra în proporţie 
mică (mâini, picioarele pruncului, veşminte), ar 
fi avut un aspect pătat. 

Motivul efectuării repictării poate fi 
pus pe seama culorii necanonice a veşmântului 
Maicii Domnului. De aceea prima dintre repictări 
a acoperit doar suprafaţa rezervată acestuia. 
Alterarea în timp a roşului miniu de plumb 
care a fost folosit pentru noul veşmânt, precum 
şi pierderea parţială a grundului, au reclamat o 
nouă repictare, de această dată efectuată pe toată 
suprafaţa şi în tehnica ulei care era la modă în 
acea perioadă . Autorii acestor intervenţii nu au 
înţeles însă marea artă a artistului din secolul 
al XVI-lea care a dat strălucire veşmântului 

Fecioarei prin simplitatea şi prospeţimea culorii, 
iar pentru cel al lui Iisus prin bogate modelări cu 
aur ale luminii (fig. 3, 4) . 

Privind retrospectiv, la suprafeţele de 
la biserica din Arbore care au fost degajate de 
sub repictări, putem observa că posibilitatea de 
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Fig.3 Pronaos, peretele de est, Maica Domului Hodighitria. Îndepărtarea repictărilor în ulei. 
revenire la original a fost dată şi de tehnica în 
care au fost efectuate aceste adaosuri. Astfel, 
prin degradarea stratului de repictare şi pierderea 
parţială a acestuia, a putut fi observată starea de 
conservare a originalului şi stabili totodată corect 
raportul de importanţă între adaos şi original. 

3. Intervenţii la biserica Sfântul 
Gheorghe din Suceava 

Într-o altă ordine de idei, vom aduce 
în discuţie o suprafaţă acoperită cu intervenţii 
la biserica Sfântul Gheorghe din Suceava. Nu 
vom aborda problema repictărilor efectuate la 
începutul secolului trecut în timpul restaurării 

coordonate de Johan Viertelberger, repictări 

care s-au păstrat selectiv pe zonele unde nu 
mai exista originalul, ci mă voi referi la unele 

intervenţii existente la nivelul scenei Ofranda 
baldachinului. După cum se ştie , respectiva 
reprezentare este o intervenţie în epocă, în locul 
picturii originale din 1534, efectuată la mai puţin 
de un secol de la pictarea bisericii, pentru a marca 
actul de donaţie al unui baldachin de către familia 
Movilă. Importanţa istorică deosebită a acestui 
moment dar şi calitatea estetică şi iconografică a 
reprezentării exclud orice gând de îndepărtare a 
stratului suprapus indiferent de calitatea picturii 
aflate dedesubt. Problema pe care vreau să o 
aduc în discuţie referitor la această reprezentare 
se referă la un alt aspect şi anume reluările 

autorilor. Revenim aşadar prin a sublinia încă 
o dată importanţa care trebuie să fie acordată 

de către restaurator identificării cât mai exacte 
a momentului efectuării oricăror intervenţii 

5 
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Fig. 4.Pronaos, peretele de est, Maica Domului Hodighitria. Pictura originală. 

şi chiar a autorului acesteia. Recunoaşterea 

în persoana celui care a dorit modificarea 
aspectului picturii , pe însuşi autorul său impune 
păstrarea, aproape necondiţionată, a revenirii ca 
parte integrantă a operei finite. Pentru tehnica a 
fresco, care impune o mare precizie din partea 
pictorilor, modificările apărute sunt interpretate 
ca stângăcii , şi deci , se poate considera că autorii 
nu stăpâneau foarte bine respectiva tehnică de 
pictură . La scena Ofranda baldachinului şi la cea 
situată în partea superioară acesteia, pe lângă 
împărţirea suprafeţei pe giornate mici , întâlnim 
numeroase reluări ale autorilor. Dintre acestea 
amintesc reluarea portretului domnitorului 

6 

din partea dreaptă a scenei, suprapunerea mai 
multor straturi în zona centrală a acesteia sau 
refacerea unor veşminte ale unor personaje din 
scena superioară, neidentificată. În acest caz, 
am considerat că revenirile trebuie păstrate în 
totalitate fiind posibili martori şi elemente cu rol 
important în datarea acestei picturi şi identificarea 
autorilor săi. Din punct de vedere a prezentării 
estetice, peste grundul alb care era vizibil pe 
veşmântul îngerilor de la căpătâiul Sfântului Ioan 
cel Nou de la Suceava (a căror veşminte sunt roşu 
şi verde) , s-a aplicat un laviu cu tentă neutră care 
să atenueze impactul vizual al acestui strat şi să 
permită, în pofida prezenţei sale discontinue, o 
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citire cât mai unitară a imaginii de ansamblu. 

Prin termenul generic de intervenţii, 

enunţat în titlul lucrării , înţelegem 

aşadar, pe de o parte straturile suprapuse 
în timp, în dorinţa de împrospătare sau adaptare 

Abstract: 

The present article aims at raising awareness as for 
aspects conceming the optional relationship between 
the interventions carried out in time and the restora
tion process. In order to thoroughly investigate this 
problem, the categories of overpainting frequently 
applied on murals were presented, that is the sty
listic ones, documented ones, politica! ones, icono
graphic ones and finally those motivated by taste. 
From the perspective of the de-restoration of these 
interventions, accumulated in time, the problem is 
to attain a criticai approach in taking decisions as for 
the selection criteria which define the final option. 
Taking into consideration these aspects, as a contin
uation of this paper, two case studies are being done: 
one referring to the church of Arbore and the other 
to the Church of St. George in Suceava. Among the 
numerous interventions undertaken at Arbore, two 
important areas were chosen as they are subject to a 
choice based on the value ascension of the original 
painting in comparison of the 19th century oil over-

la gustul epocii , respectiv repictările , dar şi acele 
adaosuri ale autorului însuşi , efectuate în căutarea 
imaginii finale optime. Identificarea şi înţelegerea 
diferenţei dintre aceste tipuri de adaosuri are un 
rol fundamental în decizia finală a restauratorului 
în momentul abordării suprafeţei. 

painting. Thus, by the removal of the overpainting 
of 1802 (?) from the patron saint dedication icon, 
placed above the entrance in the church, showing 
considerable decay, the original image of St. John the 
Baptist was revealed which until then had been cov
ered by a later intervention without any documentary 
value without speaking of the artistic one. Also in 
the narthex on the east side, above the door, after an 
attentive investigation of the surface associated with 
a stratigraphical research, the original painting was 
identified, hidden under tow layers of a secco inter
ventions. The successive removal of the paint layers 
pointed out a whole register of Prophets as well as 
the Holy Virgin with Jesus as a child in her arms. 
With regards to the restoration of the painting of 
the Church of St. Gheorghe in Suceava, there were 
also problematic situations in the case of the identi
fication of prior interventions. Such was the case of 
the composition The Offering of the Canopy, situ
ated in the nave on the south side, under the window 
where a very careful restoration enabled to point 
out original technological retouches testifying as 
for a kind of uncertainty of the painters as far as the 
knowledge of the a fresco technique is concemed. 
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TRATAMENTE COMPLEMENTARE PENTRU REFACEREA 
COEZIUNII PICTURILOR MURALE DIN NORDUL MOLDOVEI 

Introducere 

Preocuparea pentru formarea ştiinţifică a 
primelor generaţii de restauratori a debutat în anii 
70. Ulterior, am asistat la evoluţia controversată 
a acestui domeniu, pornind de la parcurgerea 
unei perioade de perfecţionare a metodologiilor 
de restaurare în funcţie de experienţa personală 
a fiecărui restaurator şi ajungându-se uneori 
până la ignorarea principiilor de restaurare . 

În ultimii ani , se constată o diversitate 
de opinii şi interpretări ale principiilor gene
rale de restaurare, interpretări determinate de 
atitudinea partizană a unor grupuri profesio
nale. Tendinţa de a supune principiile restaurării 
sub influenţa unor criterii fals teologice, eco
nomice sau a unor interese personale, plasează 
acest domeniu dincolo de obligaţia păstrării ca
racterului autentic al valorilor de patrimoniu. 

Pe de altă parte, unii restauratori , în spe
cial cei din mediul universitar, au o permanentă 
preocupare pentru cercetarea şi studierea în 
detaliu a materialelor şi a fenomenelor ca
racteristice , cu intenţia de a perfecţiona acest 
domeniu, prin utilizarea celor mai perfor
mante mijloace de investigaţie şi tratament, 
cu obligaţia de a forma studenţii în spiritul 
respectului pentru opera de artă originară . 

Dincolo de necesitatea conservării şi 

restaurării unui număr apreciabil de biserici cu 
pictură murală , un pericol major îl constituie 
abandonarea în rutină, fără o preocupare pentru 
evoluţia în timp a intervenţiilor. Abordarea unei 
atitudini exclusiviste, redusă la o gamă limitată 
de metode sau materiale, fără o adaptare la e
lementele de progres , constituie, de asemenea, 
o ignorare a posibilităţilor performante prin 
care valorile noastre estetice pot fi conservate. 

Ca parte bine definită dintr-un ciclu com
plex de operaţiuni, consolidarea stratului de 
culoare este una dintre intervenţiile cele mai 
importante care se referă la conservarea în sine 
a operei de artă. Evoluţia degradărilor fizico
chimice ale stratului de culoare trebuie stopată 
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sau diminuată prin aplicarea unor intervenţii şi 
tratamente specifice cât mai aproape de calitatea 
originală a picturilor murale. Prin urmare , de
mersul restauratorului poartă măsura responsabilă 
atât a valorii obiectului de artă cât şi a meto
dologiei adoptate pentru conservarea acestuia. 

Pornind de la acest sentiment al 
responsabilităţii faţă de intervenţiile aplicate 
asupra unor importante monumente din nordul 
Moldovei, respectiv bisericile de la Arbore, 
Voroneţ , Moldoviţa şi Suceviţa , mi-am pus per
manent întrebarea dacă materialele folosite în 
mod curent oferă într-adevăr o calitate favorabilă 
conservării picturilor murale. Dincolo de co
mentariile critice care privesc caracteristicile 
unor materiale, se cuvine să precizez că, potrivit 
principiilor de restaurare, orice intervenţie pen
tru salvarea obiectului de restaurat este justificată 
mai ales dacă aceasta se impune ca o necesitate . 
În acest sens, trebuie apreciată iniţiativa cam
paniilor de intervenţie de urgenţă pentru salva
rea picturilor murale exterioare, declanşate în 
anii '80 şi continuate până la sfârşitul anului 
2000. A fost un moment important prin care s-a 
conştientizat pentru prima dată nevoia efectuării 
unor asemenea intervenţii care au avut ca rezul
tat limitarea unor pierderi iminente ale stratului 
de culoare aflat în curs de degradare. Pe de altă 
parte, odată cu trecerea anilor, s-a conturat ideea 
urmăriri în timp a intervenţiilor. Acest lucru a 
fost demonstrat de necesitatea revenirii , după 
mai bine de douăzeci de ani, asupra consolidării 
picturilor exterioare, restaurate între anii ' 70-
'74 , la biserica Mănăstirii Humor, ca urmare a 
apariţiei unor fenomene primare de pierdere a 
adeziunii stratului de culoare. În acea perioadă, 
s-au folosit experimental două produse noi , în 
concentraţii foarte scăzute. Este vorba de dis
persia transparentă de caseinat de calciu, pro
dus brevetat de chimistul Ioan Istudor împreună 
cu pictorul Gheorghe Ciobanu 1 şi de folosirea, 
1 Istudor Ioan, Ciobanu Gheorghe, Dispersii de caseinat de 
calciu folosite în conservarea picturilor murale în frescă şi 

tempera, în voi. „ Cercetări de conservare şi restaurare'', editat 
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experimentală, pentru prima dată în România, a 
unei răşini acrilice, Paraloid B 72, demonstraţie 
făcută de prof. Laura Mora de la ICCROM. 
Prudenţa de la acea vreme a făcut ca ambele 
produse să fie folosite în concentraţii scăzute, 
în jur de 1 %, ceea ce ulterior s-a dovedit a fi 
fost insuficient. Continuarea mai apoi numai 
cu dispersie transparentă de caseinat de cal
ciu a impus o revenire, în anii 1994-1997, cu 
o nouă consolidare, de data aceasta cu Par
aloid B 72, intervenţie asigurată de o echipă 
coordonată de restauratorul Dan Mohanu. 

Aflat în perspectiva unei situaţii asemă
nătoare, am fost interesat de căutarea unor al
ternative care sa 1m1 asigure convingerea că 
mai pot fi folosite şi alte mijloace de consoli
dare. Acest prilej mi-a fost oferit de contactul 
cu unii din restauratorii şcolii de restaurare de 
la Florenţa, cu prilejul şantierului de restaurare 
UNESCO de la Probota, în cadrul căruia s-au 
făcut demonstraţii metodologice privind folo
sirea unor tratamente minerale pentru refacerea 
coeziunii stratului de culoare. Până la acest mo
ment, la noi în ţară, s-au mai făcut asemenea 
experimente în anii ' 80, la Biserica Domnească 
din Curtea de Argeş, de către Dan Mohanu şi 

Ion Istudor, care au rămas la această fază . 

1. Argumente de principiu 

În ansamblu, problema conservării stra
tului pictural sensibilizat poate fi abordată pe 
două trasee distincte. Unul practicat curent, 
care favorizează folosirea polimerilor ca pro
duse organice, atât pentru caracteristicile lor 
adezive cât şi pentru cele de protecţie, şi cel de 
al doilea, la care mă voi referi în continuare, 
priveşte produsele chimice de natură minerală. 

Promovarea acestei metodologii are la 
bază peste 40 de ani de cercetări şi aplicaţii 

atât pentru conservarea pietrei cât şi pentru 
suprafeţele murale poroase pe bază de var. Dez
voltarea acestei soluţii alternative a fost urmărită 
în timp de cunoscuţi specialişti în domeniu, în
tre care amintesc pe Mauro Matteini , Arcan
gelo Moles, Sabino Giovannoni, Umberto Ban
dini. De asemenea, cercetătorii italieni au luat 
în considerare şi unele aspecte critice apărute 
pe parcurs dar, ţinând cont de exigenţe , susţin 

în continuare soluţia, ca o posibilă alternativă 
compatibilă vis-a-vis de folosirea adezivilor or
ganici naturali sau a răşinilor acrilice. 

de Muzeul Naţional de Istorie, Bucureşti , l982. 

Fig. I. Biserica mănăstirii Moldoviţa, pridvor. 
Forme de pierdere a aderenţei stratului de culoare 

Fig. 2. Biserica mănăstirii Probota, faţada de vest. 
Identificarea pierderii coeziunii stratului de culoare 
prin teste de contact 

2. Formele de degradare a stratului pictural 

Este cunoscut faptul că, în contextul unei 
diversităţi a formelor de degradare propriu-zise 
a stratului de culoare, se disting două tipuri 
principale: a) pierderea aderenţei la stratul 
suport, respectiv desprinderea stratului pictural 
sub formă de solziri, pante de acoperiş sau mici 
umflături [Fig. 1] şi b) pierderea coeziunii, care 
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Fig. 3. Biserica Sfântul Gheorghe a mănăstirii Sf.Ioan cel Nou din 
Suceava, naos, Ofranda baldachinului. Refacerea aderenţei stratu
lui de culoare cu D.T.C.C 

se manifestă prin pulverulenţa stratului pic
tural [Fig. 2]. Cauzele care favorizează aceste 
degradări sunt diverse şi au surse diferite. Fără a 
intra în detalii, acestea sunt determinate pe de o 
parte de condiţiile de microclimat şi de prezenţa 
umidităţii, iar pe de alta de implicarea unor as
pecte tehnologice. Este cunoscut faptul că, înainte 
de orice intervenţie asupra stratului de culoare, 
o primă investigaţie constă în efectuarea unor 
analize preliminare privind existenţa nitraţilor 
capabili să producă reacţii secundare nedorite. 

3. Materiale organice folosite pentru consoli
darea stratului pictural 

Alegerea materialelor - şi implicit a me
todologiei - presupune o anumită maturitate 
responsabilă din partea restauratorului şi con
stituie un important moment decizional în urma 
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căruia se stabileşte eficienţa şi calitatea fizico
chimică a tratamentelor adoptate. 

Pe de altă parte, trebuie luată în con
side-rare posibilitatea de a raporta calitatea 
adezivilor selectaţi la proprietăţile ideale ale 
unui fixativ. În mod curent, pentru consoli
darea stratului de culoare se folosesc mijloace 
adezive organice [Fig. 3]. Mă refer aici la un 
adeziv, devenit de acum tradiţional - dispersia 
transparentă de caseinat de calciu - folosită 

la noi în ţară începând din anul 1972. Pe lângă 
caracteristicile adezive cunoscute, acest pro
dus este biodegradabil în condiţiile unui micro
climat umed, favorabil. Acest aspect însă nu a 
fost identificat până în prezent la picturile ex
terioare din Moldova unde s-a folosit curent. 
Rămâne în discuţie apariţia în timp a feno
menului de contracţie, ceea ce presupune o reve
nire selectivă asupra zonelor pe care a fost aplicat. 
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În ceea ce priveşte folosirea produselor 
sintetice, de tipul emulsiei acrilice diluate în al
cool , cum este Primalul E 330, sau a răşinilor 
acrilice între care se distinge Paraloidul B 72, 
părerile sunt împărţite, datorită faptului că se 
cunoaşte parţial evoluţia în timp a acestora, 
avantajele fiind diminuate de comentariile critice 
raportate la caracteristicile ideale ale fixativilor. 
Dintre acestea se pot aminti : disponibilitatea la 
atacul biologic, caracterul filmogen , reducerea 
porozităţii şi implicit diminuarea capacităţii de 
evaporare a umidităţii , de aici rezultând alte 
efecte secundare de natură fizică marcată şi de 
evoluţia sărurilor din structura stratului suport. 

4. Aplicarea tratamentelor minerale pentru 
consolidarea stratului pictural. 

Unul din argumentele fundamentale pen
tru folosirea compuşilor minerali se referă la 
compatibilitatea acestora cu substratul caracte
ristic picturilor murale, care este , de asemenea, 
de natură minerală. În acest caz este vorba de 
comportamentul fizic şi fizico-chimic al mate
rialelor care intră în contact direct. În context 
general, această calitate se exprimă prin faptul 
că substanţele ce intră în contact cu materia
lele trebuie să fie caracterizate de proprietăţi 
similare, cum ar fi coeficienţii de dilatare 
termică, comportament similar la variaţiile 

condiţiilor de microclimat, la care se mai 
adaugă şi proprietăţile optice . Odată întrunite 
aceste particularităţi , o condiţie esenţială a 
tratamentului este durabilitatea, respectiv 
rezistenţa în timp a calităţilor dobândite. Şi nu 
în ultimul rând, posibilitatea de a reveni după 
aceste tratamente cu orice alte produse de con
solidare, chiar materiale mai nou descoperite. 

Aceste caracteristici fundamentale se 
regăsesc în tratamentele minerale cu hidroxid de 
bariu şi oxalat de amoniu . Dacă aceste tratamente 
sunt precedate de o conversie a sulfatului de cal
ciu prezent în suport, prin aplicarea prealabilă a 
unor comprese cu carbonat de amoniu, se obţine 
şi o blocare a ionului sulfat. În aceeaşi familie 
se poate include ş i dispersia de hidroxid de cal
ciu - apa de var (la noi în curs de experimen
tare), care ar fi cea mai compatibilă cu mate
ria originară a picturilor murale pe bază de var. 
Este evident că fiecare dintre aceste tratamente 
are unele particularităţi şi exigenţe care, odată 
enunţate , recunoscute şi aplicate cu stricteţe , 

oferă o calitate asemănătoare cu liantul originar, 
evitând astfel folosirea produşilor polimerici . 

După confirmarea experienţei de la biseri
ca mănăstirii Pro bota, posibilitatea aplicării trata
mentului cu hidroxid de bariu ne-a fost oferită 
ca o alternativă la problemele decoezive ge
neralizate şi identificate la biserica mănăstirii 
Suceviţa, în interior, pentru pigmenţii albas
tru smalţ, roşu cinabru şi pentru unii pigmenţi 
argiloşi . În lipsa unui tratament convenabil , care 
să nu modifice calitatea originară a stratului pic
tural , o suprafaţă apreciabilă ar fi trebuit să fie 
consolidată cu Paraloid B72 . În consecinţă, am 
făcut primele teste aplicative, care mi-au întărit 
convingerea necesităţii studierii şi adaptării 

acestei metodologii la specificul şi caracteris
ticile picturii de la Suceviţa, în sensul că stratul 
suport de aici are un conţinut ridicat de sulfat de 
calciu (gips). Prezenţa excesivă a sulfatului este 
argumentată de chimistul Ioan Istudor printr-un 
viciu tehnologic privind provenienţa, procesul 
de ardere şi de preparare a varului folosit pentru 
pictura a fresco de aici2

• Prin urmare, această 
metodologie ar putea rezolva două aspecte: 
refacerea coez iunii şi blocarea ionului sulfat. 

5. Faza experimentală 

Înainte de aplicarea extinsă a tratamentu
lui cu hidroxid de bariu pe pictura de la biserica 
mănăstirii Suceviţa, am parcurs o importantă 
etapă de cercetare şi studiere a fenomenelor 
chimice, prin efectuarea unor teste compara
tive pe fragmente disparate de strat suport cu 
urme de pigment, provenite de la pictura murală 
extrasă de la fosta biserică a mănăstirii Văcăreşti . 

Astfel, pe fragmentele pregătite pentru 
teste s-au aplicat pigmenţi minerali, folosiţi 

curent în pictura a fre sco , în amestec cu apă, în 
straturi mai consistente sau mai transparente. În 
etapa următoare , s-au făcut teste de absorbţie 

pentru a avea unele repere în stabilirea timpului 
de contact şi grosimea compresei cu pastă de 
hârtie [Fig . 4]. Pentru asigurarea stratului pic
tural decoeziv, suprafaţa a fost protejată cu o 
foiţă de hârtie japoneză. Aplicarea compresei 
s-a făcut după o prealabilă umezire a pastei celu
lozice şi omogenizarea sa cu hidroxidul de bariu 
în concentraţie de 8-10%, cu timp de expunere 
cuprins între o oră şi jumătate , două şi patru ore. 
Acest tratament se explică prin următoarea reacţie 
chimică: prin evaporarea soluţiei de hidroxid de 
bariu, acesta reacţionează în timp cu anhidrida 
carbonică din aer, rezultând o neoformaţiune 
2 Ioan Istudor, Buletin analiză nr. 6 I 2001 , arhiva CERECS 
ART S.R.L. 
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Teste de laborator privind gradul de absorbţie 

şi timpii de expunere a compreselor 

Fig. 4. Teste de laborator pentru stabilirea timpilor de expunere a 
compreselor 

de carbonat de bariu ce se produce atât la nive
lul stratului de culoare cât şi în stratul suport. 
Această nouă formaţiune minerală are carac
teristici asemănătoare cu liantul originar de 
carbonat de calciu. Pentru confirmare, o parte 
din suprafeţele fragmentelor au fost lăsate mar
tori, ca termen de comparaţie cu zonele tratate . 

Fig. 5. Teste de laborator 

Pentru a urmări comportarea unor ade
zivi în raport cu hidroxidul de bariu, pe un alt 
fragment s-au aplicat unele soluţii de tipul Pri
mal E 330 (în concentraţie de 8 %), dispersie 
transparentă de caseinat de calciu (1 ,5 % ) şi 
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Siton X 30 (în concentraţie de 25 %), care au 
fost supuse tratamentului cu hidroxid de ba
riu . Prin acest test s-a urmărit comportamen
tul adezivilor organici şi al soluţiei minera
le în contextul exigenţei privind descărcarea 
suprafeţelor de componentele organice [Fig . 5] . 

Prin urmărirea experimentelor pe parcursul 

Teste pentru determinarea 
comportamentului unor adezivi în 

raport cu hidroxidul de bariu 

Primai E330 (8%) 
a. Impregnat o singură dată 

b. Impregnat de două ori 

- martor de comparaţie 

D.T.C.C. (1,5%) 
a. O singură aplicare 

b. Două aplicări 

- martor de comparaţie 

Siton X30 (25%) 

a. Impregnat într-un strat 

b. Două straturi de substanţă 

- martor de comparaţie 

Pe zona mediană a fragmentului 

s-a aplicat o compresă cu 

hidroxid de bariu 

a cca. trei luni , s-a confirmat faptul că trata
mentul cu hidroxid de bariu reface microcoe
ziunea compromisă, în funcţie de cantitatea 
de soluţie absorbită şi evaporată din stratul 
suport. De aici rezultă că procesul de carbon-
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atare este mai intens sau mai scăzut. De ase
menea, acest tratament nu are calităţi adezive 
şi nu este recomandat pentru restabilirea ex
folierilor. Prin urmare, rămâne ca, numai m 
acest caz, să fie folosiţi adezivii sintetici .. 

Fig. 6. Biserica mănăstirii Suceviţa, altar. Aplica
rea selectivă a compresei cu hidroxid de bariu 

Fig. 7. Tratamente minerale efectuate la biserica Sf. 
Gheorghe a Mănăstirii Sf. Ioan cel Nou din Suceava 

6. Aplicaţii metodologice 
După această fază experimentală de labo

rator3, s-au făcut aplicaţii in situ în naosul şi tur
la bisericii mănăstirii Suceviţa. Aici, s-a încercat 
şi o aplicare selectivă, pe formă, a compreselor 
cu hidroxid de bariu, în intenţia de a acoperi nu
mai suprafeţele decoezive [Fig. 6] . Acest sistem 
este util mai ales pentru evitarea suprafeţelor 

acoperite cu pigmenţi pe bază de cupru, în par
ticular azuritul şi malahitul - ceea ce nu era ca
zul Suceviţei - asupra cărora hidroxidul de bariu 
are o influenţă nefavorabilă prin faptul că este o 
soluţie bazică. Aceeaşi exigenţă faţă de aceşti 

pigmenţi se impune şi în cazul folosirii carbo
natului de amoniu pentru curăţirea picturii sau 
pentru blocarea ionului sulfat din stratul suport. 

După aplicaţiile preliminare de la 
Suceviţa, în anul 2000, s-a făcut o prezentare 
teoretică şi practică a experimentărilor în faţa 

Comisiei de Componente Artistice a Minis
trului Culturii şi Cultelor, care şi-a dat acor
dul pentru extinderea acestui procedeu la valo
roasele monumente aflate în discuţie, ţinând 

cont de particularităţile condiţiilor de micro
climat din Moldova de Nord şi de exigenţele 

impuse de specialişti [Fig. 7, 8, 9, 10]. 
De asemenea, mai trebuie precizat faptul că, 

aceste tratamente trebuie să fie precedate de atente 
investigaţii chimice privind natura pigmenţilor şi 
a sărurilor conţinute, în special azotaţii şi nitraţii 
aflaţi în stratul suport [Fig. 11], în prezenţa cărora 
nu se aplică tratamentul cu „bariu'', dar este posibilă 
folosirea oxalatului de amoniu. Astfel, în funcţie de 
aceste exigenţe, s-au aplicat diferenţiat cele două 
metode, mai ales în cazul intervenţiilor din altarul bi
sericii Sf. Ncolae de la Bălineşti şi de pe suprafeţele 
curbe din naosul bisericii din satul Arbore. 

În anii următori, s-au extins aceste trata
mente şi asupra picturilor de la bisericile din 
Arbore, Voroneţ, Moldoviţa, şi Sfântul Gheor
ghe a mănăstirii Sf. Ioan cel Nou de la Suceava, 
procedeul fiind preluat atât de colaboratori cât şi 
de unii colegi, care îl folosesc de exemplu pen
tru refacerea coeziunii picturilor din biserica 
Sf. Nicolae a mănăstirii Popăuţi din Botoşani. 

CONCLUZII 

După această prezentare generală privind ex
perimentele şi aplicarea tratamentelor mi
nerale pentru refacerea coeziunii picturilor 
3 Pentru efectuarea acestor teste au fost implicaţi direct chi
mistul Ioan Istudor şi pictorul restaurator Geanina Roşu. 
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Fig. 8. 9. Tratamente minerale efectuate la biserica Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul 
din satul Arbore şi în turla bisericii Sf. Gheorghe a mănsătirii Sf. Ioan cel Nou din Suceava 

murale se pot desprinde câteva concluzii. 
În primul rând, se impune ideea unei atente 
studieri a posibilităţilor de folosire a fixati
vilor, beneficiind de performanţele fiecăruia 

în functie de caracteristicile fizico-chimice ale 
stratulu'i de culoare şi ale stratului suport. În 
egală măsură, trebuie luate în considerare as
pectele legate de principiile de restaurare şi de 
proprietăţile consolidanţilor ca un reper constant 
de performanţă. Limitele acestora sunt marcate 
totuşi de unele aspecte care ţin de posibilitatea 
aplicării lor şi de particularităţile materialelor. 
În fapt, consider că este important să foloseşti 

în anumite condiţii avantajele prioritare ale unor 
produşi sau chiar să le poţi înbunătăţi printr-o 
intervenţie complementară, prin care să se asi
gure o protecţie optimă a picturilor murale. 
Un alt aspect important este cel care ţine de for
marea şi experienţa restauratorului. Astfel, ope
ratorul trebuie să conştientizeze intervenţia asu
pra fiecărei opere de artă, trecând printr-o fază 
experimentală proprie atât produsele folosite 
cât şi metodologiile aplicate. Pericolul constă 
tocmai în preluarea automată a materialelor 
şi a procedurilor, sub forma unor "reţete" apli
cate mecanic, fără o înţelegere profundă a feno
menelor şi a particularităţilor fiecărui monument. 

http://patrimoniu.gov.ro



Fig. 1 O. Tratamente minerale efectuate în turla bisericii Sf. Gheorghe a Mănăstirii 
Sf. Ioan cel Nou din Suceava 
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Abstract: 

The approach of this much particularized topic focus
ing on strictly professional aspects was aimed at pro
moting a principie based attitude opened to the last 
researches conceming the conservation of the wall 
paintings. In the introductory part of the presentation, 
there is a short review of the preoccupations and atti
tude of the various categories of restorers from a his
torical perspective concemed with the usage in time 
of organic adhesive materials for re-establishing the 
adherence of the paint layer. The responsible approach 
of this problem means the recognition of the limits 
of these materials and the attempt to promote new 
opportunities offered by the researches in the field. 
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Fig. 11. Teste efectuate in situ pentru 
determinarea conţinutului de nitraţi 

Without excluding other possibilities, by the expres
sion ofthe principle-based arguments as for the com
patibility, durability and possibility of retouching, 
the debate focuses on the promotion of a new meth
odology of the application of the inorganic chemi cal 
processes of mineral nature for the conservation of 
the paint layer and stabilization of the sulphate ion. 
Thus, there are taken into consideration treatrnents 
with barium hydroxide, ammonium oxalate and the 
calcium hydroxide dispersion, which are now also 
applied in Romania, with a first experimental phase 
being tested in laboratory conditions and a second 
consisting in its application in situ. The first method
ological contact was done on the restoration site of 
Probota together with specialists from O.P.D. - Flor
ence, and the same principie was extended and ap
plied differently on other sites of north ofMoldavia. 
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CERCETĂRI STRATIGRAFICE ŞI TEHNOLOGICE 
PRIVIND PICTURA DE LA 

BISERICA MĂNĂSTIRII VORONET 

Pe parcursul lucrărilor de restaura
re de la biserica Sf. Gheorghe a mănăstirii 

Voroneţ s-au identificat o serie de elemente de 
interferenţă între pictura murală şi componen
tele de arhitectură. Din punct de vedere al mij
loacelor de investigare, interpretările noastre au 
la bază observaţii stratigrafice şi tehnologice 
asociate cu analize chimice precum şi informaţii 
rezultate în urma procesului de restaurare. 
Interpretări bazate pe observaţii stratigrafice 
şi tehnologice 

Biserica Mănăstirii Voroneţ - ctitoria 
lui Ştefan cel Mare de la 1488, aşa cum ne spune 
pisania aflată pe latura de est a actualului pridvor 
închis 1, a fost mărită prin adăugarea acestui spaţiu 
din iniţiativa Mitropolitului Grigorie Roşca, prilej 
cu care s-a acoperit cu pictură exterioară întrega 
biserică. Această adăugire a pridvorului a devenit 
mai vizibilă, la nivel structural, odată cu trecerea 
timpului, prin apariţia unor crăpături verticale pe 
toată secţiunea structurii de zidărie atât la exte
rior cât şi la interior, corespunzătoare zonelor de 
joncţiune dintre pronaosul originar şi noul spaţiu 
de cult. Aşa se face că, pictura exterioară de pe 
laturile de nord şi de sud ale bisericii a suferit 
pierderi fragmentare apreciabile (circa 5 mp) în 
aceste zone. Crăpăturile au fost reparate în timp 
cu diverse materiale de umplutură (cărămidă sau 
piatră de râu) şi cu mortare pe bază de var, ip
sos şi ciment, care au acoperit cu mult pictura 
murală [Fig. 1]. Cu prilejul lucrărilor de restaura
re a picturilor exterioare dintre anii 1980 - 1987, 
s-au îndepărtat aceste suprapuneri, recuperând 
fragmentele acoperite ale picturii. În încercarea 
noastră de a reconstitui în tehnica tratteggio ele
mentele compoziţionale pierdute, am constatat 
că o bună parte din detalii , cum ar fi veşmintele, 
filacterele sau benzile de demarcare a registre
lor, nu mai au continuitate de-o parte şi de alta a 
dislocării [Fig. 2]. Acest fapt se datorează mişcării 
pridvorului în urma tasării terenului spre vest, 

1 G. Balş, Bisericile lui Ştefan cel Mare, în B.C.M.I. 1925, 

p. 34 

' 

OLNIU BOLDURA 

demonstrând astfel că zidăria acestuia nu a avut o 
ţesere la biserica ridicată de Ştefan cel Mare. Prin 
urmare, elementele compoziţionale dinspre prid-

Fig. 1 - Zona de îmbinare dintre pridvor şi corpul 
bisericii. Materiale de umplutură descoperite 
după îndepărtarea mortarelor de reparaţie . 

vor sunt decalate cu 5-6 cm. faţă de cele aflate 
în dreptul pronaosului. Pentru a sublinia această 
decalare, am ţinut să punem în evidenţă faptul că 
banda verticală roşie, dinspre vest, de demarcare a 
scenelor faţă de coloana reprezentându-i pe Filo
zofi nu are continuitate, ci este fracturată în partea 
superioară. Această reprezentare obiectivă consti
tuie un martor al deformării structurale petrecute 
în timp, pus în evidenţă de intervenţia noastră. 

Un alt aspect demn de a fi menţionat se referă 
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Fig. 2 - Faţada de sud, lacună chituită şi integrată 
în tehnica tratteggio . Dislocările apărute la nivelul 
elementelor de arhitectură au dus la pierderea 
continuităţii picturii murale. 

zona inferioară cu pictura aflată în podul bisericii . 
Astfel, în zona portalului ş i a registru

lui inferior sunt vizibile două straturi de pictură 
reprezentând fiecare câte o draperie . Primul strat, 
reprezintă fragmente de draperie aplicată direct 
pe structura de zidărie a bisericii lui Ştefan, re
spectiv pe faţada de vest, care se află sub nive
lul de călcare al actualei pardoseli a pridvorului. 
Al doilea strat de pictură acoperă această drape
rie şi, în întregime interiorul pridvorului [Fig. 
3] . Tot un prim strat aplicat direct pe zidărie 

se identifică şi în podul bisericii pe acelaşi 

perete [Fig. 4] , reprezentând o friză decorativă 
menţionată de Oreste Luţia2 deja în 1924. 

Prin urmare, avem două elemente decora
tive aflate pe latura de vest a bisericii lui Ştefan cel 
Mare, unul în partea superioară şi altul în partea 
inferioară. Lipseşte informaţia materială privind 
prezenţa picturii şi pe zona centrală a peretelui. 
Cercetările noastre stratigrafice făcute în lacu
nele stratului de culoare nu au pus în evidenţă 
prezenţa unei prime decoraţii murale, arătându
ne că pictura lui Grigorie Roşca ar fi fost aplicată 
direct pe zidărie. Această dilemă a fost clarificată 
în vara anului 2006, când au început decapările 
reparaţiilor de ciment din interior, care acopereau 
crăpăturile dinspre nord şi sud, formate la zona de 
îmbinare a pridvorului adăugat la corpul bisericii 
lui Ştefan cel Mare. Astfel, la zona de îmbinare 
dinspre sud - est, pe suprafaţa peretelui în dreptul 

Fig. 3 - Pridvor, peretele de est, zona inferioară. Cele două straturi 
de pictură murală reprezentând draperii ce se suprapun. 

la cercetarea peretelui de est din pridvor, respec
tiv la corelarea elementelor stratigrafice pictate în 
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2 Paul Henry, Monumentele din Moldova de nord de la origini 
până la sfârşitul secolului al XVI - /ea, Bucureşti, 1984, p. 2 1 O. 
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Fig. 4 - Motiv decorativ cu elemente vegetale identificat în podul bisericii - partea 
superioară a peretelui de est al pridvorului. 

Fig. 5, 6 - Pridvor, zona de îmbinare dintre pereţii de sud şi est. Detalii cu pictura murală descoperită 
după îndepărtarea mortarelor de reparaţie. 
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zidului adăugat, deci nu ţesut, s-au găsit urme de 
pictură murală ce mai păstrează imagini fragmen
tare dintr-o scenă ce reprezintă un Sfânt cu aureolă, 
veşminte şi un fond verde [Fig. 5, 6]. Fragmente 
de pictură se mai păstrează în zona inferioară şi 
la îmbinarea pereţilor de nord şi est ai pridvoru
lui. Având elementele fragmentare identificate pe 
această suprafaţă, se poate afirma faptul că încă din 
vremea lui Ştefan cel Mare biserica era acoperită 
la exterior, cel puţin pe faţada de vest, cu o pictură 

murală figurativă executată "a fresco". Înainte de 
a fi aplicată pictura pridvorului adăugat, pictura 
aflată de pe faţada de vest a bisericii construite de 
Ştefan cel Mare a fost decapată parţial, rămânând 
fragmentar numai draperia din zona inferioară şi 
elementul decorativ din podul bisericii. Urmele 
acestei picturi s-au păstrat numai pe secţiunea 
zidului, spre latura de sud şi cea de nord, în partea 
inferioară, în dreptul ultimului registru cu Sfinţi. 

O altă informaţie, complementară, ne-a fost 

Fig. 7, 8, 9 - Exterior, faţada de sud, pictură murală din dreptul banchetei 
perimetrale de piatră 

Fig.8 
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oferită de îndepărtarea unor mortare de reparaţie 
de la exterior, în zona banchetei de pe latura de 
sud, unde, au fost descoperite urmele unei prime 
decoraţii în tehnica a fresco, ce reprezintă tot o 
draperie aflată sub registrul cu imitaţii de cristale 
[Fig. 7, 8]. Prin urmare, înaintea picturii exteri
oare a lui Grigorie Roşca şi pe latura de sud a 
bisericii se afla o decoraţie cu draperie la nive
lul soclului, probabil o continuare a celei aflate 
pe faţada de vest a bisericii lui Ştefan cel Mare. 
Aceste urme ale unui prim strat pictural, respec
tiv elementul decorativ floral din podul bisericii, 
decoraţia cu draperie de pe peretele de vest a bi
sericii lui Ştefan cel Mare şi urmele decoraţiei 
de pe faţada de sud, sunt argumente care ne 
arată faptul că faţada de vest a fost acoperită 
cu o pictură care a continuat şi pe faţada de sud 
numai la nivelul soclului, de la mânerul banch
etei până la absidă. În această situaţie se poate 
considera că Petru Rareş împreună cu mitropol
itul Grigorie Roşca ar fi preluat ideea pictării la 
exterior, extinsă apoi, pe toate faţadele bisericii. 

Trebuie precizat faptul că, înainte de pic
tarea bisericii la exterior din iniţiativa mitropoli
tului Grigorie Roşca, s-au adosat banchetele de 
pe nord şi sud, mărginite de mânere cioplite în 

piatră ce străjuiesc intrările în biserică [Fig. 9]. 
Cu acest prilej s-a acoperit şi decoraţia cu drape
rie de pe faţada de sud, pe nord nemaigăsind 
urme de pictură asemănătoare. Probabil că repre
zentarea ulterioară a draperiei de pe abside a 
fost o preluare a decoraţiei acoperite de banche-

ta adăugată . Aşa se explică faptul că numai la 
Voroneţ soclul a fost acoperit în întregime cu 
o decoraţie murală, ideea fiind sugerată de pic
tura exterioară a bisericii lui Ştefan cel Mare. 
Aceste noi elemente stratigrafice vin să ne 
proiecteze o altă imagine a ceea ce a fost bi
senca Voroneţ în vremea lui Ştefan cel Mare. 

Modificările în timp aduse acoperişului 

au avut de asemenea implicaţii directe şi asupra 
picturii murale. Astfel, cu prilejul intervenţiilor 
din anul 2003 pentru restaurarea picturii exte
rioare de la turlă, s-a observat o zonă lacunară 
pe un traseu ce urmăreşte perimetral elementele 
de arhitectură, cu lăţimi ce depăşeau de multe ori 
1 O centimetri. Lacuna traversa registrul cu Pro
oroci la înălţimi variabile, cuprinse între nivelul 
de reprezentare a picioarelor pe părţile de nord 
şi sud, până la zona mediană a acestui registru, 
spre părţile din axul bisericii. Pe tot acest traseu, 
stratul suport al picturii s-a pierdut în întregime, 
uneori chiar cu degradări ale structurii de zidărie. 
După analiza comparativă a suprafeţei cu unele 
imagini de arhivă, am ajuns la concluzia că degra
darea picturii murale este rezultatul modificării 
în timp a acoperişului orignar al bisericii, acesta 

Fig.9 

primind, ca şi alte lăcaşuri, o formă simplă, în 
două ape, diferită de cea din secolul al XV - lea, 
care era caracterizată prin învelirea separată a 
fiecărui volum al construcţiei. Noua formă a în
velitorii a modificat nu numai plastica de ansam
blu a monumentului, dar a ascuns o parte din pic-
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Fig. 1 O - Exterior, turlă. Urme ale vechiului acoperiş în pictura murală . Imagine înainte 
de intervenţiile de conservare - restaurare. 

Fig. 11 - Exterior, turlă. Traseul vechiului acoperiş pe pictura murală. Imagine după 
restaurare 

http://patrimoniu.gov.ro



tura murală a turlei. Racordul dintre acoperiş şi 

pictură s-a făcut în detrimentul decoraţiei murale. 
Aceste urme au fost chituite sub nivel în timpul 
actualelor intervenţii de restaurare [Fig. 10, 11). 

Înconformitatecuproiectularh.IoanaGrigo
rescu (1961-1967), învelitoarea bisericii a fost 
readusă aproape de reprezentarea din Tabloul votiv, 
prin degajarea turlei şi fragmentarea acoperişului 
cu ruptură de pantă3 . Cercetările ulterioare 
privind ameliorarea acţiunii agenţilor atmosferici 
asupra picturilor murale exterioare au determinat 

Un alt element inedit îl constituie faptul că la 
turla bisericii , într-o lacună aflată deasupra unei 
ocniţe dinspre sud-vest, a apărut o altă formă 

de decorare a paramentului. Este vorba de colo
rarea alternativă cu un gri albăstrui şi roşu a 
feţelor din cărămidă, rosturile de îmbinare fiind 
vopsite cu alb de var [Fig. 12]. Această formă 
de decorare exterioară, întâlnită mai târziu şi 

la biserica din Bălineşti , dar necunoscută până 
acum la Voroneţ, se adaugă la sistemul de deco
rare a faţadelor exterioare din vremea lui Ştefan, 

Fig. 12 - Exterior, turla. Decoraţie murală descoperită de sub mortare de 
reparaţie într-o lacună a picturii murale. 

o lărgire semnificativă a streaşinei pentru prote
i area acestora, modificare finalizată în anul 1977. 
3 Gheorghe Curinschi Vorona, Arhitectură Urbanism Restau
rare, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1996, p. 232. 

respectiv la friza cu discuri ceramice aflate 
acum sub pictura din timpul lui Petru Rareş, 
păstrată pe latura de nord a corpului bisericii . 
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Interpretări determinate de curăţirea pic
turilor murale din pronaos 
Elementele noi identificate în timpul intervenţiilor 
de restaurare ne-au condus la o reanalizare a 
datării picturii din pronaos. Dacă datarea picturii 
din altar şi naos a provocat comentarii în rândul 
istoricilor de artă4 

, datarea picturii pronaosului a 
fost interpretată după inscripţia situată pe peretele 

-Fig. 13. Pronaos, calotă. 

de est al acestei încăperi, deasupra uşii de trecere 

4 G. Balş, Bisericile lui Ştefan cel Mare, în BCMI 1925, pp. 31 -
36 şip. 251 ; V. Vătăşianu, Istoria artei f eudale în Ţările Române, 
vol. I, Bucureşti , 1959, p. 808; M. A. Musicescu, Consideraţii 
asupra picturii din altarul şi naosul Voroneţului, studiu apărut 
în vol. Cultura moldovenească în timpul lui Ştefan cel Mare, Ed. 
Academiei, 1964, p. 364, nota 1; Idem, Voroneţ, ediţia II, Ed. 
Meridiane, Bucureşti, 1971 , p. 9; V. Drăguţ, Pictura murală din 

Moldova, Ed. Meridiane, Bucureşti , 1982, la p. 35 
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în naos. Iată ce spune textul după traducerea lui 
Oreste Luţia: ,,Această tindă a împodobit-o şi a 
aurit-o Teofan, arhiepiscopul Moldovei la anul 
7059 (1550) , luna iulie 2; vecinica lui pomenire" 5

• 

După curăţarea picturii din pronaos, în vara anu
lui 2005 , s-au observat unele detalii tehnologice 
care ne-au determinat să reconsiderăm interpre
tarea textului după care pictura pronaosului a fost 
făcută la 1550. În primul rând, am ajuns la con-

cluzia că poleirea cu aur a unor elemente decora
tive şi a unor aureole nu a fost aplicată de acelaşi 
pictor la terminarea lucrării , ci de un alt autor, 
într-o etapă ulterioară, autor mai puţin preocu
pat de acurateţea tehnică şi calitatea execuţiei. 

5 Vasile Drăguţ în Pictura murală din Moldova, Ed. Me
ridiane, Bucureşti, 1982, la p. 46, nota 118, care îl citează 
pe O. Luţia, Legenda Sf Ioan cel Nou de la Suceava în 
frescurile le de la Voroneţ, în Codrul Cosminului, I, 1924. 
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Fig. 15. Pronaos, peretele cu 
neglijenţe în aplicarea mixtionului şi a poleiturii 

Astfel, în urma cercetării suprafeţei s-a observat 
că mixtionul a fost aplicat cu o pensulă groasă 
care nu a permis autorului o urmărire îngrijită 
a formelor, lucru care nu se regăseşte în ductul 
pensulaţiei picturii executată a fresco. Suprafeţele 
apar neglijent delimitate, cu depăşirea elemen
telor compoziţionale, în multe locuri mixtionul 
fiind aplicat abundent, cu scursuri sau stropituri 
[Fig. 13 , 14, 15]. Comparând modul de aplicare 
a poleiturii din celelalte încăperi, observăm cali
tatea tehnică mult inferioară a celei din pronaos. 
Inscripţia care consemnează anul 1550, aflată 

deasupra uşii pe peretele de est, este scrisă cu li
tere mari, aurite, peste un element decorativ geo
metric [Fig 16]. Un studiu tehnologic al acestei 
suprafeţe ne dezvăluie prezenţa unei giornate 
care confirmă existenţa unui alt strat, foarte 
subţire, aplicat ulterior peste pictura originară, 
numai în limitele casetei dreptunghiulare care 
conţine inscripţia mărginită de faşele roşii. 

De asemenea, pe brâul galben situat deasupra 
registrului cu Sfinţi în picioare, se află un ele
ment decorativ aurit înconjurat de un fond albas
tru [Fig. 17]. Analizele de laborator au demon
strat că este vorba de albastru azurit artificial, 
alcătuit din particule foarte fin măcinate în 
comparaţie cu pigmentul aflat pe alte suprafeţe . 

Se ştie că pigmentul albastru azurit se aplică în
totdeauna pe un strat intermediar de negru cu rol 
de protecţie faţă de alcalinitatea varului. Faptul 
că în această zonă albastrul este aplicat pe un 
fond ocru, ne demonstrează că intervenţia a fost 
efectuată a secco. Testele de contact au arătat 

o slabă aderenţă a pigmentului. Albastrul din 
această zonă se deosebeşte de albastrul azurit 
aflat în câmpul picturii, atât prin aspectul său 
prăfos, decoeziv, cât şi prin intensitatea cromatică. 

Pornind de la aceste elemente, concluzia 
noastră este că inscripţia mai sus menţionată a 
fost aplicată ulterior şi cu referire la suprafeţele 
poleite, iar împodobirea se referă la completarea 
a secco din zona brâului galben. Este deci posibil 
ca pictura din pronaos, „elementară şi mai direct 
grăitoare"6 , cum afirmaAna Maria Musicescu, să 
fie contemporană cu cea din naos şi altar7

• Acum, 
după curăţarea picturii, se poate face o analogie 
stilistică detaliată. Părerea noastră este că nu sunt 
6 M. A. Musicescu, Consideraţii asupra picturii din al
tarul ş i naosul Voroneţului, studiu apărut în voi. "Cultura 
moldovenească în timpul lui Ştefan cel Mare", Ed. Acadamiei, 

1964, p.364 
7 Ecaterina Cincheza Buculei, Le programme iconographique 
du narthex de l ' eglise du monastere de Voroneţ, în RRHA. Se-

rie Beaux Arts, 1993, p. 3-23. 
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deosebiri majore de reprezentare, ci numai diferenţe 
de exprimare personală a doi autori care se pot 
regăsi în egală măsură atât în naos cât şi în altar, 

Inscripţia poate fi mult mai uşor justificată prin 
această intervenţie, mai ales dacă ţinem cont de 
dimensiunile inscripţiilor întâlnite pe pictura 

Fig. 16. Pronaos, peretele de est. Inscripţia ce consemnează anul 1550 

Fig. 17. Pronaos, element decorativ cu motive vegetale realizat peste brâul galben 
perimetral 

acoperind fiecare unele registre sau cum apare în 
pronaos, unul pe latura de nord, iar celălalt pe sud. 
Probabil că lipsa poleiturii din pronaos l-a determi
nat pe arhiepiscopul Teofan să comande o înnoire 
prin care pictura să capete o mai mare strălucire. 
26 

murală a altor biserici. În plus, este greu de crezut 
că într-o perioadă în care biserica era pictată pes
te tot în interior şi chiar la exterior, acest spaţiu 
situat în centrul bisericii să fi fost ultimul decorat. 
În concluzie, toate aceste elemente observate de 

http://patrimoniu.gov.ro



noi , vin să completeze informaţiile documentare 
de până acum, aducând argumente pentru reluarea 
cercetărilor în definitivarea imaginii de ansamblu 
a trecerii prin timp a bisericii lui Ştefan cel Mare. 

Abstract: 

This research aims at up-dating and valorizing 
historically information gathered throughout the 
mural painting restoration works carried at the 
church of Voroneţ Monastery. Thus, the strati
graphic research carried out on the previous ce
ment repairing work done both on the interior 
and exterior walls, in the area of the porch added 
upon the initiative of Metropolitan Bishop Grig
orie Roşca, led to the identification of forms of 
dislocation of the masonry structure which also 
included the paint layer, a deformation of the 
compositional elements being thus created too. 
A special research pertains to the association of 
the stratigraphic elements existing at the level of 
the drapery in the porch, from the interior and ex
terior, to the decoration in the attic of the church, 
on the east wall and fragments of mural paint
ing identified in the section of the cracks in the 

area where the porch was added to the church of 
Stephen the Great. Correlating this relevant wit
nesses , we can now assert that already during the 
time of Stephen the Great the church was deco
rated with mural paintings in the "a fresco" on 
the exterior walls , at least on the west fa<;ade . 
Another aspect refers to the painting on the tow
er of the church where a trimming of the paint
ing was noticed, it followed the shaped of the 
roof, modified in time. The current shape of 
the roof was designed and carried out in 1977. 
During the last part of the presentation, there 
are technological appreciations conceming the 
decoration of the narthex confirming the fact 
that its painting was carried out in the same 
period to the one in the nave and the chancel 
that is during the time of Stephen the Great. 
After the cleaning of the painting in the narthex, 
some a secco interventions were noticed, as well 
as the presence of a giornata in the area of the 
inscription of 1550 and the negligent gilding of 
some decorative elements in the in narthex and 
exonarthex. These elements clarify the nature 
of the contribution brought by Teofan, arch
bishop of Moldavia, in the year 7059 (1550). 
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RESTAURAREA TABLOULUI VOTIV 
DE LA BISERICA DIN ARBORE 

1. Date generale privind intervenţiile 
de restaurare 

În contextul general al restaurării picturii 
murale interioare de la biserica din Arbore, 
abordarea Tabloului votiv este un moment 
important din amplul proces de restaurare , prin 
faptul că se confirmă existenţa unor intervenţii 
ulterioare , dintre care unele au avut loc în 
împrejurările evenimentelor dramatice care 
au marcat familia ctitorului , Luca Arbore , 
evenimente petrecute în aceeaşi epocă, respectiv 
între 1502, anul ctitoriei, şi a doua jumătate a 
secolului al XVI - lea. 

Înainte de a detalia elementele tehnolo
gice identificate la Tabloul votiv se cuvine 
să facem unele precizări cronologice. Actuala 
etapă de conservare generală a picturilor de la 
Arbore a fost precedată de o primă intervenţie 
de urgenţă care a avut loc în toamna anului 
1974, când, o echipă de restauratori formată 
din Tatiana Pogonat şi mai tinerii absolvenţi , 

Dan Mohanu şi Oliviu Boldura, au fost trimişi 
de Direcţia Monumentelor Istorice pentru a 
consolida pictura desprinsă de zidărie din zonele 
superioare ale naosului şi pentru chituirea 
lacunelor. Pe parcursul acestei prime etape, 
colegul Dan Mohanu a făcut o serie de observaţii 
tehnologice referitoare la Tabloul votiv, 
aprecieri care au făcut obiectul unei comunicări 
ce nu a fost publicată până în prezent. Actuala 
etapă de conservare - restaurare a debutat în 
anul 1992 cu conservarea de urgenţă a picturii 
exterioare. Din anul 2000, odată cu începerea 
lucrărilor din interior, au apărut noi elemente 
tehnologice care se înscriu într-un context 
mai larg al evenimentelor istorice ce au lăsat 
urme, mult mai vizibile după restaurare, atât în 
pronaos cât şi în naos. 

2. Etapele istorice de aplicare a picturii 
şi a intervenţiilor în timp 

Identificarea acestor etape s-a făcut 

progresiv, pe parcursul procesului de restaurare 
în urma căruia au apărut elemente noi care au fost 
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asociate comparativ din punct de vedere tehnic şi 
stilistic. 

2.1. Prima decoraţie, cu imitaţie de asize 
de cărămidă, este pictată pe un strat subţire, 

de aproximativ doi milimetri, de mortar pe 
bază de var, care a fost aplicat pe structura de 
zidărie. Aceste reţele de alb şi brun roşcat au fost 
identificate în lacunele extinse ale stratului suport 
de pe tamburul calotei şi la nivelul pandantivilor 
mari din naos. Înainte de a se aplica stratul suport 
al picturii murale, suprafaţa a fost martelată cu 
obiecte foarte tăioase. 

2.2. Pictura originală executată "a 
fresco" a fost aplicată pe toată biserica. Chiar 
dacă există unele diferenţe de reprezentare între 
interior şi exterior, acestea pot fi considerate 
ca o evoluţie firească a artistului în procesul 
de exprimare plastică şi compoziţională, aceste 
elemente fiind determinate şi de spaţiile extinse 
şi generoase. Din această decoraţie murală, la 
Tabloul votiv se regăseşte aproximativ 55%. 

Referi tor la datarea acestui strat pictural ca 
fiind de la 1541, conform inscripţiei din glaful 
uşii din naos 1

, este de preferat a se arăta o oarecare 
prudenţă din perspectiva unui studiu tehnologic şi 
1 Referiri şi interpretări ale aceastei inscripţii pot fi găsite în 
textele mai multor autori . Astfel, G. Balş, în Bisericile lui Ştefan 
cel Mare, B.C.M.I. 1925, p. 117 şi 253 vorbeşte de o inscripţie 
descoperită ,,recent" care arată un „nume de zugrav <Drăgo
şie>? şi data de 7049 (= 1541)". După numai un an, Dimitrie 
Dan, în Ctitoria Hatmanului Luca Arbure, B.C.M.I. 1926, p. 
45, arată o fotografie a inscripţiei aflată într-o stare bună de 
conservare şi dă şi traducerea textului: „Eu „. din turceasca 
„. Dragosin zugravul, fiul popii „. din laşi am zugrăvit. Ana, 
fiica lui Arbure bătrânul, a plătit 26 zloţi, anul 7049 (1541) ". 
În anul 1967, Ioan Caproşu în Biserica Ar bure, Editura Meridi
ane, Bucureşti 1967, p. 21 , vorbeşte de ,,Dragosân zugrav, fiul 
popii Coman de la laşi", iar doi ani mai târziu inscripţia este 
amintită şi de către Vasile Drăguţ în Dragoş Coman, maestrul 
frescelor de la Arbore, Editura Meridiane, Bucureşti, 1969, p. 
14. O nouă interpretare a textului este dată în anul 2002 de către 
Tereza Sinigalia în Programul iconografic al spaţiului funerar 
din biserica "Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul" din 
satul Arbore, R.M.I . nr. 1/2001-2003, p. 32, unde autoarea pre
cizează că în inscripţie este vorba de „ Dragosin fiul lui <pan> 
I nu <al popii> I Coman din laşi "; autoarea face traducerea 
după inscripţia publicată. 
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caligrafic comparativ al scrisului , al rezistenţei în 
timp şi a particularităţilor de exprimare grafică. 
Faptul că din această inscripţie, publicată pentru 
prima oară de către Vasile Grecu în anul 1924, 
se mai păstrează vagi urme, ne face să credem că 
textul a fost aplicat „a secco" şi, prin urmare, nu 
a rezistat la intervenţiile mecanice şi chimice la 
care a fost supusă pictura prin spălare. De altfel, 
nu se pot identifica elemente tehnologice care să 
confirme că acest text a fost executat „a fresco" 2

• 

Problema acestei inscripţii rămâne deschisă, 

plasarea sa în apropierea Tabloului votiv, suma 
mult prea mică în raport cu suprafaţa pictată a 
bisericii, plătită de Ana pictorului Dragoş Coman, 
pot fi posibile argumente ale faptului că textul 
s-ar putea referii nu la pictarea bisericii, ci la 

zona centrală a acestuia a fost decupată şi apoi 
completată cu un nou strat pictural pe care se reia 
reprezentarea votivă a familiei Arbore dar la o 
scară mai redusă. Acest fapt este demonstrat de 
îmbinările mai mult sau mai puţin racordate la 
limitele decupajului, iar în spatele Iulianei se mai 
păstrează fragmentar, dar distinct, din cea dintâi 
reprezentare a acoperământului de pe cap, mult 
mai bogat, şi o parte din veşmânt. O importantă 
inadvertenţă în racordarea elementelor de 
detaliu din zona centrală, ne dezvăluie o dublă 
reprezentarea a chivotului, macheta bisericii . Aici 
se poate distinge în mod clar, o primă reprezentare 
a bisericii cu turlă şi acoperiş fragmentat, separat 
pe altar, pentru ca apoi, noua imagine a machetei 
bisericii să apară fără turlă şi cu un acoperiş 

fig. 1 - Zona de suprapunere a celor două machete ale bisericii. Imagine din timpul 
îndepărtării depunerilor 

refacerea tabloului votiv distrus între timp, după 
moartea lui Luca Arbore, din 1523 . 

2.3. A doua pictură executată "a fresco" 
ca o intervenţie istorică. Studiu comparativ al 
suprafeţei Tabloului votiv, la lumină directă şi 

razantă, ne dezvăluie faptul că o mare parte din 
2 Presupunerea că este vorba de o tehnică a secco o face şi 
Tereza Sinigalia, Programul iconografic al spaţiului funerar 
din biserica "Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul" din 
satul Arbore, R.M.I. nr. 1/2001-2003, nota 22. 

simplu extins pe toată biserica (Fig. 1). În rest, 
autorul acestei refaceri a încercat o racordare a 
elementelor compoziţionale astfel încât acestea 
să fie cît mai puţin vizibile. Este evident că în 
legătură cu aceste detalii de reprezentare se 
pot face multe comentarii dintre care cel mai 
important ar fi acela referitor la faptul că biserica 
a fost iniţial cu turlă sau nu. Pentru a avea un 
răspuns în acest sens, este necesar a se verifica 
urmele unor elemente constructive aflate în podul 
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bisericii, în zona bolţilor din naos. Menţionăm 
totuşi că, la nivelul picturii murale din naos, la 
baza calotei, nu există nici o îmbinare suspectă 
care ne-ar putea sugera ideea unei discontinuităţi 
sau fragmentări ale picturii. Se poate lua totuşi în 
discuţie o uşoară deformare structurală a zidăriei 
care produce o denivelare a continuităţi calotei, 
zonă pe care este reprezentat registrul cu Cetele 
Îngereşti. 

2.4. Interventii datorate vandalismului 
' 

se pot identifica la nivelul Tabloului votiv dar 
şi la pictura din naos sau pronaos. Diferenţele 
tehnologice şi stilistice observate la aceste 
refaceri ne determină să extindem analiza 
pentru tot ansamblul mural. Presupunerea că 

respectivele inserţii se datorează degradării 

voluntare a originalului prin acte de vandalism 
este susţinută de starea de conservare bună a 
portretelor originale şi existenţa a numeroase 
urme lăsate de obiectele tăioase. Unele lacune 
astfel produse au fost chituite şi repictate. Altele, 
de dimensiuni mai mici, sau situate în zone mai 
puţin importante, au rămas vizibile. Se observă 
o preferinţă pentru degradarea portretelor sau a 
altor elemente principale precum mâinile sfinţilor 
care poartă însemnele bisericeşti, ca de exemplu 
mâna Sf. Mihail ce ţine sabia Dreptăţii şi mâna 
Sf. Petru cu cheile Raiului, ambele situate pe 
latura de est a pronaosului, sau la tabloul votiv 
şi cel funerar mâinile care indică spre macheta 
bisericii. 

Completările s-au făcut în etape diferite, 
deosebindu-se nu numai din punct de vedere al 
reprezentării, dar şi prin atenţia acordată chituirii 
sau priceperea autorului de a aplica stratul de 
culoare. 

Pornind de la Tabloul votiv observăm că şi 
a doua reprezentare a portretului lui Luca Arbore a 
fost înlocuită. Refacerea s-a făcut îngrijit, autorul 
acesteia fiind preocupat de obţinerea unui racord 
cât mai bun cu originalul. Apreciem de asemenea, 
modelajul îngrijit al portretului şi expresivitatea 
acestuia. Acelaşi mod de lucru este întâlnit şi la 
chipurile lui Petru şi Luca de pe peretele de est 
ale pronaosului. 

Un alt tip de completare a spaţiilor 

vandalizate este vizibil la nivelul portretelor 
sfintelor muceniţe din pronaos, a sfinţilor militari 
din naos şi la Ioan Botezătorul din Tabloul votiv. 
Şi de această dată s-a acordat atenţie refacerii 
legăturii dintre pictura nouă şi cea deja existentă. 
Figurile sunt bine proporţionate atât în ceea 
ce priveşte trăsăturile, dar şi prin racordarea 
lor anatomică la trup . Considerăm că această 
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intervenţie este o completare reuşită a suprafeţei 
mutilate. 

Nu acealaş lucru putem spune despre 
refacerea portretelor din arcosoliul din pronaos. 
In acest spaţiu observăm diferenţe de repictare 
a chipurilor personajelor laice faţă de sfinţi, 

dar şi a celor ale sfinţilor între ele. Remarcăm 
că deşi au multe stângăcii unele figuri sunt mai 
bine reprezentate decât altele. Dintre acestea 
amintim chipurile lui Iisus, Maica Domnului şi 
Ioan Botezătorul din Tabloul funerar, şi cele de 
pe faţa dinspre est a arcosoliului. La portretele 
Proorocilor din partea dinspre vest a arcosoliului 
observăm însă figuri disproporţionate şi 

asimetrice. Portrete completate în acelaşi mod 
întâlnim şi în glaful uşii din naos. 

Pentru refacerea portretelor lui Luca Arbore 
şi al soţiei sale Iuliana din tabloul funerar, observăm 
că s-a optat pentru un ton diluat al culorii. Autorul 
repictării a folosit pentru proplasmă o culoare 
mai verzuie, urmată de un strat roşiatic, vizibil 
doar în zonele mai umbrite, şi apoi îndeaproape 
de un strat albicios corespunzător carnaţiei, care 
acoperă aproape întreaga suprafaţă. Se remarcă 
şi unele reveniri pe formă cu acelaşi ton pentru 
carnaţie şi cu o culoare mai închisă, roşiatică 
pentru desen. Chiar dacă cele două personaje 
laice sunt reprezentate într-un mod asemănător, 
se observă totuşi o neglijenţă mai mare în tratarea 
portretului Iulianei unde, culoarea aplicată într-o 
formă diluată, prezintă uşoare scursuri. 

Revenind la analiza Tabloului votiv, 
observăm că reparaţia de la mâna dreaptă a lui 
Luca Arbore acoperă urmele unor lovituri care se 
disting alături. Completarea s-a făcut neglijent, cu 
suprapuneri de var peste original. Reproducerea 
fragmentară a mâinii are o exprimare naivă, 

redusă la un simplu desen brun aplicat pe un fond 
ocru. O abordare asemănătoare a unei lacune 
este vizibilă pe peretele de est al pronaosului, la 
mâna Sfântului Mihail. Alte reparaţii neglijente 
întâlnim la Tabloul votiv la nivelul veşmintelor 
personajelor laice. Aceste chituiri sunt efectuate 
peste nivel păstrează repictările şi urmele 
poleirii. 

Cronologic, ultima intervenţie care s-a 
efectuat asupra acestui Tablou votiv este cea din 
anul 197 4 când, pe această suprafaţă s-au făcut 
intervenţii de chituire la nivel, cu un mortar pe 
bază de var, a lacunelor stratului suport. Acestea 
au rămas neintegrate cromatic. 

În concluzie, putem spune că la Tabloul 
votiv existau, până la intervenţia noastră, şase 
etape de intervenţii ce au cuprins suprafeţe mai 
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extinse sau mai reduse. 
Referitor la gesturile condamnabile prin 

care s-a pierdut sau s-a degradat o parte din 
pictura murală, vom menţiona şi incizia vizibilă 
pe Tabloul votiv, pe fondul verde de la picioarele 
lui Iisus. Acest text aminteşte de un oarecare 
Theofilus Rexin, baron de Locovitz care, fiind 
probabil în vizită în anul 1892 (?)în această zonă, a 
ţinut să-şi marcheze prezenţa pe traseul călătoriei 
sale. Menţionăm astfel că acelaşi personaj şi-a 

gravat numele, pe o altă reprezentare importantă, 
respectiv scena denumită Ofranda baldachinului 
de la biserica Sf. Gheorghe din Suceava. 

3. Descrierea iconografică a Tabloului 
votiv 

Din punct de vedere iconografic imaginea 
votivă nu prezintă elemente deosebite. În partea 
stângă, şi centrul compoziţiei este înfăţişat 

Luca Arbore şi soţia sa Iuliana însoţiţi de 
cinci copii, patru băieţi şi o fată. Pârcălabul 

de Suceava poartă în mână macheta bisericii 
pe care o închină Divinităţii reprezentată prin 
Iisus Hristos. Intermediarul acestei legături este 
Sf. Ioan Botezătorul, patronul bisericii, urmat 
îndeaproape de un înger ce are rolul de a conduce 
şi de a proteja familia donatoare (fig. 2). 

4. Elemente tehnologice particulare 
referitoare la Tabloul votiv 
La o analiză tehnologică şi stilistică a 

picturii originale în raport cu intervenţia de la 
nivelul personajelor laice, se remarcă diferenţe 
mari . Din ceea ce s-a mai păstrat din pictura 
originală observăm aceeaşi grijă a autorului pentru 
elementele de detaliu cu care suntem obişnuiţi din 
întreaga pictură murală a bisericii. Veşmintele au 
cute ample, cu linii expresive, frumos modulate, 

Fig. 2. Imagine de ansamblu cu tabloul votiv la finalul intervenţiilor de conservare - restaurare 
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tronul lui Iisus fiind bogat decorat cu elemente 
decorative cu un modelaj consistent. Remarcăm 
că aurul este prezent pe toate suprafeţele , 

respectiv pe veşminte , aureole, evanghelie, sau 
tron. Cele 2 portrete originale păstrate , al lui 
Iisus şi al îngerului , sunt modelate cu treceri fine 
ale carnaţiei pe o proplasmă caldă. 

Intervenţia majoră cuprinde, după cum 
am mai spus, reprezentarea familiei donatoare, 
a chivotului bisericii şi o parte din veşmântul 

îngerului sau cel al lui Ioan Botezătorul. Toţi 

membrii familiei sunt înveşmântaţi în costume 
aurite alternate de elemente decorative cu verde 
şi roşu. Remarcăm că figurile se aseamănă între 
ele prin modul de reprezentare. Au sprâncene 
arcuite, ochi mari verzi, nasuri drepte cu terminaţii 
rotunjite . Se observă de asemenea expresivitatea 
mâinilor obţinută atât prin gestică cât şi prin 
suprapunerea de tonuri împăstate. Practic, la mâini 
şi la portrete, datorită modelajului consistent cu 
var, se poate spune că nu s-a obţinut o cromatică 

inciziilor dar şi asemănarea cromatică. Un detaliu 
tehnologic semnificativ se referă la modalităţile 
de transpunere a desenului folosit pentru a marca 
elementele de detaliu a familiei donatoare. Astfel, 
în lacunele stratului de culoare din zona portretelor 
se observă traseele desenului marcat cu ponciful, 
adică o înşiruire de puncte negre obţinute în urma 
tamponării cu pigment negru pe traseul perforat 
al desenului aplicat anterior pe hârtie sau pe 
carton. Această modalitate de transpunere este 
particularizată numai zonei centrale a Tabloului 
votiv refăcut, respectiv reprezentarea portretelor 
şi parţial a veşmintelor. În felul acesta pictorul a 
dorit transpunerea unui desen precis preluat apoi 
de o marcare spontană cu pensula înmuiată tot 
în pigment negru (fig. 3) . Probabil această grijă 
deosebită l-a făcut pe autor să întârzie momentul 
aplicării pigmenţilor care, datorită cantităţii mici 
de apă care se mai păstra în stratul suport au fost 
mai puţin înglobaţi de carbonatul de calciu şi 

prin urmare stratul de culoare s-a pierdut în mare 

Fig. 3. Reprezentarea copiilor lui Luca şi Iuliana Arbore în tabloul votiv 

deosebită, întrucât diferenţele dintre proplasmă 
şi carnaţie sunt foarte mici, cât mai degrabă un 
modelaj în relief. 

Este de admirat, grija cu care autorul 
intervenţ1e1 a realizat continuitatea unor 
elemente tehnologice sau cromatice cum este 
veşmântul îngerului , unde se remarcă păstrarea 
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parte de-a lungul timpului. 
Menţionăm de asemenea cantitatea mare 

de câlţi existentă în compoziţia stratului suport al 
acestei reparaţii. Datorită aportului mare din acest 
material vegetal, în lumină razantă suprafaţa are 
un aspect mat, scămoşat. 

În ceea ce priveşte pensulaţia, se observă 
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că autorul intervenţiei a aplicat culoarea sub formă 
circulară spre deosebire de pictorul originalului 
care a folosit trasee orizontale sau verticale. 
Detaliul este foarte clar vizibil la nivelul fondului 
negru cu urme de albastru. 

5. Starea de conservare şi aspecte 
metodologice3 

Pierderea picturii murale de la nivelul 
tabloului votiv se datorează în principal tehnicii de 
lucru deficitare în raport cu originalul , a reluărilor 
de la familia donatoare sau de la portretul Sf. Ioan 
Botezătorul. Pe de altă parte contactul repetat 
cu mâinile, hainele sau obiectele de mobilier a 
avut ca rezultat dispariţia stratului de culoare 
şi obţinerea unei suprafeţe lucioase în partea 

noi lacune în stratul suport. Grăsimile acumulate 
în timp au înglobat o parte din depunerile existente 
pe suprafaţă, făcând operaţiunea de curăţire 

dificilă . O parte dintre aceste materii, care au 
pătruns în structura poroasă a picturii a devenit 
practic imposibil de îndepărtat. Din neglijenţă, 

prin frecarea de perete a unor obiecte vopsite, pe 
suprafaţă au ajuns chiar urme de vopsea roşie. 

Îndepărtarea acestor acumulări s-a făcut 
diferenţiat prin mijloace mecanice şi comprese 
cu soluţii chimice, ţinând cont de sensibilitatea 
pigmenţilor aplicaţi pe suportul de intonaco. 
Astfel , asupra pigmenţilor pe bază de cupru şi pe 
suprafeţele acoperite cu aur s-au folosit soluţii pe 
bază de alcool iar în rest comprese cu carbonat de 
amoniu în concentraţii variabile (Fig. 4). 

Fig. 4. Aspecte din timpul îndepărtării depunerilor aderente 

inferioară a tabloului votiv, precum şi crearea de 

3 Echipa care a efectuat intervenţiile de conservare
restaurare la Tabloul votiv de la biserica din Arbore 
este următoarea: Oliviu Boldura, Anca Dină, Natalia 
Dănilă - Sandu, Paula Vartolomei, Dumitru Dumi
trescu 

Curătirea s-a efectuat cu multă atentie , , 
şi prudenţă pe zonele decoezive ale stratului de 
culore, identificate prin teste de contact, mai ales 
pe pigmenţii roşu cinabru, ocru şi brun. Pe aceste 
zone s-au aplicat selectiv tratamente minerale cu 
hidroxid de bariu. 

Intervenţiile la nivelul stratului suport 
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s-au limitat la refacerea continuităţii structurale 
prin chituirea lacunelor profunde. Fără a intra în 
alte detalii metodologice se poate afirma că prin 
operaţiunile executate s-a asigurat conservarea 
de moment a tabloului votiv. 

6. Exigenţe estetice în prezentarea 
finală. Importanţa istorică, artistică şi 

documentară a Tabloului votiv este privită în 
contextul unor repere estetice unitare, ce privesc 

de intensitatea cromatică a stratului pictural din 
zonele învecinate. În acest fel, s-a atenuat, din 
punct de vedere optic, intensitatea luminozităţii 
stratului de intonaco, iar prin tonul neutru s-au 
pus în valoare fragmentele insulare ale stratului 
de culoare (Fig. 5). De asemenea, s-a urmărit 
conservarea şi punerea în valoare a elementelor 
tehnologice reprezentate de inciziile desenului 
preparator precum şi elementele de transpunere 
prin poncif a desenului din zona portretelor. 

Fig. 5 - Prezentarea estetică a tabloului votiv, zona centrală 

atitudinea restauratorului în raport cu respectarea 
caracterului original al picturilor de la Arbore. 
În acest sens s-a urmărit acelaşi concept de 
prezentare estetică adoptat până acum în pronaos 
şi naos. Astfel zonele cu eroziuni şi lacune 
ale stratului de culoare s-au integrat la nivelul 
patinei cu uşoare diferenţe valorice în funcţie 
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Evident lacunele chituite la nivelul stratului 
pictural au fost integrate în tehnica tratteggio, 
calitatea texturii şi juxtapunerea cromatica fiind 
raportată la zonele adiacente. 

În încheiere trebuie spus că, importanţa 
restaurării acestui tablou votiv şi a întregului 
ansamblu implică o conştientizare responsabilă 
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a restauratorului în faţa unui document istoric 
cu caracter de unicitate ce ascunde detalii 
semnificative peste care istoria şi trecerea 
timpului a lăsat urme vizibile. Intervenţia noastră 
este cu mult mai valoroasă cu cât informaţiile 

Abstract: 

Revealed from undemeath the thick layer of accumu
lation, the votive painting of Arbore presents a sur
face marked by prior interventions. Although the rea
son why these interventions took place is not always 
known, the numerous traces of vandalism visible on 
the surface as sharp hits are vivid testimonies of the 
unsafe times back then. The 6 phases which corre
spond to the modification of bigger or smaller sec
tors from the Votive painting were identified by asso
ciation with all other interventions visible in the case 
of this church (by the analysis of all interventions). 
The first intervention on the Votive painting covered 
a considerable portion, corresponding to the family of 
the founders , the maquette of the church, part of the 
vestments of St. John the Baptist, patron saint of the 
church, and of the an gel, as well as part of the back
ground. Among the technical differences in the repre
sentation of the personages mention should be made 
of the preparatory drawing with the pattem, draw
ing then continued with black lines applied by fum 
movements; an excessive loading ofthe portraits and 

conservate sunt utile în cercetarea istoricilor 
sau altor specialişti. Pe de altă parte, conservarea 
şi restaurarea picturilor murale aduce în faţa 

publicului larg valorile autentice ale trecutului 
istoric. 

hands with hues similar in terms ofvalue and hue, so 
that a relief is obtained; a circular brushing, different 
from the one obtained by large contours in the origi
nal painting. Comparing the painting recreated with 
elements remained from the first painting we notice a 
decrease ofthe scale of personages, but also a modi
fication ofthe model. Mention should be made in this 
context that the representation of the church in the 
first image, that is the original painting, is diff erent 
from the model of the church that we see nowadays. 
According to this representation, which for now can
not be ascertained as real or fantasist, the foundation 
of Luca Arbore had atop the nave an overheightened 
tower, and the chancel had its own separate roof. 
The other completions refer to the portrait of St. 
John the Baptist or the one of Luca Arbore, them the 
hand of the latter, or two lacunae on the vestments 
ofthe founder. AU these zones were repainted in sev
eral phases, diff erentiated by the manner the surfaces 
were approached. The last completion ofthe lacunae 
consisted in puttying at the level the lacunae of the 
support using lime wash mortar and was carried out 
during the emergency intervention campaign of 197 4. 
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STUDIU PRIVIND CONSERVAREA PIGMENŢILOR 
PE BAZĂ DE CUPRU ÎN PICTURA MURALĂ* 

Elaborarea unei lucrări de cercetare re
feritoare la conservarea pigmenţilor pe bază de 
cupru a fost iniţiată odată cu analiza stării de 
conservare a picturilor murale aflate în curs de 
restaurare la biserica Sf. Gheorghe a Mănăsti
rii Voroneţ, la biserica Tăierea Capului Sf. Ioan 
Botezătorul din satul Arbore, la biserica Sfân
tul Gheorghe a Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou 
din Suceava, la biserica Bunavestire a Mănăsti
rii Moldoviţa. In frescele ce decorează atât inte
riorul cât şi exteriorul acestor monumente se evi
denţiază nu doar prin întinderea suprafeţelor pe 
care sunt şternuţi, ci şi prin preţiozitatea lor, pig
menţii de cupru: albastru azurit şi verde malahit. 

Sensibilitatea acestor pigmenţii la tempe
raturi mari dezvoltate de incendii, acţiunea pre
lungită a umidităţii, la medii acide ori alcaline se 
traduce la nivelul vizualului prin alterări cromati
ce, iar din punct de vedere structural au loc trans
formări chimice. Tot din categoria alterărilor fac 
parte degradările datorate tehnicilor deficitare în 
aplicarea acestor pigmenţi în frescă sau acţiunilor 
de restaurare necorespunzătoare. Alterările acci
dentale produse în cadrul intervenţiilor de resta
urare nici nu ar trebui puse în discuţie, deoarece 
acest fenomen, teoretic, nu ar trebui să se producă . 

Consider că, pentru a se evita o astfel de situaţie, 
ea trebuie cunoscută nu numai la nivel de axiomă, 
ci conştientizată prin înţelegerea sub toate as
pectele a fenomenelor care au loc în procesul de 
conservare - restaurare. Metodologia de restaura
re se stabileşte în urma cunoaşterii structurii ma
teriei originalului şi a tuturor elementelor referi
toare la de starea de conservare, în funcţie de care 
sunt studiate caracteristicile materialelor ce vor 
fi puse în operă şi mai ales modul lor de aplica
re în raport cu particularităţile materiei originale. 

* Comunicare susţinută în cadrul Atelierului de lu
cru organizat de Ministerul Culturii şi Cultelor prin 
Secretariatul Comisiei de Componente artistice a 
Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, la data 
de 23 martie 2007. 
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Studiul elaborat1 propune trei obiective 
aflate într-o strânsă interdependenţă. 

1) Pornind de la principiul conform că
ruia în procesul de restaurare se intervine doar 
asupra materiei operei de artă, cunoaşterea da
telor referitoare la tehnica de execuţie, stabili
rea naturii liantului şi a pigmenţilor însoţite de 
o analiză amănunţită a stării de conservare re
prezintă cerinţe ce se impun ca esenţiale în ac
tivitatea restauratorului, înaintea oricărei inter
venţii directe asupra operei de artă, am realizat 
un studiu pe eşantioane privitor la modalitatea 
de aplicare a pigmenţilor azurit şi malahit pe un 
suport de compoziţie asemănătoare celei întâlni
te in situ (intonaco din var cu armătură de câlţi). 

Pentru a avea o imagine clară asupra teh
nicii de aplicare a pigmenţilor pe bază de cupru 
am realizat în laborator o serie de eşantioane 
cu pigmenţi2 aplicaţi al secco şi al fresco. Pen
tru tehnica al secco, au fost testaţi următorii li
anţi: apa de var, caseinatul de calciu, dispersia 
transparentă de caseinat de calciu, guma arabică, 
emulsia de ou, clei de gluten, clei de gelatină. 
Eşantioanele realizate în tehnica a secco prezintă 
aspecte mult diferite de cele întâlnite in situ pe 
suprafeţele pictate cu pigmenţii azurit şi malahit, 
fapt evidenţiat atât printr-o simplă observaţie di
rectă cât şi prin microscopie optică, teste micro
chimice, analize prin Spectrometrie în infraroşu 
cu transformantă Fourrier (FTIR)3. 

1 Lucrare de Disertaţie - master, coordonator: Prof. univ. Dr. 
Oliviu Boldura, având şi sprijinul Laboratorului de chimie 
al Secţiei de Conservare-Restaurare din cadrul Universităţii 
Naţionale de Artă Bucureşti - implicit al doamnei Olimpia Hi-

natmatsuri Barbu, a cărei contribuţie se evidenţiază prin efectu
area analizelor de specialitate (Buletinele de analiză se regăsesc 
în Anexa Lucrării de Disertaţie ). 
2 Pigmenţii albastru azurit şi verde malahit au fost achiziţionaţi 
de la fondul plastic Saint Martin din Paris, firma producătoare : 

Laverdure (firmă franceză de preparare şi comercializare a 
pigmenţilor istorici). Sistem de prezentare: pahare cu filet din 
material plastic şi capacitate de 100 grame, din care masa de 
~igment - 25 grame pentru azurit şi 50 grame pentru malahit. 

Analizele prin spectrometrie FTIR s-au realizat în laboratorul 
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Rezultatele analizelor de specialitate efectuate 
pentru eşantioanele cu pigmenţi aplicaţi fără li
ant organic, pe strat de intonaco proaspăt, rele
vă că fixarea acestora s-a realizat prin prinderea 
pigmentului într-o reţea cristalină generată de 
transformarea hidroxidului de calciu în carbonat 
de calciu. Aceasta dovedeşte că pigmenţii pe bază 
de cupru pot fi aplicaţi a fresco. Tehnica presu
pune doar găsirea momentului optim de aplicare 
al pigmenţilor: astfel, aplicat prea devreme pig
mentul intră în reacţie cu varul transformându-se 
în oxid de cupru - ceea ce se traduce vizual prin 
înnegrirea pigmentului; aplicat prea târziu, pig
mentul nu poate fi înglobat în totalitate în crusta 
de carbonat de calciu. In sprijinul rezultatelor ob
ţinute pe eşantioane vin analizele efectuate asu
pra prelevărilor de pigmenţi din naosul bisericii 

Pigmenţii azurit 
şi malahit 
aplicaţi al 

fresco. 

li 

• __ -.Q_,,_ __ -------~-R ---

Sf. Gheorghe a Mănăstirii Sf. Ioan cel Nou de la 
Suceaya4, care nu indică prezenţa lianţilor oq~a
Naţional de Cercetare în Domeniul Conservării şi Restaurării 
Patrimoniului Cultural Naţional Mobil, iar testele microchimice 
şi examinarea lor la microscopul optic s-au efectuat în Labora
torul de Chimie, Secţia Conservare-Restaurare, Universitatea 
Naţională de Arte, Bucureşti. 
4 Timpul alocat studiului prezentat m-a determinat să restrâng 
aria de cercetare in situ, drept pentru care mi-am canalizat 

.._ 

nici pentru straturile picturale compuse din azurit 
sau malahit, ci detectează carbonatul de calciu. 

2) Al doilea obiectiv a fost direcţionat 

spre interacţiunea dintre pigmenţii pe bază 
de cupru şi produsele folosite curent în pro
cesul de restaurare (studiu pe eşantioane). 

Pentru a evidenţia şi înţelege natura transformări
lor ce pot fi iniţiate de acţiunea unor produse5 asu
pra pigmenţilor pe bază de cupru, am procedat la un 
studiu pe eşantioane cu pigmenţi aplicaţi a fresco. 
Observaţiile efectuate cu ochiul liber şi la micro
scop ca şi rezultatele analizelor fizice şi chimice vin 
să accentueze unele informaţii privind selectivita
tea folosirii unor produse în tratamentele aplicate 
suprafeţelor pictate cu pigmenţi pe bază de cupru. 

Astfel, pentru operaţiunea de îndepărtare a 
depunerilor, din gama de solvenţi cunoscuţi sin-

...... 

. -„ -... -. -------„ ... . 

Pigment azurit alterat 
- viciu de tehnica 

Pigmenţii azurit şi malahit aplicaţi al secco. Lianţi: 
caseinat de calciu, apa de var, dispersie transparentă 
de caseinat de calciu, guma arabica, emulsie de ou, 
clei de gluten , clei de gelatină . 

gurul care poate fi folosit fără efecte adverse este 
atenţia asupra unui monument reprezentativ 
5 Pe eşantioane de pictură a fresco realizată cu pigmenţii al
bastru azurit şi verde malahit a fost testată acţiunea produselor 
curent folosite în procesul de restaurare (apa alcoolizată, pre
ventol R80 în soluţie apoasă, carbonatul de amoniu, oxalatul de 
amoniu, hidroxidul de bariu, dispersia transparentă de caseinat 
de calciu, Syton X30, Primai E330, Paraloid B72) folosind di
verse concentraţii ale soluţiilor şi timpi de expunere diferiţi. 
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apa alcoolizată. Carbonatul de amoniu, datorită 
ionului amoniu, descompune pigmenţii sensibili 
la mediul bazic, puterea de descompunere fiind 
potenţată de timpul de contact şi de concentra
ţia soluţiei. Acelaşi ion amoniu este prezent în 
componenta activă a biocidului Preventol, dar 
sub formă de sare complexă (săruri cuaternare de 
amoniu) , în care ionul amoniu nu îşi semnalează 
agresivitatea asupra pigmenţilor pe bază de cupru. 
Alterarea cromatică este bine evidenţiată în cazul 
oxalatului de amoniu, care, pus în contact cu pig-

" ~~~ ~ ~~ 
' . .,,..-_.::-"- - ~ 

"·--: ~-- .,-;,,~ 

„.......,...__.,..___ ,,..,. . 

menţii azurit şi malahit, determină transformarea 
chimică a pigmenţilor în oxalat de cupru (moo
loit). Ionul amoniu este cel implicat în reacţia de 
descompunere a pigmenţilor azurit şi malahit, fe
nomen tradus la nivelul vizibilului prin colorarea 
în albastru a compresei aplicate (reacţia este ba
zică şi formează o sare complexă solubilă în apă). 

Un alt produs mineral folosit pentru con
solidarea picturilor murale este hidroxidul de ba
riu. Caracterul bazic al acestuia nu îl recomandă 
pentru tratamentul suprafeţelor sensibile chiar şi 
în mediu mai puţin alcalin. Acţiunea sa asupra 
pigmenţilor de cupru este evidenţiată prin des
compunerea chimică a acestora până la formarea 
oxidului de cupru de culoare neagră. Aspectele le
gate de metodologia de aplicare punctează faptul 
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că tratamentele minerale reclamă exigenţe refe
ritoare la concentraţia soluţiei, grosimea şi uni
formitatea compresei, timpul de contact al solu
ţiei cu suprafaţa, gradul de absorbţie al peretelui. 

Dispersia transparentă de caseinat de cal
ciu este un mediu bazic care, deşi ar fi de aşteptat, 
nu produce alterări cromatice pigmenţilor azurit 
şi malahit. Pe lângă caracterul alcalin, acest fi
xativ poate fi inclus şi în categoria produselor 
ce deţin mediu proteic. După cum am mai sem
nalat, pigmenţii pe bază de cupru au tendinţa de 

~--~~~:- ::-- ._ . 
,.,,~ «; . 

':'~ ~ .. _-:; 

. ; _::, 

1.Apa alcoolizată; 2. Soluţie carbonat 
de amoniu; 
3. Preventol R80; 4. Soluţie hidroxid 
de bariu; 5. Soluţie oxalat de amoniu; 
6.Syton W30 ; 7 .Dispersie 

transparentă de caseinat de calciu, 
8.Primal E330; 9.Paraloid B72; 
IO. Soluţie carbonat de amoniu; 

I I .Soluţie hidroxid de bariu ; 
I2. Soluţie oxalat de amoniu . 

a genera reacţia biuretului atunci când întâlnesc 
un mediu proteic. Totuşi, în acest caz, reacţia 

nu are loc, explicaţia ar putea fi pusă pe sea
ma gradului de puritate al pigmenţilor utilizaţi. 

Referitor la tratamentul de consolidare cu 
răşini sintetice, acestea nu determină modificări 
structurale ale pigmenţilor pe bază de cupru dar, 
datorită faptului că de cele mai multe ori schimbă, 
în timp, optica suprafeţei pictate, întrebuinţarea 
lor este limitată. In plus, astfel de tratamente sunt 
ireversibile şi, mai mult decât atât, compoziţia 
acestora este mult diferită de cea a substratului 
original. De fapt, orice tratament de consolidare 
presupune acest factor al ireversibilităţii; singu
ra alternativă pentru diminuarea acestui inconve
nient este alegerea unui consolidant care să aibă 
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o structură chimică asemănătoare suprafeţei tra
tate, pentru ca, în timp, modificările înregistra
te de către acesta să se poată adapta procesului 
de îmbătrânire naturală a picturilor. Un astfel de 
consolidant este Sytonul, curent folosit pentru 
impregnarea tencuielilor decoezive, care răspun
de testului de compatibilitate prin componenta 
silicică. In momentul actual aplicarea unui astfel 
de tratament suprafeţelor pictate nu este încă su
ficient studiată pentru a putea fi pusă în practică. 
Varianta ce răspunde pozitiv testului de com
patibilitate ar fi cea a folosirii fixativilor mi
nerali, dar cum în gama produselor existen
te nu găsim un produs neutru din punct de 
vedere al pH-ului, aplicarea lor asupra pig
menţilor pe bază de cupru nu este indicată. 

3) În urma investigaţiilor făcute în situ, 
din rezultatele obţinute în urma analizelor fizice 
şi microchimice aplicate prelevărilor efectuate 
de pe suprafeţe al căror aspect indicau alterarea 
cromatică a pigmenţilor, reiese formarea natu
rală a oxalatului de calciu. Acest fenomen îl gă
sim menţionat în articolele de specialitate6 ca fi
ind prezent pe monumentele din piatră aflate în 
centre cu grad mare de poluare atmosferică7 şi 

6 Marco De! Monte and Cristina Sabbioni, A study of the pa
tina called „sciabatura" on imperial roman marbles, în Stud
ies in Conservation, 32 (1987); Maurro Matteinni, Arcangelo 
Moles, Sabino Giovannoni, Un sistema protettivo minerale 
per le piture murali a base di calcio ossalato: proposta di un 
metodo e verificare analitiche , în OPD RESTAURO Revis
ta dell' Officcio delle Pietre Dure e Laboratori di Restauro di 
Firenze, nr.6/ 1994, p. 7-14. 
7 Acidul oxalic este solubil în apă, alcool, eter; face parte din
tre acizii carboxilici, dar spre deosebire de aceştia are o mare 
afinitate pentru calciu, fier, sodiu, magneziu şi potasiu cu care 
formează săruri mai puţin solubile numite oxalaţi. În industrie, 
oxalaţii şi acidul oxalic sunt folosiţi ca agenţi de epurare în 
industria farmaceutică, agent de înălbire a textilelor şi industria 

STUDIUIN SITU: 
- forme de alterare prezentate de către pigmenţii 

pe bază de cupru; analize de specialitate apli-

înregistrat de regulă la exteriorul acestora. For
marea naturală a oxaltului de calciu nu poate fi 
decât benefică şi este considerată un ecran pro
tector al suprafeţelor. Starea de conservare bună 
a pigmenţilor pe bază de cupru de pe suprafeţele 
picturale acolo unde s-a semnalat prezenţa oxa
latului de calciu se datorează cel mai probabil 
faptului că acest produs mineral s-a format pe 
baza unor compuşi care nu includ ionul amoniu. 
Cercetările întreprinse de către ing. chimist Ioan 
Istudor cu ocazia restaurării picturilor murale din 
monumentele din nordul Moldovei asupra teh
nicii de aplicare a pigmenţilor pe bază de cupru 
concluzionează că aceşti pigmenţi au fost apli
caţi al secco, iar liantul este de origine proteică. 
Studiul de faţă demonstrează posibilitatea aplică
rii pigmenţilor albastru azurit şi verde malahit 
în tehnica al fresco, mai mult chiar, rezultatele 
buletinelor de analiză referitoare la compoziţia 
stratului pictural din naosul Bisericii Sf. Gheor
ghe a Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou din Sucea
va indică prezenţa carbonatului de calciu, ceea 
ce denotă că azuritul şi malahitul, cel puţin pen
tru acest monument, au fost aplicaţi al fresco. 

Argumentarea ştiinţifică a efectelor ne
dorite ce pot surveni în cazul aplicării unor tra
tamente defectuoase se adresează rigurozităţii 

atitudinii restauratorului în fata operei de artă. 

lemnului, pentru tratamentul metalelor la îndepărtarea ruginei, 
tratamentul apei reziduale şi echilibrarea radiatoarelor autove
hiculelor. 
Din informaţiile de specialitate (profesor Ioana Gomoiu, Note 
curs Etiopatogenie; Maurro Matteinni, Arcangelo Moles, Sabi
no Giovannoni, op.cit„ p. 8, al. 6) aflăm că, responsabile pen
tru formarea oxalatu.lui de calciu pe suprafeţele monumentelor 
poate fi şi o anumită categorie de microorganisme (anumiţi fun
gi din specia Aspergillius), capabile să sintetizeze acid oxalic; 
acesta în prezenţa calciului se transformă în oxalat de calciu. 

cate probelor de pigment prelevate din pic
tura naosului Bisericii Sfântul Gheorghe a 

. 
• 

• • „, , . 
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Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou din Suceava. 
Naos-turlă, registrul Sfinţilor Prooroci; zone de prel
evare ale pigmenţilor azurit (279 notaţia spectrului) 
şi malahit (280 notaţia spectrului în proba analizată); 
-spectru279-fotografie la microscopul optic în lumină 
transmisă (stânga); în lumină polarizată (dreapta) -

Naos, pandantivul de sud-est, Sfânt Evanghelist. 
În probă( spectru 284) s-au evidenţiat: albastru azurit 

Naos, conca absidei de nord. 
Analizele de specialitate efectuate asupra acestei 
prelevări (spectru 28S) au detectat: albastru azurit 
degradat (cristalele de pigment sunt acoperite cu 
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P4 şi PS : fotografii de ansamblu ale zonelor 
de prelevare ale pigmenţilor (naos, motiv 
decorativ situat sub pandantivii mici); 
m.t. - imaginea probei la microscop în 
lumină transmisă 

m.p. - imaginea probei la microscop în 
lumină polarizată 

P4 - pigmentul verde este malahit, la 
microscop se observă câteva granule de 

evidenţierea cristalelor de malahit în pigmentul azurit. 
- spectru280- fotografie la microscopul electronic 
în lumină transmisă (stânga); în lumină polarizată 
(dreapta) - acoperirea cristalelor de pigment pe 
bază de cupru cu un strat de oxid de cupru negru. 

. . -
- . . 

• • . . 
? 

.. . -
~.r '-.i..i; . 

. . . . . . 

. " 
· - ~ ..• . 

, · 
." .. 

parţial degradat, oxalat de calciu, urme de pigment 
ocru galben 

oxid negru), urme de verde malahit, smalţ, oxalat 
de calciu, carbonat de calciu , liant organic provenit 
probabil de la repictări . 

pigment acoperite cu oxid de cupru negru şi câteva 
cristale de azurit; analiza probei prin FTIR indică 

prezenţa oxalatului , a silicaţilor şi a unui liant or
ganic (posibil răşină) . 

PS - sunt prezenţi în probă: verde malahit, un verde 
pe bază de cupru neidentificat, negru de cărbune, var 
carbonatat (carbonat de calciu), oxalat de calciu şi 
sulfaţi. 
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P12: fotografie de ansamblu a zonei de prelevare 
(naos, motiv decorativ situat deasupra ultimului reg
istru); 
m.t. - imaginea probei la microscop în lumină 

transmisă; 

m.p. - rmagmea probei la rmcroscop în lumină 
polarizată 

P12: spectru pentru pigmentul aplicat pe fondul mo
tivului decorativ pictat cu aur indică că acesta este al
bastru azurit. Cu toate că la o analiză cu ochiul liber 
pigmentul pare a fi într-o bună stare de conservare, la 
microscop s-au pus în evidenţă unele granule de pig
ment acoperite cu un strat negru de oxid de cupru. 
În probă mai sunt prezenţi în urme: malahitul natural 
şi albastru smalţ. 
Spectrul realizat pentru această probă are pe lângâ 
peak-urile caracteristice pigmenţilor amintiţi şi pe 
cele ale oxalatului de calciu, ale azotatului şi ale unui 
liant organic. 
În ceea ce priveşte partea organică detectată prin me
toda de analiză fizică, la microscop aceasta pare 
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RELAŢIA DINTRE SPAŢIU ŞI DECORUL PICTAT AL NAOSURILOR 
UNOR BISERICI DE SECOL XV -XVI DIN MOLDOVA 

Statornicirea modelelor structurale baza
te pe planul triconc respectiv pe cel dreptunghiu
lar cu o elevaţie caracteristică şi sistemul bolţilor 
modoveneşti, devenite determinante pentru ti
pologia bisericilor din Moldova cel mai târziu în 
timpul domniei lui Ştefan cel Mare, perioadă din 
care ne-au parvenit şi primele monumente între
gi decorate cu ansambluri murale coerente, per
mite deschiderea unei discuţii - care din motive 
obiective nu poate fi epuizată acum' - asupra unui 
subiect niciodată abordat ca atare în literatura 
românească de specialitate: relaţia dintre spaţiu 
şi decorul pictat la bisericile de secol XV -XVI. 

Discuţia despre apartenenţa la tipul triconc 
în relaţie cu sistemele de boltire adoptate pentru 
primele biserici de zid din secolul al XIV-lea sau 
din primele decenii ale secolului al XV-lea, păs
trate întregi, sub formă de ruină sau descoperite 
prin săpături arheologice depăşeşte cadrul lucră
rii de faţă. Trebuie însă menţionat aici că arheo
logii au descoperit bucăţi de tencuială pictată fi
gurativ, unele purtând şi inscripţii fragmentare la 
ruinele unor biserici datând de la sfârşitul seco
lului al XIV-lea şi din primele două decenii ale 
secolului al XV-lea2• Toate acestea însă nu sunt 
în măsură decât să probeze existenţa decorului 
pictat, dar sunt departe de a oferi argumente în 
favoarea dezvoltării subiectului care ne intere
sează aici. În plus, nu cunoaştem cu siguranţă 

1 Nu toate ansamblurile murale care ar putea fi luate în discuţie 
sunt restaurate sau cel puţin curăţate pentru a permite lectura 
completă a unui program iconografic, de exemplu: Biserica 
Sânt Ilie de lângă Suceava Biserica Sf. Gheorghe din Hârlău, 
Biserica Adormirea Maicii Domnului din Baia, Biserica din 
Părhăuţi, Biserica mănăstirii Coşula, Biserica mănăstirii 

Slatina. La Biserica mănăstirii Râşca restaurarea a început. 
2 Elena Busuioc şi Gheorghe I. Cantacuzino, Date arheologice 
asupra vechii mănăstiri a Humorului , în Studii şi Cercetări de 
Istorie Veche, 20, 1969, nr. 1, p. 78; Gheorghe I. Cantacuzino, 
Vechea mănăstire a Moldoviţei în lumina cercetărilor arheo
logice, în Buletinul Monumentelor Istorice, XL, 1971, nr. 3, 
p. 79, 82, 81 , 83, 84, fig. 8; Lia Bătrîna şi Adrian Bătrîna, O 
primă ctitorie şi necropolă voievodală datorată lui Ştefan cel 
Mare: Mănăstirea Probata, în Studii şi Cercetări de Istoria 
Artei. Serie Artă Plastică, 24,1977, p. 210-212, 223, fig. 8, Ba. 
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modul de boltire a naosurilor acestor biserici. 
Cel care a fost şi rămâne cel mai bun ana

list al arhitecturii medievale din Moldova, George 
Balş, caracteriza, în 1925, creaţia artistică din do
meniu ca fiind bazată pe „ un plan bizantin exe
cutat de mâini gotice şi după principii gotice "3

. 

Afirmaţia, devenită un loc comun în lite
ratura de specialitate din România, ar fi meritat o 
discuţie amplă, care, de asemenea, nu a fost făcu
tă niciodată, chiar dacă unele tentative au existat. 

Ce amprentă şi-ar fi putut pune reali
tatea pe care se bazează această aserţiune, care 
a făcut carieră, asupra ansamblurilor murale 
care decorează aceste monumente sau măcar ar 
avea ea o oarecare relevanţă în discuţia de faţă? 

Răspunsul nu este uşor de dat, dar cel pu
ţin astăzi, când foarte multe dintre aceste picturi 
sunt curăţate, întrebarea capătă mai mult sens, 
cu toate diferenţele dintre ansamblurile conce
pute în limitele unei canonicităţi înţeleasă ca 
o libertate de opţiune a unor iconografi care se 
mişcă în cadrul prestabilit al mesajului teologic 
global, marcat adesea de sensuri sau conotaţii 
particulare, a căror semnificaţie profundă - din
colo de demersul constatator - este dificil dacă 
nu imposibil de descifrat în lipsa surselor scrise. 

De altfel, problema s-a pus într-un mod 
asemănător în arta bizantină, tot mai buna cu
noaştere a ansmblurilor murale facilitând anali
ze comparative, analize care demonstrează mă
sura în care programul iconografic al bisericilor 
din secolele XIII-XV variază destul de mult, 
după criterii care, de asemenea, nu sunt foar
te clare, dar în mod sigur una dintre coordo
nate este structura arhitectonică a edificiu
lui: tipul de plan, elevaţia, sistemul de boltire4

• 

3 G. Balş , Arhitectura bisericilor moldoveneşti din timpul 
lui Ştefan cel Mare, în Buletinul Comsiunii Monumentelor Is
torice, an XVIII, 1925, fasc . 43 -46, Bucureşti, 1926, p.14. 
4 Suzy Dufrenne, Les eglises byzantines de Mistra, Paris, 
Klingsieck, 1974; Hans Belting, Cyril Mango, Doula Mouriki, 
The mosaics andfrescoes of St. Mary Pammakaristos (Fethiye 
Camii) at Istanbul, Dumbarton Oaks, Washington DC, 1978; 

Stelianos Pelekanidis, Manolis Chatzidakis, Kastoria, Athens, 
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Cu atât mai mult în cazul Moldovei, în care, 
cel puţin ceea ce s-a păstrat până astăzi nu coboară 
- cu o singură excepţie, cea a bisericii din Lujeni, 
azi în Ucraina (post 1453)5 

- sub limita începutu
lui deceniului 9 al secolului al XV-lea, iar restu
rile arheologice amintite mai sus nu ne pot oferi 
nici o indicaţie despre programele iconogarfice. 

Două tipuri planimetrice de bază se im
pun în secolul al XV-lea, în timpul domniei lui 
Ştefan cel Mare: a) cel triconc [Fig. 1] şi b) cel 
dreptunghiular, având şi varianta specifică Mol
dovei, cunoscută sub denumirea de „mixtă", care 
îmbină primele două soluţii [Fig. 2], prin crea
rea unui pseudo-triconc la nivelul naosurilor 
unor biserici care prezintă la exterior un volum 
paralelipipedic prevăzut numai cu absida decro
şată a altarului. Tipul propriu-zis dreptunghiular 
se inspiră pentru rezolvarea bolţilor din soluţiile 
romanice târzii şi gotice aflate oarecum la înde
mână, pe şantiere învecinate Moldovei, în Halici 
şi în Polonia de Sud sau în Silezia, de exemplu6

. 

Mult mai interesantă este însă situaţia tri
concului. Originalitatea acestei arhitecturi constă 
în combinarea unei elevaţii care are la bază pla
nul cu trei abside, dintre care două sunt plasate 
la sud şi la nord de zona centrală a naosului, re
prezentată de un volum mai mult sau mai puţin 
apropiat de cub, cu o soluţie de boltire bazată 

Melissa Publishing House, 1985; Miltiadis-Miltos Garidis, La 
peinture murale dans le monde orthodoxe apres la chute de Byz
ance (1450-1600) et dans les pays sous domination etrangere, 
Editions C. Spanos, Athenes, 1989; D.Z. Sofianos, Meteora. 
Jtinerary, Holy Monastery of Transfiguration, 1991; Thanasis 
Papazotos, Veria and its monuments (XI-XVIII Cent.), Athina, 
1994, text în limba greacă, rezumat în limba engleză; E. Kourk
outidou-Nikolaidou, A Tourta, Wandering in Byzantine Thes
saloniki, Kapron Editions, 1997; Manolis Chadzidakis, loanna 
Bitha, Corpus of the Byzantine Wall-Painting of Greece. The 
Island of Kythera, Academy of Athens, 2003 ; Thanasis Papa
zotos, Odoiporiko sti Vizantini kai metavizantini Veroia. Naoi. 
Tehni. Istoria, Athina, 2003 (în limba greacă); Ch. Bakirtzis, 
Saint Nikolaos Orphanos, Athens, 2004; Toihographies Kath
olikou Monis Dionisiou, Aghion Oros, 2006 (în limba greacă) . 
5 Ultimul articol care priveşte picturile murale din acestă biserică 
a fost publicat de cercetătorul Miroslaw Piotr Kruk, Cerkiew 
w Luzanach, în vol. „Artifex Doctus. Studia ofiarowane pro
fesorowi Jerzemu Gadornskiemu w siederndziesiata rocznice", 
I, red. W. Balus, W. Walanus, M . Walczak, Krakow, 2007, 
p. 189-208, 1 O ilustraţii (în limba polonă). Articolul priveşte 
în primul rând scena Judecata de apoi, pictată în pronaos. 
6 Sztuka Polska predromanska i romanska do schylku XIII 
wieku, sub redacţia lui Michal Walicki, Warszawa, 1968, 
torne I, passim; Architektura gotycka w Polsce, sub redacţia 
Teresa Mroczko şi Marian Arszynski, Warszawa, 1995, 
Ilustraţii -vol I, Slask (Silezia), tom ill, Malopolska i Ziemie 
Ruskie Korony (Polonia Mică şi Rutenia Poloneză), passim 

.I ! I l I 

Fig. 1. Pătrăuţi. Biserica Sf. Cruce, 1487. Plan şi 
secţiune 

pe modelul curent bizantin7
• În locul sistemu

lui bizantin structurat pe cupola sprijinită fie pe 
un tambur scund fie direct deasupra arcelor mari 
descărcate pe pandantivi, arhitecţii din Moldova 
însă au plasat un al doilea nivel de arce, orientate 
la 90° faţă de primele, care închid între ele patru 
pandantivi mici. De abia de la acest nivel în sus 
se ridică tamburul înalt şi liber al turlei, circu
lar la interior, străbătut de patru ferestre în axe 
şi încununat de o cupolă. Soluţia este cunoscu
tă sub termenul generic de „bolţi moldoveneşti" . 

Dincolo de inovaţia în sine, neregăsită în 
alte zone ale spaţiului ortodox influenţat sau nu 
de Bizanţ şi dincolo de discuţiile, întrucâtva ste
rile, care încercau să descopere locul de origine 
al soluţiei, necreditând cu prea multă inventivita
te pe meşterii din Moldova, mai trebuie remarcat 
un fapt: „Bolţile moldoveneşti" au fost aplica-

7 Răzvan Theodorescu, A propos du plan triconque dans 
l 'architecture du Sud-Est europeen au Haut Moyen Age, în vol. 
„Rournains et balkaniques dans la civilisation sud-est euro
peene", Bucureşti, Editura Enciclopedică, p. 1999, p. 163-175 
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Fig. 2. Arbore. Biserica Tăierea capului Sf. Ioan 
Botezătorul, 1503. Plan şi secţiune 

te nu doar structurilor de tip triconc cu turlă pe 
naos cel puţin databile începând cu ctitoriile lui 
Ştefan cel Mare şi continuând şi dincolo de se
colul al XVI-lea (Pătrăuţi, Bădeuţi/Milişăuţi8 , Sf. 
Ilie, Voroneţ, Sf. Nicolae - Botoşani , Sf. Nicolae 
-Dorohoi, Înălţarea de la mănăstirea Neamţ, Sf. 
Gheorghe - Suceava, Coşula, Râşca, Suceviţa -
pentru a nu le aminti decât pe cele a căror pictură 
murală este cunoscută), ci şi celor lipsite de turlă, 
ca în cazul bisericii Adormirii Maicii Domnului 
din mănăstirea Humor - asupra căreia vom reve
ni - dar mai ales la lăcaşurile de tip „mixt", ca 
la Sf. Ioan din Piatra, Arbore, Părhăuţi sau Baia. 

Se poate observa că bisericile de tip tri
conc, cu toată inovaţia introdusă în elevaţie, 

care are ca efect apariţia unor turle zvelte, mult 
mai elansate şi mai elegante decât cele bizan
tine sau balcanice, care, în Moldova, se ridică 
pe una-până la trei baze suprapuse, rectangu
lare, octogonale sau stelate cu 8 colţuri, cores
punzând nivelului interior al arcelor şi pandan
tivilor mici. sau că bisericile la care calota se 
8 Biserica, distrusă în timpul unui bombardament din timpul 
Primului Război Mondial, ne este cunoscută din lucrarea lui G. 
Balş, care a preluat bibliografia anterioară (op. cit., p. 23-27), 
iar ansamblul pictat a fost comentat, în 1912, de cercetătorul 
polonez Wladyslaw Podlacha, Malowidla sciene v ţerkviah Bu
kovini, Lwow, 1912, passim (lucrare tradusă în româneşte de 
Grigore Nandriş, sub titlul Umanismul picturii murale postbi-

zantine, voi. I, Bucureşti, Editura Meridiane, 1985, passim). 
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înalţă direct pe „arcele moldoveneşti" păstrează 
din ideea prototipului funcţia simbolică a cupo
lei , echivalată cu bolta cerească, iar prin extensie 
cu Cerul însuşi , lăcaş spiritual al Dumnezeirii . 

Altul este cazul bisericilor de plan drept
unghiular, cu bolţi în leagăn, pentru care Bă
lineştii sunt exemplul emblematic [Fig. 3]. 

În acest context al semnificaţiilor generale 
ale spaţiului sacru, am putea presupune că lipsa 
cuoolei. orezentă într-o formă sau alta în tructu.:. 

Fig. 3. Bălineşti. Biserica Sf. Nicolae, 1499. Plan 
şi secţiune 

ra tradiţională a bolţilor naosului, privează teore
tic biserica din Bălineşti de unul din simbolurile 
sale fundamentale . Situaţia nu este însă caracte
ristică numai Moldovei, dinpotrivă ea întâlnin
du-se în zone largi din spaţiul bizantino-balcanic: 
Kastoria9

, Veria10
, insulele greceşti 11 , Bulgaria12

. 

9 Stelianos Pelekanidis, Manolis Chatzidakis, Kastoria, Ath
ens, Melissa Publishing House, 1985 
10 Thanasis Papazotos, Veria and its monuments (XI-XVIII 

Cent.), Athina, 1994. 
11 Manolis Chadzidakis, Ioanna Bitha, Corpus of the Byzan
tine Wall-Painting of Greece. The Island of Kythera, Academy 
of Athens, 2003 
12 Elka Bakalova, Bachkovskata kostniţa, Sofia,1977, reumat 
în limbile grusă, germană şi engleză (The Ossuary-Church of 
the Bachkovo Monastery) 
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Aici intervin însă teologii şi iconografii 
şi acţionează pictorii. Aceştia din urmă suplinesc 
cupola reală prin sugerarea acesteia cu ajutorul 
desenului, culorii , aurului şi în primul rând al ico
nografiei. În acest fel, pictorul prezumat al an
samblului mural al bisericii Sf. Nicolae de la Bă-

Fig. 4. Bălineşti. Biserica Sf. Nicolae. Bolta nao
sului, înainte de restaurare 

l ineşti, Gavril Ieromonahul1 3 [Fig. 4], se înscrie 
în linia canonică a mesajului teologic transmis de 
pictură şi în cea a exigenţelor asumate prin sui
ta de imagini şi gradarea lor în spaţiile sacre în 
conformitate cu tradiţia paleologă, la care arta 
Moldovei sfârşitului de secol XV se racordează14 . 

Arhitectura naosului bisericii Sf. Nico
lae din Bălineşti, ctitoria logofătului Ioan Tăutu 
din ultimul deceniu al secolului al XV-lea15

, are 
o structură tripartită. Bolta semicilindrică este 
13 Sorin Ulea, Gavril Ieromonahul, autorul frescelor de la 
Bălineşti. Introducere la studiul picturii moldoveneşti, în 
voi. Cultura moldovenească în timpul lui Ştefan cel Mare, 
Bucureşti, Editura Academiei, 1964, p. 419-461. Semnătura 
pictorului, descoperită în 1957 de reputatul medievist, a fost 
considerată ca certificând aparatenenţa întregului ansam
blu la persoana sa. Ansamblul însă, aflat în restaurare, îşi 

dezvăluie treptat secretele, inclusiv faptul că la realizarea 
lui a contribuit o întreagă echipă de pictori, a căror prestaţie 
individuală - extrem de interesantă, de altfel - este vizibilă. 
În aceiaşi timp, va trebui stabilită relaţia cu pictura exterioară, 
care ridică numeroase semne de întrebare, la nivel de tehnică, 

de stil şi , în ultimă instanţă, de atribuire şi de datare 
14 Suzy Dufrenne, Mistra; S. Pelekanidis, M. Chatzida
kis, Kastoria - ar fi de remarcat aici, soluţia adoptată la bi
serica Sf. Ştefan, unde pe bolta semicilindrică a naosului au 
fost pictate trei medalioane în care sunt reprezentaţi Cel Vechi 
de Zile, Iisus Pantocrator şi Iisus Emanuel - p. 8 - Progra-

mul iconografic, fig. 18,19; Miltos Garidis, op. cit.. 
15 Data ridicării bisericii a stârnit numeroase controverse, care 
au generat o bibliografie amplă, extinsă pe parcursul a patru 
decenii, problema - în relaţie directă şi cu datarea picturii -

nefiind rezolvată încă. 

împărţită în trei sectoare egale prin două dublouri 
din bolţari de piatră, late de cca 60cm, puternic 
profilate, cu muchiile teşite. Acestea se sprijină 
lateral pe mănunchiuri de câte trei colonete, tot 
de piatră, cu baze proeminente. Axul bolţii se
micilindrice este marcat, în fiecare din compar
timentele astfel rezultate de câte un medalion 
pictat. În medalionul central, cel care aminteşte 
prezenţa cupolei, apare Christos Pantocrator. 
Spre est, este pictat Tronul Hetimasiei, iar spre 

Fig. 5. Bălineşti . Biserica Sf. Nicolae. Bolta nao
sului: Sf Ioan Botezătorul 

vest Sf Ioan Botezătorul, reprezentat cu anp1 
[Fig.5]. Hetimasia trimite la dogma trinitară, 

Tronul fiind simbolul legăturii indisolubile din
tre ipostasurile celei de o fiinţă Treimi 16

• Prezenţa 

Înaintemergătorului pare a reprezenta o opţiune 
particulară a ctitorului, al cărui patron era. Frag
mentarea de acest tip a spaţiului este neobişnuită 
în bisericile ortodoxe, dar dominantă în bisericile 
catolice, al căror program iconografic nu este 
atât de strict şi pe care, avem motive să credem, 
logofătul lui Ştefan cel Mare şi al lui Bogdan 
III le cunoştea, în urma prezenţei sale repetate 
la Curtea de la Cracovia sau în regiunile sud-

l6 I.D. Ştefănescu, L 'Illustration des Liturgies dans l'art de 
Byzance et de l'Orient, Bruxelles, Institut de Philologie et de 
l'Histoire Orientale, 1936, p. 37-38 
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poloneze 17
. Este suficient să amintim că bol

ta cu nervuri gotice a pridvorului bisericii din 

Fig. 6. Bălineşti. Biserica Sf. Nicolae. Bolta prid
vorului 

Bălineşti [Fig.6] este foarte asemănătoare ca as
pect cu cea din capela Sf. Cruci din Catedrala 
din castelul Wawel din Cracovia, ctitoria regelui 
Cazimir Jagiello, din 1470 [Fig. 7]. Mica anexă 
funerară este unul dintre exemplele foarte rare, 
dar totuşi prezente în spaţiul polonez (Sandomi
erzs, Wislica)- care se adaugă ansamblului din 
Capela palatină de la Lublin (1418) - în care, 
într-o capelă regală dintr-o catedrală catolică, 

în circumstanţe particulare, apare o iconografie 
de tip ortodox, dar tratată într-un stil cu influx
uri venite dinspre arta rusă, dar şi dinspre Occi
dent, într-o sinteză de mare interes [Fig. 8]1 8. 

La Bălineşti, coborând de la acest nivel al 
medalioanelelor orientate chiar în ax, observăm 
că Heruvimi şi Serafimi sunt plasaţi spre sud şi 

17 Nicolae Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara 
Românească şi Moldova. Sec. XIV-XVII, Bucureşti, Editura 
Enciclopedică Română, 1971, p.287-288, sub voce Tăutu Ion. 
18 Janina Koziarska-Kowalik, The Chapel of Lublin Castle, 
Lublin, 1997; Anna Rozycka-Bryzek, Bizantinsko-Ruskie 
Malovidla scienne w Kaplicy Swietokrzyskiej na Wawelu, in 
„Studia do Dzejow Wawelu", tom III, Krakow, 1968, p.175-

293, rezumat amplu în limba franceză 
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Fig. 7. Cracovia. Wawel, Catedrala, Capela Sf. 
Cruci , 1470. Bolta 

spre nord de imaginea Pantoctarorului, iar că pe 
registrul imediat următor Coruri de Îngeri, gru
pate fiecare în jurul unui conducător, individu-

Fig. 8. Lublin. Capela palatină. Picturi murale in
terioare, 1418 

alizat prin poziţie şi prin câte un medalion ţinut 
în faţa pieptului [Fig. 9, lOa,b], reprezintă o 
figurare clară a Ierarhiei Îngereşti a lui Dionisie 
Areopagitul, posibil prima de acest fel prezentă 
într-o biserică din Moldova19, dar ştim astăzi 

19 Discuţia despre preeminenţa datării Bălineştilor faţă de 
cea a bisericii Sf. Nicolae din Botoşani (Popăuţi) nu este încă 
tranşată, cercetătorii opinând - cu argumente diferite asupa 
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Fig. 9. Bălineşti. Biserica Sf. Nicolae. Bolta nao
sului. Ierarhia Îngerească (1) 

Fig. 1 Oa. Bălineşti. Biserica Sf. Nicolae. Bolta 
naosului. Ierarhia Îngerească (3) 

că nu este singura. Ideea, ca şi redactarea, im
plicit situarea la nivelul unor compartimente ale 
bolţii, apropie o dată în plus acest monument 
de capelele de la Lublin şi Wawel2° [Fig. 11]. 

Cel puţin două biserici din Moldova, una 
ctitoria lui Ştefan cel Mare din 1496 - biserica 
Sf. Nicolae din Botoşani , devenită ulterior lăcaşul 
mănăstirii Popăuţi [Fig.12, 13]21 - şi cealaltă, bi
serica Sf. Nicolae a mănăstirii Probota, ctitoria 

anteriorităţii primei (Sorin Ulea, Gavril Ieromonahul, p. 425-
430) sau a celeilalte (Corina Popa, Bălineşti, Bucureşti, 1981 
p. 28). 
20 Anna Rozycka-Bryzek, op. cit, Fig. 6, 7. 
21 Picturile din turla bisericii Sf. Nicolae din Botoşani au fost 
restaurate în 2002-2005 de Carmen Cecilia Solomonea. Am 
prezentat câteva aspecte legate de iconografia turlei în comuni
care, susţinută la ediţia a Simpozionului Naţional „Restaura
rea monumnetelor istorice. Arhitectură, componente artistice. 
Tehnici şi materiale noi", Bucureşti , Muzeul Naţional Cotro
ceni, noiembrie 2007 (Tereza Sinigalia, Un ansamblu de pic
turi murale recuperat prin restaurare: Biserica Sf Nicolae a 
Mănăstirii Popăuţi), în curs de publicare 

Fig.1 Ob. Bălineşti . Biserica Sf. Nicolae. Bolta na
osului. Ierarhia Îngerească (2) 

Fig. 11. Cracovia. Wawel, Catedrala, Capela Sf. 
Cruci, 14 70. Bolta, detaliu, înainte de restaurare 
(după Anna Roziecka-Brzyeck) 

din 1530 a lui Petru Rareş [Fig. 14, 15a, b,c], am
bele pictate la câţiva ani după terminarea zidăriei, 
au la nivelul turlei, imediat sub imaginea Panto
cratorului înconjurat de Heruvimi şi de Serafimi 
(la Probota - şi de Tronuri) , compoziţii ample 
cu toate Cetele Îngereşti ale aceleiaşi Ierarhii. 
Recenta curăţarea a bolţii bisericii de la Ar
bore a adus la lumină un nou ciclu al Ierarhiei 
Îngereşti, sub forma unui registru lat, plasat sub 
cel al Serafimilor, în care sunt grupate 8 Cete 
Îngereşti, separate prin câte un motiv decora
tiv de forma unui fleuron înalt [Fig. 16, 17, 18, 
19, 20]. Grupurile sunt compacte, gândite să 

sugereze mulţimi nenumărate, fiecare având în 
centru un personaj văzut frontal, spre care se 
îndreaptă, cu mişcări elegante, ceilaţi Îngeri. 
Cel din mijloc poartă o imagine emblematică, 
alta pentru fiecare Ceată: Tronul Hetimasiei, 
Iisus Înger al Marelui Sfat, Iisus Emanuel, Iisus 
Pantocrator, Iisus Mare Arhiereu, Maica Dom-
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Fig.12. Botoşani. Biserica Sf. Nicolae. Turlă: 

Pantocratorul 

::i~;.; ' 
Fig.13. Botoşani. Biserica Sf. Nicolae. Turlă: Ie-
rarhia Îngerească ( 1) 

nului orantă, Soarele şi Luna, un Phoenix. Sen
surile acestei opţiuni rămân încă a fi descifrate. 

La Pătrăuţi, biserica cu naosul recent intrat 
în restaurare şi cu pictura curăţată la nivelul turlei 
până deasupra pandantivilor mici şi a lunetelor 
de sub arcele piezişe din registrul al doilea, ca 
~i în turla de la Voroneţ, deja restaurată, Cetele 
Ingereşti sunt prezentate selectiv, proabil în ceea 
ce se considera mai semnificativ şi mai inteligi
bil, în sensul existenţei imaginilor Serafimilor 
şi a unui registru de Arhangheli [Fig. 21, 22]. 
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Fig.14. Mănăstirea Probota. Biserica Sf. Nicolae. 
Turla 

O discuţie mai amplă ar merita analiza 
motivaţiei apariţiei acestei teme în jurul anu-

Fig.15a. Mănăstirea Probota. Biserica Sf. Nico
lae. Turla: Tetramorf /Tronuri 

lui 1500 şi a reluării ei peste trei decenii într-o 
redactare impresionantă ca gândire teologică şi 

în acelaşi timp plastică, pe trei registre din tur
la bisericii Sf. Nicolae a mănăstirii Probota22

. 

Evident, nu poate fi epuizată aici prob
lema iconografiei turlelor din bisericile din Mol
dova de la sfârşitul secolului al XV-lea şi din 
secolul al XVI-lea. Se poate observa însă că, în 
principiu, aceasta urmează modelele bizantine 
şi balcanice preexistente, cu variaţii şi nuanţe, 

care le fac mai interesante şi care deschid calea 
discuţiei privitoare la permisivitatea şi gradul 
intervenţiei în programele considerate „cano
nice", implicând aprofundarea unor semnificaţii 
sau introducând altele noi, în contexte spiritua
le cel puţin pentru moment greu de explicat. 

22 The Restoration ofthe Probata Monastery, UNESCO, pub
licat la Helsinki, Editura Metaneira, 2001 ; Planşa nr. I; identifi
carea Programului Iconografic al întregii biserici - autor Tereza 
Sinigalia, a se vedea şi cap. Iconografia şi pictura murală, p. 

56- 65. 
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Fig.15b. Mănăstirea Probata. Biserica Sf. Nico
lae. Turla: Puteri 

Fig.15c. Mănăstirea Probata. Biserica Sf. Nico
lae. Turla: Stăpâniri 

La Constantinopol, în Parekklessionul bi
sericii Pammakaristos, Pantocratorul apare în
conjurat de 12 Profeţi, în pandantivi fiind proba
bil figuraţi Evangheliştii23 . 

Pentru Mistra, Suzy Dufrenne, plecând 
de la prezenţa cupolei în toate bisericile din 
vechiul oraş cu excepţia Capelei Sf. Ioan, con
stata că decorul acestora s-a păstrat integral nu
mai la Fecioara Peribleptos, parţial la Evanghelis-

23 Hans Belting, Cyril Mango, Doula Mouriki, The mosaics 
andfrescoes of St. Mary Pammakaristos (Fethiye Camii) at Is
tanbul, Dumbarton Oaks, Washington DC, 1978, Doula Mouri
ki, Cap. The layout of the mosaics, p.45. 

Fig.16. Arbore. Biserica Tăierea Capului Sf. Ioan 
Botezătorul. Naos, calotă: Serafimi 

Fig.17. Arbore. Biserica Tăierea Capului Sf. Ioan 
Botezătorul. Naos, calotă: Cete Îngereşti (I) 

Fig.18. Arbore. Biserica Tăierea Capului Sf. Ioan 
Botezătorul. Naos, calotă: Cete Îngereşti (2) 
tria, cu urme la Pantanassa şi la Mitropolie24

• 

Aceste cupole erau dominate de figura Panto
cratorului, urmat în al doilea cerc de imaginile 
angelice, „ca o gardă care aduce omagiul su-

24 Suzy Dufrenne, op. cit, p. 21. 
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Fig.19. Biserica Tăierea Capului Sf. Ioan 
Botezătow,1. Naos, calotă: Cete Îng_freştL(3) 
veranului ', cel mai frecvent apărand Heruvimii 
şi Serafimii , uneori adăugându-se şi Tronurile, 
între ferestre fiind pictaţi Profeţii, Mistra fiind 
„ tipică pentru ultima fază a artei bizantine "25

• 

Cu variaţii, uneon semnificative - mar-

Fig.20. Biserica Tăierea Capului Sf. Ioan 
Botezătorul. Naos, calotă: Cete Îngereşti ( 4) 

cate de introducerea altor teme, chiar imediat sub 
nivelul Pantocratorului - apar realităţile sârbeşti. 
Pentru a da un singur exemplu, în ctitoria rege
lui Milutin de la Gracanica (c. 1321)26 [Fig. 

23], primul inel de sub imaginea Pantocratorlui 
ilustrează Liturghia Îngerească într-o variantă 
diferită de ceea ce vor fi redactările de secol XVI 
din marile biserici de mănăstiri domneşti din 
Moldova (Probota, Sf. Gheorghe din Suceava, 
Suceviţa) , deci tot o temă formal angelică, dar 
în esenţă deosebită de obişnuitele formulări ale 
„gărzii din preajma stăpânului". La Gracanica, 
de exemplu, Iisus Arhiereu nu este figurat, masa 

25 Ibidem, p. 22. 

26 
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Fig.21 . Pătrăuţi. Biserica Sf. Cruce: Serafimi 

Fig.22. Pătrăuţi. Biserica Sf. Cruce: Arhangheli 

Fig.23. Mănăstirea Gracanica (Sebia). Naos, tur
la: Pantocrator, Liturghia Îngerească, Profeţi 
altarului este plasată sub un ciboriu, dar pe ea nu 
se află nimic; în locul Îngerilor care, de obicei, 
poartă în procesiune turpul lui Christos mort este 
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figurată a adorare a lui Iisus de tip Amnos de către 
Arhangheli, Copilul fiind aşezat pe o masă de 
altar şi acoperit cu un mare procovăţ alb brodat. 
O redactare deosebită, în Moldova, oferă întâi cu
pola de la Voroneţ, apoi cele de la Arbore şi Hu
mor şi în cele din urmă cea de la Suceviţa. Este 
vorba despre imaginea Pantocratorului a cărui 

slavă se sprijină direct pe ceea ce considerăm 
de regulă a fi simbolurile Evangheliştilor [Fig. 
24]. Cred că în realitate este vorba de o mult mai 
subtilă temă şi anume de figurarea simplificată 
a Viziunii Profetului Ezechiel: „Toate patru [„fi
are", n. T. S] aveau câte o faţă de om înainte, toate 
patru aveau câte o faţă de leu la dreapta, toate 
patru aveau câte o faţă de bou la stânga; mai 
aveau şi câte o faţă de vultur în spate". Redact
area este completată la cele trei biserici, ca şi de 
la Probota, cu o figurare şi mai explicită, în care 
imaginea celor patru fiinţe este combinată într-una 

Fig . 24.Mănăstirea Suceviţa. Biserica Învierii. 
Naos, turla: Pantocrator 

singură, - Tetramorful - iar la Probota şi cu cea a 
unor roţi, în conformitate cu aceeaşi Viziune [Fig. 
15c ], fiind de regulă identificate cu Tronurile. 

Profeţii sunt prezenţi în apropae toate bi
sericile cu turlă, unde sunt pictaţi pe tambur, în
tre ferestre, într-un registru special [Fig.25] - o 
excepţie notabilă fiind Pro bota, unde, în număr re
strâns, au fost reprezentaţi numai pe arcul descen
dent median, ce face legătura dintre turlă şi altar 
flancând cele trei medalioane cu imaginile Sfintei 
Treimi (Cel Vechi de Zile, Iisus, Tronul Hetimasiei 
cu Porumbelul Sf Duh)- iar la Bălineşti, 16 person
aje din acest grup apar în absida altarului, în regis
trul de sub imaginea Maicii Domnului adorată de 

Arhangheli, din concă [Fig. 26]. Chiar mai redusă 

Fig.25. Pătrăuţi. Biserica Sf. Cruce. Naos, turla: 
Profeţi 

este prezenţa Apostolilor, din nou semnalată 

la bisericile cu turlă [Fig.27], dar fără Probota. 
Problema imaginilor din lunetele „bolţilor 

moldoveneşti" deschide practic un nou capitol 
de cercetare în iconografia bisericilor din Mol
dova de la sfârşitul secolului al XV-lea şi din 
primele patru decenii ale secolului al XVI-lea. 
Într-o încercare de a re-data Tablourile vo
tive păstrate în bisericile ctitorite de Ştefan cel 
Mare şi pictate din timpul vieţii lui, conside
ram tacit ansamblul de la Pătrăuţi - evident, 
cu refacerea jumătăţii de pe peretele sudic a 
compoziţiei în care apare Ştefan cel Mare ur
mat de membrii familiei sale - ca fiind primul 
în ordinea cronologică a realizărilor ce mai cu
prind grupul picturilorde la Sânt Ilie şi Voroneţ. 
Deja amintita curăţare a picturilor din turlă, 

care a urmat celor din pronaos şi din absida al
tarului (parţial), ne pune în faţa unei iconografii 
care se supune la două serii de comandamente: 
cea a turlelor dominate de imaginea Panto
cratorului din lumea bizantino-balcanică şi 

cea a turlelor a căror structură interioară este 
complicată prin apariţia bolţilor moldoveneşti. 

Ceea ce formulam în legătură cu gândirea simbolică 
a spaţiului în relaţie cu programul iconografic îşi 
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Fig.26. Bălineşti. Biserica Sf. Nicolae. Absida altarului, semicalota: Fecioara adorată de Arhangheli; 
Profeţi 

Fig.27. Pătrăuţi . Biserica Sf. Cruce. Naos, turla: 
Sf Apostol Ioan 
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tice, ci sub cea a autorilor de Evanghelii surprinşi în 
momentul în care revelaţia primită este pe cale de a 
fi transmisă destinatarilor care aşteaptă mântuirea. 
Bisericile pentru care se acceptă ca dată a 
realizării ansamblurilor murale un număr de 
ani necesar tehnic pentru uscarea zidăriei , ca în 
cazul bisericii Pătrăuţilor (biserica ridicată în 
1487) şi a Voroneţului (construită 1488), şi apoi a 
Popăuţilor (construită 1496), Evangheliştii-autori 
sunt pictaţi în spaţiul concav al pandantivilor 
mici rezultaţi din structura „bolţii moldoveneşti" 
[Fig. 28 ]. Biserica de la Bălineşti , neavând turlă 
şi implicit nici acest sistem de boltire, păstrează 
totuşi esenţa ierarhică a mesajului pictat impli
cat în programul iconografic propus a fi canon
ic. În lipsa pandantivilor, Evangheliş ti i au fost 
pictaţi în colţurile încăperii la acelaşi nivel cu 
grupuride Îngeri din Ierarhia Cerească, dar şi cu 
câteva teme din Ciclul Maicii Domnului [Fig.29] . 
La bisericile lipsite de turlă, dar cu bolţi 

moldoveneşti , ceea ce am putea numi - cel 
puţin până în momentul în care curăţarea pic
turilor din celelalte ansambluri va permite o 
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Fig.28. Botoşani. Biserica Sf. Nicolae. Turlă, 

panadantiv mic: Evanghelistul Marcu 

abordare globală - modelul Voroneţ funcţionază 
la nivelul figurării Pantocratorului a cărui 

primă slavă pătrată are în colţuri Simbolurile 
Evangheliştilor, cea dea doua Serafimi, iar în
tre unghiurile lor sunt plasaţi Îngeri în zbor. 
În acest context, este interesante cazul de la Hu-

Fig.29. Bălineşti. Biserica Sf. Nicolae. Naos, 
oerete sud. Evanghelistul Ioan şi ucenicul Prohor, 
detaliu 

mor, unde, după modelul secolului al :XV-lea 
de la Voroneţ, slava circulară a Pantocratorului 
de sprijină pe simbolurile Evangheliştilor [Fig. 
30], în timp ce imaginea antropomorfă a aces
tora, văzuţi ca autori ai Evangheliilor şi purtând 
filactere pe care se citeşte începutul respec
tivelor texte, nu este plasată, ca la strict contem
poranele Probota şi Sf. Gheorghe din Suceava, 
în pandantivii mari, ci pe cei mici [Fig. 31]. 
Aici, în pandantivii mari sunt ilustrate patru din 
Praznicele împărăteşti (Învierea lui Lazăr - nord
est, Schimbarea la Faţă - nord-vest, Înălţarea -
sud-vest, Intrarea în Ierusalim - sud-est - Fig. 
32), după modelul posibil Sf. Nicolae Popăuţi. 

Fig.30. Arbore. Biserica Tăierea Capului Sf. Ioan 
Botezătorul. Calota: Pantocratorul 

Trei dintre monumente introduc în 
zona pandantivilor mari compoziţii care le 
particularizează în Moldova. Este vorba despre 
Pătrăuţi [Fig. 33], Sânt Ilie de lângă Suceava şi 
Arbore [Fig. 34a, b]. La toate trei, pandantivii 
mari dinspre est sunt rezervaţi ilustrării Bunei 

Fig.31. Mănăstirea umor. Biserica Adormirea 
Maicii Domnului. Calota naos. Pantocratorul, 
detaliu:Evanghelistul Luca 

Vestiri, împărţită în două: la nord- est este pictat 
Arhanghelul, la sud-est Maica Domnului. Soluţia 
vine de la mai vechile modele bizantine, de ex
emplu de la Kastoria [35a, b] sau Kurbinovo, bi
serici lipsite de turle, unde scena, de asemenea 
secţionată, este plasată la stânga şi la dreapta 
arcului triumfal, de regulă în zona curburii . Re
luarea soluţiei în Moldova, într-un alt context 
spaţial - biserici cu bolţi moldoveneşti cu sau fără 
turle în locul celor de plan dreptunghiular având 
în cel mai bun caz bolţi în leagăn - reprezintă o 
interpretare creatoare de mare interes. Aici, ar 
putea fi adus în discuţie şi cazul Lublin [Fig.36a, 
b], ca o formă de sinteză Orient - Occident, 
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Fig.32. Mănăstirea Humor. Biserica Adormirea 
Maicii Domnului. Boltă naos, pandantiv mic 

Fig.33. Mănăstirea Humor. Biserica Adormirea 
Maicii Domnului. Boltă naos, pandantiv mare: 
Intrarea în Ierusalim 

soluţia fiind frecventă şi în lumea goticului latin. 
Un ultim aspect priveşte grupajul de imagini 
de pe lunetele dintre arcele piezişe ale bolţilor 
moldoveneşti. Sistemul arhitectural a generat 
pentru iconografi şi pictori o nouă problemă, 
care ieşea cu totul din cadrul canonic al unei 
iconografii deja constituite. De aici şi unele 
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Fig.35a. Arbore. Biserica Tăierea Capului Sf. 
Ioan Botezătorul. boltă naos, pandantiv nord-est : 
Buna Vestire, Îngerul 

1g. Ar ore. Biserica Tăierea apu m . 10an 
Botezătorul. boltă naos, pandantiv nord-est: Buna 
Vestire, Fecioara 

ezitări ale începuturilor picturii din Moldo
va, dar şi soluţii originale, care pun în discuţie 
sursele imaginilor selectate şi semnificaţia lor. 
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Fig. 36a,b. Kastoria. Biserica Sfinţii Anarghiri, naos, arcul triumfal: Buna Ve
stire 

Ceea ce putem observa astăzi sunt două tendinţe: 
Prima este vizibilă la biserica Sf. Cruce de la 
Pătrăuţi şi a cărei linie se va generaliza începând 
cu lăcaşul Sf. Nicolae de la Botoşani: este vorba 
de translarea primelor patru secvenţe din ciclul 
Sărbătorilor Împărăteşti - Buna Vestire, Naşterea 
lui Christos , Prezentarea la Templu şi Botezul, de 

la nivelul bolţilor care acoperă braţele crucii din 
bisericile bizantine de plan cruce greacă înscrisă 
tot la nivelul unor bolţi superioare, care au suferit 
o translare autohtonă. Din această schemă, sin
gura excepţie o constituie Pătrăuţii, la care, am 
văzut, Buna Vestire coboară - după o altă formulă 
bizantină adaptată, pe pandantivii mari. De re-
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marcat că, acesată temă, rezolvată ca o compoziţe 
unitară, figurează apoi, întotdeauna, în pandant cu 
Naşterea, pe lunetele estice ale turlei . Inscripţiile 
greceşti de la Pătrăuţi şi stilul picturilor trimit 
apraope indubitabil la un şantier itinerant din lumea 
grecească, ceea ce ar explica şi aceste apropieri . 
Cea dea doua soluţie este mai neobişnuită şi -
după câte ştiu - este caracteristică Moldovei şi 

numai perioadei de început. Este vorba - cred -
despre o fază de căutări şi posibil de sondarea al
tor zone, încă neidentificate, din care s-ar putea să 
fie preluate teme, asta dacă nu cumva soluţia este 
una absolut locală . Subiecteel sunt bisericile de 
la Voroneţ şi Arbore. La prima, două dintre lunete 
trimit clar - datorită inscripţiilor - „lesei a născut 
pe David Regele" (Mt.1.6) şi ,Josia a născut pe 

Fig.38. Arbore. Biserica Tăierea Capului Sf. Ioan 
Botezătorul, naos, boltă, lunetă. Genealogia lui 
Christo_s, ( l} 

Iehonia şi pe fraţii lui la strămutarea în Babilon" 

Fig.39. Arbore. Biserica Tăierea Capului Sf. Ioan 
Botezătorul , naos, boltă, lunetă. Genealogia lui 
Christos (2) 
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Fig.40. Arbore. Biserica Tăierea Capului Sf. Ioan 
Botezătorul, naos, boltă, lunetă. Genealogia lui 
Christos (3) 

Fig.41. Arbore. Biserica Tăierea Capului Sf. Ioan 
Botezătorul, naos, boltă, lunetă. Genealogia lui 
Christos (4) 

Fig.42. Bălineşti. Biserica Sf. Nicolae. Altar, 
boltă: Genealogia lui Chris tos ( 1) 
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Fig.43. Bălineşti. Biserica Sf. Nicolae. Altar, 
boltă: Genealogia lui Chris tos ( 4) 

Fig.44. Bălineşti . Biserica Sf. Nicolae. Altar, 
boltă: Genealogia lui Christos (2) 

Fig.45. Bălineşti. Biserica Sf. Nicolae. Altar, 
boltă: Genealogia lui Christos (3) 

Genealogia vetero-testamenraă a lui Christos, la 
textul de început al Întrupării Logosului, cu figu
rarea imaginilor Dumnezeirii: Cel Vechi de Zile, 
Pantocratorul şi Emanuel [Fig. 38,39,40,41] . În 

Fig.46. BArbore . Biserica Tăierea Capului Sf. 
Ioan Botezătorul, naos, boltă, intrados : Iisus Mare 
Arhiereu 

=----=,..........~ 

Fig.4 7. Ioan Botezătorul, naos, boltă, intrados: 
Maica Domnului 

acest context, realitatea care a declanşat discuţia 
privitoare la lunetele de la Voroneţ şi extin
derea ei la analiza boltii semicilinfrice din fata , , 
absidei altarului de la Bălineşti - unde apar pa
tru grupe de personaje, înrudite ca redact. are 
cu cele din Parisinus graecus 74 şi codicele 
din succesiunea lui [Fig. 42, 43, 44, 45] - va 
putea fi extinsă şi aprofundată odată ce aceleaşi 
compoziţii de la Bălineşti se regăsesc la Arbore . 

Semnificative sunt şi imaginile de pe in
tradosurile arcelor din registrul al Doilea. La chia 
lor apar în medalioane: Iisus Pantoctaror, Iisus 
Emanuel, Iisus Arhiereu, cu trăsături ale Celui 
Vechi de Zile, dar cu omofor arhieresc [Fig. 46]. 
Toate cele trei personaje au nimb cruciger, în re
lief, marcat de literele orou. În cel de al patru
lea medalion este pictată Maica Domnului bust 
într-o poziţie ce aminteşte acceptarea din Buna 
Vestire [Fig. 47]. Fiecare medalion este flan
cat de grupe a câte trei Profeţi, doi pe un reg
istru şi unul singur pe al doilea. Ca un fapt cu-
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rios, pe filacterele celor din primul registru 
nu sunt fragmnete din profeţiile respective, ci 
este scris chiar numele respectivului personaj. 
Cei din registrul de jos nu au texte pe filactere . 
Sub nivelul lunetelor, un inel continuu, întrerupt 
doar de consolele de piatră profilată pe care se 
descarcă pandantivii mici, evolueză 32 de personaje 
nimbate drapate a l'antique, cu identitate neprecisă 
- posibil tot vetero-testamentare - care, din două 
direcţii se îndreaptă, cu mişcări elegante amplifi
cate de mantiile fluturânde , către Mandylionul 
susţinut de Îngeri, din centrul segmentului estic. 
Această soluţie aleasă pentru decorul intrado-

Abstract 

The restoration of a lot of murals inside some 
churches in Moldavia dating from the end of 15th 
century and the first half of the l 6th brought into 
light some painted ensembles almost invisible un
der the dark depots of dust, soot from candles, co
bwebs, salt effiorescence and sometimes biolo
gica! growth, before the beginning of the process. 
It is possible now to analyze the relation between 
the architectural structure of the vaults characte
ristic for the 'Moldavian type' and the iconogra
phic programme of mural paintings. Until the le
vel of the second range of diagonal arches and 
pendants built inside the tall drum of Moldavian 
churches, the iconographic programme is more 
or less similar to the programmes established in 
the Paleologan period to be found in the Balkans. 
An interesting peculiarity is represented by the in
troduction of the Celestial Hierarchy both in the 
churches with dome (St Nicholas in Botoşani) , 
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surilor arcelor mici va fi cea care, începând de la 
Pătrăuţi deja se va perpetua la toate bisericile cu 
bolţi moldoveneşti , indiferent dacă au turlă sau nu. 
Textul de faţă nu îşi propune tratarea exhaustivă a 
relaţiei dintre suprafeţele oferite de arhitectură şi 
programul pictat al bisericilor din Moldova în inter
valul de apropae 50 de ani dintre debutul înfloririi 
picturii murale, aşa cum o putem cerceta în monu
mentele care păstrează ansambluri întregi , conce
pute ca atare, ci aşa cum aminteam la început, opu
nere de problemă într-o cheie nouă, favorizată de 
rezultatele spectaculoase ale unui amplu program 
de restaurare a picturilor, aflat în plină desfăşurare. 

with cupola only (Arbore) and in the barrel va
ulted churches (St Nicholas church in Bălineşti) 
The new architectural system imposed the com
pletion of the traditional programme with new 
themes. In the first period, the Evangelists 
were painted in the upper pendants, in the se
cond one they came back to the great ones. 
In Holy Cross Church in Pătrăuţi, probably painted 
by a Greek painter 's team around 1490, the lunettes 
of the second register of arches were painted with 
the first four Great Feasts (Annunciation, Nativity, 
Presentation to the Temple, Baptism) and this model 
will be perpetuated in 16th century princely monas
tic churches with the exception of Humor Monas
tery. In the last decade of l 5th century and in the 
first decade of 16th, in some churches new themes 
were introduced at the second level of the vaults 
of the nave: The Christ's genealogy so it is related 
by the four Gospels (Voroneţ, Bălineşti, Arbore) . 
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RESTAURAREA PICTURII INTERIOARE DIN 
BISERICA „ SFINŢII ARHANGHELI" - ROGOZ, Judeţul MARAMUREŞ 

I. SCURT ISTORIC 

Aşezat pe valea Lăpuşului, satul Rogoz -
legat administrativ de oraşul Târgu Lăpuş - este 
situat la 6km de acesta, fiind integrat din punct 
de vedere etnografic în Ţara Lăpuşului. Aici se 
regăsesc influenţe din nord - dinspre Maramureşul 
istoric, din sud - dinspre ţinutul Bistriţei şi din 
vest- dinspre Ţara Chioarului. Aflat la confluenţa 

Fig.1. Biserica Sf. Arhagheli din Rogoz, vedere 
de ansamblu 

apelor Lăpuşului şi Libotinului, satul Rogoz, 
de o mărime medie, a reuşit să conserve două 
monumente importante, unul ortodox cu hramul 
Sfinţii Arhangheli, altul greco-catolic închinat 
Cuvioasei Paraschiva, aflate în acelaşi perimetru, 
fapt des întâlnit în satele din Transilvania. 

Biserica Sfinţii Arhangheli este unul 
dintre cele mai vechi, mai complexe şi mai in-

DORIN HANDREA 

teresante monumente din nordul Transilvaniei, 
atât din punct de vedere arhitectural cât şi artistic 
[Fig. 1]. După tradiţie şi conform vechiului is
toric al bisericii, data construirii este anul 1560 
(după cum reiese din inscripţia de pe peretele 
de nord, la exterior), fiind executată din lemn 
de ulm adus din partea de hotar numită „Poiana 
Popii" şi „Sectura". Documentar, data construirii 
nu este atestată, dar în 1663, aceasta este refăcută 
(cel mai probabil) pe locul bisericii mai vechi, 
care a ars la 1661, în urma năvălirii tătarilor. 

După inscripţia din interior, este pomenită o 
altă năvălire, cea din 1717, care a afectat mai 
puţin Ţara Lăpuşului, dar a rămas consemnată 
pe peretele nordic, în naos, lângă altar, în felul 
următor: „Văle(a)t din tătărime 1717, zu
gravi fiind Munteanu Ra(du de la U)ngure
ni şi Man Nicolae de la Poiana Po(r)cului". 

În altar găsim o altă inscripţie, aflată pe 
faşa dintre scenele cu Sfinţi Ierarhi şi boltă, care 
spune: „În anul Domnului 1785 această sfântă 
beserică s-au zugrăvit, în zileleprea înălţatului 
împărat Iosif al doilea, arhiereu neunit fiind 
ţărâi Ghedeon Nichitici, protopop Lador Ilie 
din Chiueşti, preoţi ai satului Man popa Todor 
şi Vlaşin popa Ioan, şi au plătit robu lui 
Dum[nezeu Man Grigore] şi soţia sa loană". 

Pe peretele sudic, tot în naos, găsim 

inscripţia ,,În anul 1785 luna iunie 1 O zile au 
început a să zugrăvi această sfântă b[iseri}că şi 
[s-au săvârşit fn luna] lui septemvrie li zile". 

Mijlocului şi celei de-a doua jumătăţi a 
secolului al XVIII -lea îi corespunde o bogată 
activitate a meşterilor iconari şi de pictură murală. 
Este o perioadă în care numeroase comunităţi 
săteşti îşi refac bisericile, le repictează, sau îşi 
zugrăvesc noi iconostase 1• 

În contextul revendicărilor sociale, 
culturale şi religioase din a doua jumătate a 
secolului al XVIII-lea, putem situa dorinţa 

1 Marius Porumb, Biserici de lemn din Ţara Marmureşului, în 
voi. „Monumente istorice şi de artă religioasă din Arhiepisco
pia Vadului, Feleacului şi Clujului", Cluj-Napoca, 1982, p. 49. 
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comunităţii locale din Rogoz de înnoire 
a bisericii cu pictura unor meşteri locali 
cunoscuţi, Radu Munteanu şi Nicolae Man. 

Printre urmările benefice ale răscoalei 

iniţiate de călugărul Sofronie de la Cioara în 
1759-1761 poate fi socotită numirea unui episcop 
ortodox, după şase decenii de absenţă, în persoana 
sârbului Dionisie Novacovici , care a început re
organizarea Bisericii Ortodoxe din Transilvania2. 

Eforturile pentru ridicarea culturală a popo
rului român răzbesc încetul cu încetul numeroa
sele obstacole. Împăratul Îosif al Ii-lea (pomenit 
şi în inscripţia din altar) acordă, în 1782 şi 1786, 
unele uşurări pentru înfiinţarea de şcoli româneşti. 

Liniştea confesională se statorniceşte 

în ultima treime a secolului al XVIII-lea. Fie
care din cele două confesiuni, ortodoxă şi 

unită, îşi avea parohiile sale, trăind în bună 
înţelegere, preoţi şi credincioşi, fapt întâl
nit mai nou la comunitatea locală din Rogoz. 

Constatările lui Petru Maior, bun cunoscător 
şi obiectiv observator al realităţii locului , sunt 
foarte preţioase pentru cunoaşterea stării lucru
rilor: „ Urgia dintre uniţi şi ortodocşi s-a stins. 
Acum nu numai că nu se gonesc, nu se batjocoresc 
unii pe alţii, ci încă cu prietenie frăţească petrec 
laolaltă, ba şi la îngropăciunea morţilor şi la mas
lu şi întru alte tocmeli duhovniceşti şi bisericeşti 
se adună laolaltă, cântă, slujesc împreună, fără a 
se sfii unii de alţii şi poporenii şi cei uniţi şi cei 
neuniţi, fără deosebire, cheamă la unele ca aceste 
preoţi şi uniţi şi neuniţi. Pre multe locuri nici nu 
mai auzi acum vorbă de unire şi de neunire, nu
mai cât pre unii îi chiamă uniţi şi pre alţii neuniţi, 

după feliul arhiereului căruia îi sînt supuşi ... "3 • 

În acea perioadă, în zonă activează şi 
zugravul Radu Munteanu din Ungureni, acesta 
fiind atât pictor de biserici cât şi iconar. Pic
tura sa, asemănător celei aparţinând majorităţii 

artiştilor din acea vreme, se caracterizează printr
un stil grafic pronunţat, într-o paletă cromatică 

ponderată. Desenul, deşi stângaci, este conturat 
spontan, cu fermitate prin linii groase, formele 
sunt colorate plat, dând picturii un efect decorativ. 

Prima lucrare cunoscută a lui Radu Munte
anu, din anul 1767, este o icoană a Sfintei Treimi 
pictată pentru biserica din Lăpuş. În anul 1771 , 
pictează în Maramureş, la Botiza dar şi câteva 
icoane pentru satul învecinat Glod. În anul 1775, 
zugrăveşte la biserica Bălenilor din Săliştea de 

2 Nicolae Iorga, Istoria Bisericii Româneşti şi a vieţii rligioa
se a Românilor, Bucureşti , 1926, II, p.135. 
3 Petru Maior, Istoria Besearicii Românilor, Buda, 1813, 

p.118 .. 
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Sus, iar în 1780, semnează ca meşter princi
pal, alături de Gheorghe, pictura bisericii din 
Deseşti. Revine în zona Lăpuşului şi în 1782 
pictează biserica din Ungureni şi icoanele pen
tru aceasta, iar în anul 1785, alături de Nico
lae Man din Poiana Porcului, iscăleşte pictu
ra bisericii „Sfinţii Arhangheli" din Rogoz. 

În 1785, pictează un proscomidiar pen
tru biserica din Poienile Izei şi în 1787, icoanele 
pentru biserica din Deseşti. În anii următori el 
pictează icoane. La 1793 era la Budeşti ( Su
sani ) şi în Sârbi. Un an mai târziu pictează pe 
Valea Someşului la biserica din Chiuieşti, iar 
în intervalul 1798-1800 pictează cele două bi
serici din Dobric în Ţara Lăpuşului . Până în 
anul 1830 mai pictează la Libotin (1811), 
Cupşeni (1823) şi Frâncenii- Boiului (1830 )4

. 

II. DESCRIEREA MONUMENTULUI ŞI A 
STĂRII DE CONSERVARE ÎNAINTE DE 
RESTAURARE 

Unele biserici de lemn din Maramureş, 
printre care şi biserica Sfinţii Arhangheli din 
Rogoz, sunt un exemplu de plan arhaic cu un 
pronaos dezvoltat şi elemente constructive 
specifice (cu cinci laturi exterioare), naosul 
dreptunghiular şi altarul poligonal (cu şapte la
turi exterioare, fapt mai rar întâlnit). Aceeaşi 
formă a altarului, cu îmbinări similare ale grin
zilor, se regăsea şi la biserica Sfânta Paraschi
va din satul vecin Libotin, ce a ars în 1973. 

Din punct de vedere arhitactural, la bise
rica Sf. Arhangheli din Rogoz se remarcă o serie 
de particularităţi constructive, întâlnite doar la 
monumentele anterioare secolului al XVIII-lea, 
dintre care amintim: îmbinările complexe de ele
mente constructive, grinzi prelungite în exteriorul 
altarului şi pronaosului încheiate cu terminaţii în 
formă de cap de cal, având şi rol de console [Fig. 
2], extinderea spre nord a pantei acoperişului, 

uşa de intrare spre sud cu ancadrament masiv, 
bogat ornamentat, cu partea superioară în formă 
de acoladă, grinda superioară ornamentată, ce 
încheie şi susţine bolta pe toată lugimea ei, având 
la rândul său o terminaţie în formă de cap de cal. 

Acoperişul este asimetric, cu o lărgire a 
4 Marius Porumb, Monumente istorice şi de artă religioasă 
din Arhipiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului, p. 49; Dana 
Tarnavschi-Schuster, Biserici de lemn din Ţara Lăpuşului, 

în Buletinul Monumentelor Istorice, XLII, 1973, nr.2, 
p.47; Marius Porumb, Un veac de pictură românească din 
Transilvania. Sec. al XVIII-iea, Bucureşti, 2003 , passim. ; 
Idem, Biserici de lemn din Maramureş, Bucureşti, Editura 

Academiei Române, 2005, p. 31-33, fig . 75-91.. 
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.Fig. 2. Îmbinări de bârne la exteriorul pronaosului, detaliu 

streaşinii pe latura de miazănoapte a bisericii, 
creându-se astfel pe întreaga lungime un amplu 
spaţiu adăpostit, prevăzut cu o masă pentru pome
ni făcută dintr-un singur trunchi de stejar despi
cat în două, numită de localnici „masa moşilor". 
Acolo se aşezau cele mai înstărite familii din 
sat, al căror nume era incizat pe peretele de 
nord al bisericii în dreptul locului de la masă. 

Turnul-clopotniţă înalt, bine proporţionat, 
amplasat peste pronaos, se raportează echilibrat 
la masivitatea acoperişului. El are ca element 
de noutate o întrerupere a impresiei de înălţime 
exagerată obţinută printr-un brâu şindriluit, cu 
rol practic de aruncare a apei la distanţă de pan
ta învelitorii. La fel, coiful are două asemenea 
brâie, care reduc din monotonia înălţimii fleşei. 
Coiful, împodobit la bază cu patru turnuleţe, este 
susţinut de o galerie de arcade, grupate câte două 
pe fiecare latură a pătratului de bază al turnului. 

Pronaosul (520 cm x 520 cm), cu latura 
de vest formată din trei segmente aproxima
tiv egale, are un tavan drept, sprijinit pe două 
grinzi masive din scânduri de brad, refăcut 

la începutul secolului al XIX-lea, cu oca
zia modificărilor aduse interiorului bisericii. 

Odată cu montarea cafasului din naos s-a 
schimbat şi accesul în turn, care iniţial era prin 
pronaos. Accesul în pod a fost posibil ulterior 
printr-o uşă decupată în timpanul dintre naos şi 

Fig. 3. Pictura de sub cafas 

pronaos, pierzându-se din această cauză pictura 
din zona respectivă [Fig.3]. 

Intrarea în biserică se face pe latura 
de sud, printr-o uşă cioplită dintr-un singur blat de 
lemn, cu partea de sus în formă de acoladă, susţinută 
de un ancadrament masiv, bogat ornamentat. 

Programul iconografic 

Iconografia pronaosului este dominată 

de tema Judecăţii de Apoi. Pictura originară se 
păstrează parţial pe peretele de est5

, pe cel de 

5 Partea superioară a peretelui a fost obturată de un tavan fals, 

la restaurarea din anii 60 ai secolului XX. 
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nord şi pe cel de vest . Pe peretele de est, deasupra 
intrării în naos, se păstrează partea inferioară a 
figurii lui Iisus Judecător. Spre nordul uşii spre 
naos apare un grup de Îngeri care conduce suflete 
spre Poarta Raiului. Pe latura de nord este figu
rat Raiul, în care apar Patriarhii Avraam, Isaac 
şi Iacov , iar pe latura de vest - Iadul, cu ilus
trarea păcatelor şi pedepselor date celor păcătoşi. 
În registrul superior al laturii de nord, sunt repre
zentate Neamurile chemate la judecată, acum 
având zone de repictări făcute cel mai probabil 
în timpul pictării cafasului, respectiv în 1834. 

Repictările amintite, de slabă calitate 
artistică şi tehnică, se regăsesc şi peste scena 
Iadului , acoperită acum în mare parte de imagini 
de Cuvioşi şi Cuvioase. Un brâu repictat acoperă 
extremitatea superioară a pereţilor pronaosului ex
ceptând zona de deasupra uşii de trecere în naos. 

Starea de conservare a picturii înainte de 
restaurare 

Repictarea din pronaos este suprapusă 

în mare parte peste pictura lui Radu Munteanu, 
păstrată astfel în mai mică măsură. Cu o preparaţie 
mai slabă, pictura nouă avea un aspect pulveru
lent, fiind extrem de uzată pe anumite zone şi 

complet pierdută pe registrul inferior - în special 
în zona intrării în biserică şi a trecerii din pronaos 
în naos. Pictura originală a suferit intervenţii 

masive, repictări ale portretelor, sublinieri ale 
siluetelor personajelor şi încercări de mascare a 
zonelor cu pictură pierdută cu un roşu cărămiziu. 
Repictările au fost executate tot în tehnica tem
pera, într-o manieră neglijentă şi superficială. 

Tavanul, refăcut la mijlocul secolului al 
XIX-lea, mai păstrează pictură numai pe grinzile 
originale, decorate cu medalioane reprezentând 
Sfinţi Mucenic i. 

În urma sondajelor efectuate, s-a constatat 
existenţa unei picturi ce se continuă sub tavanul nou 
al pronaosului, refăcut mai jos decât cel originar. 
Modificarea amintită s-a făcut cu ocazia montării 
cafasului în naos , ocazie cu care s-a schimbat acce
sul în turn, din pronaos, cum era cel originar, acesta 
facându-se acum prin cafas şi timpanul naosului . 

Pictura din pronaos prezenta la momentul 
intervenţiei urgente, pe lângă zone pulverulente 
şi uzuri extreme, numeroase exfolieri , cojituri 
dar şi desprinderi fără acces ale stratului pictu
ral (burduşeli). Întreaga suprafaţă a picturii era 
acoperită cu depuneri neaderente (praf şi fum) , 
dar şi de depuneri aderente cum ar fi stropi de 
ceară, grăsimi etc. 
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Benzile textile ce acopereau spaţiile dintre 
elementele constructive erau desprinse sau lipseau 
pe mai multe locuri, lăsând să se vadă diferenţele 
survenite în timp la îmbinările lemnului. 

Scopul aplicării benzilor textile (din pânză 
de cânepă ţesută în casă) este de a da continuitate 
şi unitate câmpului pictural în momentul execuţiei 
picturii şi de a preveni în timp pierderile de strat 
pictural la interstiţii. Deşi constructorii au antici
pat „aşezarea" şi deformarea grinzilor constitutive 
ale pereţilor, asigurându-le cu îmbinări robuste şi 
sofisticate - evidente în special din exterior - pic
tura a avut mult de suferit. Spaţiile dintre grinzi 
mărindu-se în timp au dus la desprinderea benzilor 
textile în totalitate sau pe una din laturi permiţând 
astfel accesul aerului, umidităţii , impurităţilor şi 

insectelor (inclusiv a celor xilofage) din exterior. 
Următorul pas a fost făcut de către micro

organisme şi insecte xilofage, care în mediul cre
at prin acumularea de impurităţi şi umiditate, în 
adevărate „pungi", au degradat şi mai mult adezivul 
de clei animal cu care erau fixate benzile textile. 

Depozitele de impurităţi amintite au 
creat adevărate focare de extindere a atacu
lui biologic mai întâi în zonele mai umede de 
pe latura de nord, apoi în zonele cu infiltraţii 

repetate ale apei prin acoperiş, continuând de-a 
lungul fisurilor şi interstiţiilor dintre bârne. 

Încercări de fixare a benzilor textile au 
existat şi anterior, operaţiunea fiind vizibilă după 
cuiele de diferite dimensiuni, bătute în etape. Alte 
benzi au fost îndepărtate cu întreaga pictură fiind 
înlocuite cu pânză de diverse origini. 

Naosul ( 590 cm x 520 cm), cu puţin mai 
mare decât pronaosul, are câte două ferestre pe la
turile de nord şi sud, ale căror dimensiuni au fost 
modificate în timp, având acum 85 cm x 54 cm pe 
latura de sud, iar pe latura de nord 58 cm x 52 cm. 

Trecerea dinspre pronaos în naos se face 
printr-o uşă, având aceeaşi formă cu cea de in
trare în biserică, pictată odată cu cafasul la 1834. 
Pe acelaşi perete despărţitor se află două de
schideri plasate de o parte şi de alta a uşii , lărgite 

ulterior pentru o mai bună comunicare cu naosul. 
Bolta semicilindrică, sprijinită direct pe 

pereţii perimetrali ai naosului, este alcătuită din 
dulapi groşi de 8 - 1 O cm din stejar, legaţi în 
pod cu trei arce metalice. Greutatea bolţii masive 
este susţinută de o grindă principală, ornamentată 

şi pictată pe toată lungimea ei [Fig. 4], având la 
extremitatea din podul pronaosului terminaţia în 
formă de cap de cal. 

Cafasul pentru cor şi copii, pictat la 1834, 
are următoarea inscripţie , „ S-au zugrăvit acest 
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Fig. 4. Iconostasul şi fragment din bolta naosuluii 

Fig.5. Pictura de sub cafas: Inscripţia picturii din 1834, detaliu 
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pod în anul de la Hs. 1834 făt fiind Badea Grigo
rie" [Fig. 5]. 

Tot în secolul al XIX-lea a fost adăugat 

un nou iconostas, peste timpanul cu pictură 

originală, având o structură policromă traforată şi 
o pictură de mai slabă calitate decât cea originală. 

Programul iconografic aparţine în prin
cipal tradiţiei ortodoxe cu influenţe occidental~ 
în modul de redactare şi plasare a scenelor mai 
importante. Ca şi în celelalte biserici de lemn 
din zona Lăpuşului, pictura tinde să acopere 

Fig.6. Bolta naosului, Facerea Evei din coasta 
lui Adam - după restaurare 

întreaga suprafaţă a pereţilor şi a bolţilor, spaţii 
generoase fiind acoperite cu scene despărţite 

de brâuri decorative cu ornamente florale . 
Programul iconografic 

Naosul cuprinde scene mari, ilustrând ep
isoade din Geneză ca: Face rea lui Adam, Fa cerea 
Evei [Fig. 6], Ispitirea şarpelui, Izgonirea lui 
Adam şi a Evei din rai [Fig. 7], Cain şi Abel. Un 
alt tip de scene sunt cele cu semnificaţie mora
lizatoare ca: Pilda bunului Samaritean [Fig. 8a, 
8b ], Sodoma şi Gomora, Pilda celor doi fraţi, 
şi scene din ciclul Minunilor lui Iisus Hristos. 
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.Fig.7. Bolta naosului, Izgonirea lui Adam 
din Rai - după restaurare 

CATAPETEASMA. Pictura catapeteas
mei, amplă şi mai bine păstrată, acoperă întreaga 
parte superioară a golului dintre naos şi altar şi 
are două registre principale [Fig. 4]. Registrul 
superior, mai amplu, înfăţişând Răstignirea Mân
tuitorului ( cu elemente de peisaj, Soarele şi Luna 
de o parte şi de alta ), este despărţit de următorul 
registru, de cel al Apostolilor, printr-un brâu deco
rativ. Registrul Apostolilor este în general bine 
conservat, exceptând zone situate pe direcţia 

degradărilor bolţii. Apostolii sunt prezentaţi în
tr-un cadru arhitectural tradiţional, despărţiţi de 
coloane cu capitel ornamentat formând o friză 

de o ridicată valoare artistică. Registrul trei, al 
Prăznicarelor, este format din icoane detaşabile 
fixate de structură prin cuie de lemn, despărţite 
de colonete sculptate, încununate de elemente 
decorative din lemn policrom traforat. Registrul 
icoanelor împărăteşti este format din patru icoane 
detaşabile mult mai elaborat executate, având 
de asemenea ancadramente policrome traforate. 

Stareadeconservareînaintederestaurare 
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Fig.8a. Bolta naosului, Pilda celui căzut 
între tâlhari - după restaurare 

Naosul, cu o pictură diferită de cea din 
pronaos, păstrată în condiţii mai bune, prezintă trei 
zone intens degradate : zona inferioară a pereţilor 
la care lumea a avut acces direct, zona mediană 
şi zona superioară a bolţii , cu infiltraţii repetate 
şi pictura din cafas, supusă unei uzuri intense. 

Pictura situată în zona ferestrelor, la nivelul 
stranelor (ale căror locaşuri de fixare se păstrează 
în pereţii naosului) şi a scării de acces în cafas este 
de asemenea afectată, fiind supusă lovirii acci
dentale şi a contactului direct cu hainele sătenilor. 

Pe partea de nord, către altar, o parte 
a bolţii a fost înlocuită complet în urma 
degradării lemnului (la restaurarea structurii în 
anul 1960), pierzându-se în acelaşi timp şi pic
tura degradată ce o acoperea. De asemenea, 
datorită infiltraţiilor, a fost grav afectată şi pic
tura de pe perete, sub zona de boltă înlocuită. 

Cafasul adăugat la începutul secolului al 
XIX-lea a constituit un factor de degradare a pic
turii , prin modul lui de fixare , acoperind ulterior 
zone cu pictură originală. 

Ca şi în pronaos, în naos existau numer
oase degradări datorate variaţiilor de microclimat, 

Fig.8b. Bolta naosului, Preotul şi levitul -
după restaurare 

cum ar fi: desprinderi ale benzilor textile de pe 
suport şi pierderea lor parţială, exfolieri urmărind 
fibra lemnului , ridicături în formă de acoperiş ale 
stratului pictural, pulverulenţă accentuată a peli
culei de culoare - mai ales în zonele cu infiltraţii. 
Praful, fumul şi numeroase particule neaderente 
acopereau aproape în totalitate pictura din naos. 
Atacul xilofag era prezent şi aici, urmărind în 
mod deosebit spaţiile interstiţiale longitudinale 
ale bolţii mai ales în zonele cu infiltraţii de apă 
repetate . 

Altarul, cu dimensiunile 350 cm x 340 cm, 
are un plan poligonal, fiind mult îngustat faţă de 
naos. Acesta este acoperit de o structură creată din 
secţionarea longitudinală a bolţii cu un mic tavan, 
constructorul evitând realizarea semicalotei alta
rului, prin îmbinarea a două planuri în unghi drept. 

Altarul are două ferestre , una dreptun
ghiulară pe latura de sud (7 5 cm x 54 cm - cu 
dimensiuni modificate faţa de original) şi una 
circulară pe latura de răsărit (cu diametrul de 45 
cm). 

De remarcat este proscomidiarul din lemn, 
pictat la exterior şi la interior, fixat pe peretele 
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Fig. 9. Maica Domnului cu Ioachim şi 
Ana, detaliu, înainte de restaurare 

Fig. I O. Maica Domnului cu Ioachim şi Ana, 
bolta altarului - detaliu, după restaurare 

Fig.11. Sfiântul Evanghelist Matei - după 

restaurare 

de nord-est a altarului, piesă ce face parte din 
zestrea iniţială a bisericii. Acesta, completat 
cu scena Învierii, pictată pe perete, reprezintă 
mormântul din care a înviat Mântuitorul. 

Programul iconografic: Deasupra mesei 
altarului, pe boltă este zugrăvită Maica Domnu
lui cu Ioachim şi Ana încadrată de Îngeri [Fig. 
9, 10,] , având la nord pe Evanghelistul Marcu, 
la sud pe Evanghelistul Matei [Fig. 11], iar la est 
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Fig.12. Sfântul Evanghelist Luca, detaliu 
- în timpul restaurării, faza de chituire 

Fig.13. Bolta altarului - înainte de 
restaurare 

Fig.14. Bolta altarului - după restauare 

pe Evangheliştii Luca [Fig. 12] şi Ioan Teologul 
[Fig. 13, 14]. 

Pe spatele iconostasului se află scena 
Sfintei Treimi de la Mamvri încadrată deAvraam şi 
Sara[Fig.15, 16]înjumătatea superioarăşiS/ântul 
Nestor şi de Marele Preot Melchisedec [Fig. 17], 
pictaţi pe spaţiile dintre uşi, în jumătatea inferioară. 

Pe tavan, încadraţi de Soare şi de 
Lună, se află proorocii Ghedeon, Aron şi !sa-
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Fig.15. Sf. Treime.altar - ansamblu înainte 
de restaurare 

Fig.16. Sf Treime, altar, -ansamblu după 
restaurare 

ia. În partea inferioară a altarului se află sce
na Învierii [Fig. 18], Sfinţii Ierarhi Vasile cel 
Mare, Grigore, Ioan Gură de Aur şi Atanasie 
[Fig. 19], Jertfa lui Avraam [Fig. 20] - spre 
nord şi Pilda celor zece fecioare - spre sud. 

Starea de conservare înainte de restaurare 

Pictura din altar, deşi a fost acoperită de un strat 
gros de fum înglobat în depuneri aderente [Fig. 
21 , 22], s-a păstrat relativ bine comparativ cu 
celelalte compartimente ale bisericii. 

Zonele mai afectate au fost situate pe 
boltă, unde datorită infiltraţiilor de apă repetate, 
pe partea de nord şi sud, s-au produs degradări 
importante ale suportului de lemn şi ale stratu
lui pictural [Fig. 23] . În jurul degradărilor gene
rate de infiltraţii , pictura a devenit pulverulentă 
ca urmare a pierderii liantului . În acelaşi timp, 
s-au creat halouri întunecate de taninuri, antre
nate de apă din lemnul de stejar [Fig. 24, 25]. 

O altă zonă puternic degradată a fost spre 
sud, unde infiltratiile de apă din boltă au continuat 
pe perete, spălând pictura. Totodată, s-au desprins 

Fig.17. Marele Preot Melchisedec, detaliu 
- după restaurare 

Fig.18. Învierea. Sfântul Ierarh Vasile
în timpul restaurării, faza de chituire 
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Fig.19. Ierarhi, altar - după restaurare 

Fig.20. Jerfa lui Avraam, detaliu - faza de chituire 
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Fig.21. Maica Domnului cu Ioachim şi 
Ana, detaliu, - înainte de restaurare 

şi s-au pierdut bezile textile originale ce acopereau 
interstiţiile şi îmbinările lemnului, lăsând curenţii 
de aer să pătrundă liberi din exterior [Fig. 21, 26]. 

Toată pictura din zona inferioară a fost 
afectată în urma activităţii cultuale curente din 
spaţiul altarului. Cele mai importante degradări 
constatate erau loviturile accidentale, eroziunile 
[Fig. 27], pierderile de benzi textile împreună 
cu stratul pictural, urmele lăsate pe pictură de 
stropii de ceară, aghiazmă şi ulei de candelă. 

Altarul nu are repictări. 

TEHNICA PICTURII 

Tehnica în care au fost executate atât 
icoanele din prima zestre a bisericii cât şi pictura 
parietală este tempera cu liant organic, aplicată 
pe o preparaţie de gips şi clei animal. Stratul de 
preparaţie, de o calitate bună, foarte absorbant, 
este neuniform, grosimea lui variind între 0,5 
mm şi 3 mm, având urme evidente de pensulaţie. 

Unitatea suprafeţei suportului pentru 
pictura ce acoperă interiorul a fost obţinută prin 
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Fig.22. Altar - test de curăţire 

Fig.23. Maica Domnului cu Ioachim şi Ana, 
detaliu - înainte de restaurare 

aplicarea unor benzi de pânză de cânepă de lăţimi 
cuprinse între 5 şi 1 O cm, în funcţie de dimensu
nile rosturilor dintre bârne. Benzile textile au fost 
aplicate cu clei organic atât la interstiţiile dintre 
grinzile componente, la îmbinările lemnului, cât 
şi pe micile porţiuni cu asperităţi ori cu noduri. 
Aceste fâşii de pânză formează totodată o zonă 
ce permite modificări de volum ale lemnului, în 

Fig.24. Sfiânt Evanghelist, detaliu - în tim
pul restaurării: taninuri 

Fig. 25. Maica Domnului cu Ioachim si 
Ana,detaliu - în timpul restaurării: taninuri 

Fig.26. Sfânt Evanghelist, detaliu - în tim
pul restaurării, faza de chituire 

urma variaţiilor de temperatură şi umiditate, fără 
a afecta direct stratul pictural. Pe zone limitate, 
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Fig.27. Sfânt Ierarh, detaliu - în timpul 
restaurării: faza de chituire 

în altar pânza a fost înlocuită cu bucăţi de hârtie 
de diferite dimensiuni, provenită din izvoade mai 
vechi , cu acelaşi rol de uniformizare a suprafeţei 
ce urma a fi pictată. 

Gama cromatică este restrânsă, autorii fo
losind pigmenţi de natură organică, minerală şi 
oxizi. Albastrul deschis, roşu vermillon şi siena 
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naturală completate de alb şi negru au fost su
ficiente pentru a crea o multitudine de nuanţe 
care oferă caracterul sobru şi unitar al inte
riorului [Fig. 28- 36]. Ca liant pentru pigmenţi 
a fost folosită emulsia de gălbenuş de ou, cu 
un aport de ulei vegetal în anumite situaţii. 

III. DESFĂŞURAREA LUCRĂRILOR 
DE CONSERVARE - RESTAURARE 

Intervenţii de urgenţă efectuate în etapa 
1997 

Lucrările de intervenţie urgentă pen
tru consolidarea profilactică a stratului pic
tural, efectuate în campania 1997, au făcut 

posibilă începerea lucrărilor de consoli
dare a structurii de rezistenţă a monumentu
lui , de înlocuire a unor elemente degradate şi 

îndepărtarea intervenţiilor necorespunzătoare, 

conform proiectului arhitectural de restaurare. 
Înaintea intervenţiei constructorului la struc
tura bisericii, degradările active ale stratului 
pictural au fost protejate prin aplicare de foiţă 

japoneză cu scopul de a preveni eventualele 

Fig.28. Maica Domnului cu 
Ioachim şi Ana , detaliu, după 
restaurare 
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pierderi de strat pictural. De asemenea, au fost 
protejate benzile textile desprinse care aco
pereau iniţial spaţiile dintre scânduri , eliminând 
posibilitatea pierderilor accidentale ale acestora. 
Aceste operaţiuni , cu caracter de urgenţă, au 

avut rolul de a proteja şi conserva zonele cu 
pictură fragilizată şi degradările active pe timp 
limitat şi au fost urmate ulterior de o consolidare 
definitivă a stratului pictural. 

Lucrările de consolidare preventivă, cu car
acter profilactic, au fost efectuate pe suprafeţele 
degradate din naos în totalitate, parţial în altar, în 
pronaos operaţiunile urmând să fie executate ulte
rior la cererea constructorului. Deşi pictura a fost 
protejată pe zonele intens degradate, prezenţa unui 
restaurator de pictură calificat a fost necesară pe 
toată durata intervenţiei. Demontarea unor ele
mente acoperite de pictură, precum şi înlocuirea 
nor părţi degradate din bolţi au presupus o prote
jare suplimentară a zonelor afectate. 

Aşa cum a fost prezentată în documentaţia 
intervenţiei de urgenţă, consolidarea profilactică 
a stratului pictural a fost o operaţiune preliminară 
restaurării propriu-zise având o eficienţă limitată 
în timp, necesitând ulterior în mod obligatoriu 
consolidarea efectivă a stratului pictural. 

Operaţiuni de conservare şi restaurare efectu
ate începând cu etapa 1999 

Datorită întreruperii lucrărilor de conser
vare şi restaurare a picturii pe durata campaniei 
de restaurare la structură, în etapa 1998 am pro
pus pentru următoarea campanie abordarea 
suprafeţelor grav afectate, situate în principal în 
naos, pe bolţi, pereţi , la catapeteasmă şi în cafas. 

Suprafeţele ce au fost propuse pentru consoli
dare au reprezentat din punct de vedere al realizării 
artistice cel mai important sector al monumentului . 
Cu toate că starea de conservare a fost deose

bit de gravă, pictura din naos reprezintă nu
cleul artistic al monumentului şi o dovadă 

de virtuozitate a zugravului Radu Munteanu. 
Aceste lucrări de conservare a picturii 

din naos pe proximativ 90 m2 au fost propuse 
şi avizate favorabil de Comisia de Componente 
Artistice pentru etapa 1999. 

Acest segment al lucrării a fost cel mai 
grav afectat şi se găsea într-o stare de conservare 
precară. A fost propus la acea dată un minim de 
operaţiuni necesare pentru salvarea şi conserva
rea nucleului artistic al acestui monument. 

Tratarea într-o singură etapă a unei 
suprafeţe strict limitate, unitară ca tehnică a pic-

turii şi ca forme de degradare a avut avantajul 
unui control permanent al suprafeţei şi o creştere 
a eficienţei şi calităţii lucrărilor. 

Operaţiuni de conservare şi restaurare efectu
ate începând cu etapa 2000 

1. Îndepărtarea depunerilor neaderente şi ex
tragerea cuielor din suport 

Operaţiunea de îndepărtare a depunerilor 
neaderente s-a executat cu ajutorul unor pensule 
moi şi late cu scopul eliminării acumulărilor de praf, 
pânze de păianjen şi diverse resturi organice, frag
mente de şindrilă veche pătrunse prin interstiţiile 
bolţii , evitându-se pierderea de strat pictural. 

Extragerea cuielor (bătute în numeroase 
rânduri în pereţi ) s-a făcut după consolidarea în 
prealabil a stratului pictural din zonele învecinate, 
evitându-se presarea sau smulgerea de fragmente 
de strat pictural, odată cu extragerea cuielor. 

2. Consolidarea stratului pictural pe zone cu 
exfolieri, cojituri şi desprinderi, prin interme
diul foiţei japoneze 

Operaţiunea are un înalt grad de dificul
tate şi a necesitat câteva etape pregătitoare. Con
solidarea efectivă a fost realizată prin pensulări 
cu clei de peşte 3-4 %, prin intermediul foiţei 
japoneze. Pe unele zone, foiţa japoneză exista 
încă de la intervenţia urgentă anterioară. Aşezarea 

stratului pictural pe suport a fost efectuată prin 
presare repetată cu tampoane de vată prin inter
mediul hârtiei absorbante şi a foliei de melinex 
utilizând comprese calde. Operaţiunea a fost 
repetă până la consolidarea completă a stratului 
pictural. Excesul de clei de pe suprafaţă a fost 
îndepărtat cu ajutorul hârtiei absorbante până 
la obţinerea unei suprafeţe lipsite de clei, cu 
aspect mat. Verificarea eficienţei şi corectitu
dinii operaţiunii se poate face după 24 de ore, 
când se poate constata gradul de consolidare a 
stratului pictural şi capacitatea lui de absorbţie. 

Întreaga operaţiune a fost executată 
în totalitate prin intermediul foiţei japoneze. 

3. Consolidarea stratului pictural pe zone cu 
desprinderi fără acces, prin intermediul foiţei 
japoneze 

Operaţiunea a avut un grad ridicat de di
ficultate . A fost făcută în prealabil o identificare 
a acestui tip de degradare şi o marcare zonală, 

în vederea abordării sistematice a suprafeţei. 

S-a procedat la perforarea stratului pictural, cu 
scopul introducerii cleiului de peşte prin injecta-
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re şi eliminarea aerului. Concentraţia cleiului de 
peşte a fost de 3 - 4 %. Stratul pictural a fost nive
lat cu spatula rece sau caldă (după caz ), până 

la aşezarea lui completă pe suport. Operaţiunea 
a fost execută prin intermediul foiţei japoneze, 
îndepărtată de pe suprafaţă după consolida
rea completă. Excesul de clei de pe suprafaţă a 
fost îndepărtat cu ajutorul hârtiei absorbante 
până la obţinerea unei suprafeţe cu aspect mat. 

4. Consolidarea stratului pictural pe zone pul
verulente prin intermediul foiţei japoneze 
Acest tip de degradare, întâlnită în zonele cu 
infiltraţii de apă prin acoperiş şi bolţi , se produce 
în urma pierderii calităţii liantului din stratul pic
tural. Procedeul ales a fost de pensulare de clei 
de peşte 3-4 %, pe suprafeţele afectate, în două 
reprize. Excesul de clei de pe suprafaţă a fost 
îndepărtat prin foiţa japoneză, cu ajutorul hârtiei 
absorbante, până la obţinerea unei suprafeţe 

lipsite de clei, cu aspect mat. Extragerea de pe 
suprafaţă a foiţei japoneze a fost făcută într-un 
moment bine determinat prin teste astfel încât 
stratul pictural a fost în permanenţă protejat. 

5. Consolidarea peliculei de culoare prin inter
mediul foiţei japoneze 

Pe zonele cu strat pictural stabil au fost pre
zente fisuri, uzuri şi exfolieri specifice peliculei 
de culoare. Exfolierile peliculei de culoare au fost 
aduse la nivel şi consolidate prin aplicare de clei 
cald 3-4 % şi folosirea spatulei flexibile pe zone 
limitate. Îndepărtarea surplusului de clei şi a altor 
materii organice solubile aflate pe suprafaţa pic
turii a fost făcută cu tampoane umectate şi hârtie 
absorbantă prin intermediul hârtiei japoneze. 

6. Completarea cu lemn de restaurare a lacu
nelor din suport 

Operaţiunea a fost executată numai 
în zonele afectate pe care ulterior s-au apli
cat benzi textile . Completarea a fost făcută cu 
lemn de aceeaşi esenţă cu originalul , lăsând 

mişcarea liberă scândurilor componente ale 
suportului . Fixarea lemnului de completare 
de cel original a fost efectuată cu clei de oase. 

7. Curăţirea benzilor textile pe verso 
Aglomerările de praf şi alte depuneri e

xistente în interstiţiile suportului şi pe verso-ul 
benzilor textile au fost îndepărtate prin solubi
lizarea cleiurilor şi a altor materiale organice 
prin umectare uşoară şi îndepărtare mecanică. 
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8. Consolidarea stratului pictural existent pe 
suportul textil ce acoperă interstiţiile lemnu
lui 
Consolidarea a fost parţial efectuată în atelier 
în cazul fâşiilor desprinse complet, consolidân
du-se integral stratul pictural cu clei de peşte 6 
- 8 % şi comprese alternate calde-reci. În cazul 
benzilor textile parţial desprinse, operaţiunea a 
fost executată pe loc după metoda de curăţire 
descrisă mai sus şi refixată prin pensularea cu 
grund a ambalor suprafeţe . Benzile textile au 
fost presate până la consolidarea completă. 

9. Aplicarea benzilor textile pe suport 
Aplicarea benzilor textile a fost făcută pen

sulându-se suportul degresat cu grund proaspăt din 
clei de peşte 3-4 % şi cretă de munte purificată. 
Consolidarea pe locul iniţial a fost făcută prin presări 
succesive cu spatula caldă până la fixarea completă. 

1 O. Extragerea foiţei japoneze de pe întreaga 
suprafaţă în urma consolidării 

Operaţiunea s-a executat după efectu
area completă a consolidării şi după determi
narea momentului optim de extragere stabilit prin 
teste, diferit de la o zonă la alta. Extragerea foiţei 
japoneze s-a făcut manual, aceasta desprinzându
se de pe suport progresiv, într-un unghi mai mic 
de 45°, pentru a preveni pierderi de strat pictural. 

11. Tivirea cu gelatină a lacunelor 
După consolidarea completă şi extragerea 

foiţei japoneze, s-a procedat la pensularea selectivă 
cu clei de gelatină 4 % a marginilor lacunelor stratul 
pictural. Această operaţiune are rolul de a pre
veni desprinderile stratului pictural de pe suport, 
în special în zonele cu preparaţie neuniformă. 

12. Curăţirea prin solubilizare, prin interme
diul foiţei japoneze, a depunerilor de fum şi a 
depozitelor organice. 

Operaţiunea s-a efectuat prin intermediul 
foiţei japoneze folosind tampoane umectate cu 
soluţii slabe de clei 2-3%, adecvate fiecărei zone 
de intervenţie . După " încărcarea " foiţei japoneze 
cu particule de praf, fum, taninuri şi alte substanţe 
organice solubilizate, aceasta trebuie înlocuită, 

procedeul fiind reluat până la îndepărtarea pe 
cât posibil a depunerilor solubile [Fig. 29]. 

13 . Curăţirea mecanică a depozitelor organice 
de pe stratul pictural. 

Operaţiunea s-a desfăşurat după intervenţia 
descrisă anterior. Îndepărtarea depunerilor 
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Fig.29. Test de curăţire 

rămase nesolubilizate s-a făcut mecanic cu aju
torul bisturiului şi a solvenţilor organici în cazul 
aglomerărilor de ceară şi grăsimi de pe suprafaţă. 

14. Curăţirea cu solvenţi organici a zonelor in
ferioare de grăsimile acumulate prin con
tactul uman repetat cu suprafaţa pictată. 

Degradarea provocată de factorul uman, 
prin acumularea de grăsimi provenite din 
contactul repetat cu pictura, este mai complexă, 
suprafaţa prezentând eroziuni până la lemn ale 
stratului pictural , alăturate unor acumulări şi 

depozite grase. 
Operaţiunea a fost executată prin eli

minarea progresivă cu ajutorul tampoanelor de 
vată şi a solvenţilor organici (Dicloretan), după 
o consolidare prealabilă a stratului pictural. 
Operaţiunea de consolidare s-a repetat, după caz, 
în urma eliminării grăsimilor de pe suprafaţă. 

15. Chituirea minimă selectivă a unor lacune 
din stratul pictural 

După o consultare prealabilă, avută în 

anul 1998 în cadrul Work-shop-ului desfăşurat 

la acest monument în colaborare cu specialişti 

în restaurarea picturii tempera pe lemn din 
Norvegia, s-a ajuns la concluzia necesităţii 

desfăşurării operaţiunii pe zone strict limitate. 
Tehnica chituirii a fost cea clasică, prin 

pensulare în straturi a grundului, fără a se depăşi 
marginile lacunelor, stabilindu-se cu exactitate 
concentraţia cleiului în funcţie de particularităţile 
zonelor de intervenţie, urmărindu-se obţinerea 

unor chituri absorbante [Fig. 25, 26 ]. 

16. Retuş minimal pe zonele erodate şi integra
rea cromatică a chiturilor 

Ca şi operaţiunea precedentă, integrarea 
cromatică s-a executat selectiv, cu acuarelă, pe zone 
cu peliculă de culoare erodată şi grund original. De 
asemenea, au fost integrate cromatic suprafeţele 
grunduite pe pânza şi pe lemnul de completare. 
Tehnica de retuş a fost adaptată zonei ce urma a fi 
integrată cromatic, utilizându-se maniera velatura şi 
rittoco, în tonuri transparente, apropiate de original. 
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Fig.30. Maica Domnului cu Joachim si 
Ana, detaliu - după restaurare 

17. Dezinsecţia preventivă şi stoparea atacului 
xilofag 

Operaţiunea s-a executat prin pensulare 
şi injectare cu Xilamon şi Sadokil a elemen
telor fără pictură şi a completărilor cu lemn. Au 
fost făcute impregnări şi injectări în profunzimea 
găurilor de carii, a fisurilor şi îmbinărilor lem
nului din structură, fără a afecta stratul pictural. 

18. Documentaţia în timpul restaurării 
Aceasta conţine fotografii documentare, 

ilustrând principalele etape ale restaurării, relevee 
şi fişe, constituind părţi ale Dosarului de restaurare. 

IV. PREZENTAREA FINALĂ A 
RESTAURĂRII - CONCLUZII 
Lucrările de conservare-restaurare a 

picturii interioare din biserica de lemn Sfinţii 
Arhangheli din Rogoz au constituit o premieră, 

prin amploarea şi diversitatea operaţiunilor 
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Fig.31 Pronaos, Judecata de apoi, Raiul, 
detaliu: Patriarh - după restaurare 

ce au fost necesare pentru conservarea acestui 
monument înscris în Lista Patrimoniului Mondial. 

Deşi în România există o tradiţie în res
taurarea picturii pe suport de lemn, în special în 
laboratoarele muzeale, această intervenţie a con
stituit o noutate prin metodologia aplicată în ra
port de complexitatea formelor de degradare şi de 
particularităţile picturii de factură populară din 
Ţara Lăpuşului [Fig. 30, 31]. 

Conservarea unui monument in situ, aflat 
într-o stare de conservare gravă, având majori
tatea formelor de degradare întâlnite la acest tip de 
pictură, a constituit o provocare din punct de ve
dere profesional prin ineditul situaţiilor întâlnite. 

Cea mai importantă şi complexă dintre 
operaţiuni a fost consolidarea stratului pictural, si
tuat atât pe suportul lemnos cât şi pe benzile textile. 
Pentru realizarea acesteia au fost făcute mai multe 
serii de teste în ani succesivi, în diferite comparti
mente ale bisericii, cu scopul verificării eficienţei şi 
durabilităţii consolidării. De asemenea, au fost sta-
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bilite condiţiile tehnice optime pentru desfăşurarea 
aceastei operaţiuni. Intervalul de aplicare în etape 
a cleiului de peşte, temperatura acestuia, tempera
tura suprafeţei picturii, gradul de absorbţie a stratu
lui pictural, eliminarea surplusului de clei de pe 
suprafaţă, curăţirea picturii prin intermediul foiţei 
japoneze după solubilizarea depunerilor, au fost 
experimentate cu scopul creării unei tehnici de 
conservare-restaurare adecvate acestui monument, 
compatibilă cu pictura populară pe suport de lemn. 

Deşi în aparenţă acest gen de pictură pare 
sensibilă şi fragilă într-un mediu în permanentă 
schimbare, elasticitatea şi supleţea stratului pic-

Abstract. 

Saints Archangel 's Church in Rogoz (Lăpuş zone) is 
one of the most impressing wooden church in Mara
mureş county, inscribed on the World Heritage List. 
According to the tradition and to some inscrip

tions in the church the actual building is da
ted in 18th century on the place of an older one. 
The church was painted by Radu Munteanu from Un
gureni and Nicolae Man from Poiana Porcului in 1717 
Architecture and iconography are characteristic 
for the wooden churches in Maramureş. The insi-

tural o face suficient de rezistentă pe durata mai 
multor secole. 

Operaţiunile de conservare - restaurare 
amintite mai sus concură, prin importanţa şi 

rolul lor în desfăşurarea etapelor de intervenţie, 
la crearea unui aspect de stabilitate a stratului 
pictural şi de autenticitate a picturii interioare. 

Considerăm că scopul final al operaţiunilor 
efectuate este de conservare şi de punere în valoare 
a ansamblului pictural original fără a da senzaţia 
unei intervenţii de specialitete ce ar putea altera 
aspectul spontan şi sincer al creaţiei populare. 

de painting was in a poor state of conservation. In 
1997 started an emergency project. Final project in
cluding the detailed methodology was approved by 
the Commission of Historical Monuments in 1999. 
A complex process was carried out in orderto save the 
original panting, to eliminate the causes of damages 
(humidity, diaperingtheoriginal textilepieces between 
the wooden beams) to rem ove the dust, soot and other 
depots, to consolidate the colour layer and to give to 
the painting an esthetical aspect without re-painting. 
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ANSAMBLUL RUPESTRU DE LA BASARABI, 

JUDETUL CONSTANTA 
' ' 

Acest articol a fost redactat de Amalia Bilciurescu 

(Manolescu) în memoria părinţilor săi , arhitecţii Liana şi 

Virgil Bilciurescu, pe baza materialului pregătit de aceştia 

pentru publicare. 

Panta abruptă a dealului de cretă, pla
sat la sud-vest de localitatea Basarabi, a dat 
la iveală' un ansamblu rupestru de o mare 
întindere păstrat într-o stare relativ bună. 

Faptul ce ne apare însă ca fiind mai impor
tant este că el conservă forme de arhitectură şi re
prezentări iconografice nealterate de intervenţiile 
1 Începutul a fost făcut de o descoperire întâmplătoare, datorată 
unei descoperte realizată de Întreprinderea minieră « Dobro
gea », când la 11 iunie 1957 a fost pusă în evidenţă o biserică 
rupestră (numită de noi BI). În aceeaşi lună, ea a fost degajată şi 
cercetată preliminar de către arheologii Petre Diaconu şi Adrian 
Rădulescu. În luna iulie a aceluiaşi an, încep cercetări sistemati
ce în zona monumentului, lucrările fiind conduse de arh. Vir
gil Bilciurescu, având în colectiv pe Adrian Rădulescu, Radu 
Florescu şi beneficiind de concursul profesorului Ion Bamea. 

În această campanie, Virgil Bilciurescu 
descoperă încăperile funerare CI şi C2, ansam
blul rupestru E, iar Radu Florescu casa de piatră LI . 

Cercetările începute în anul 1957 sunt continuate şi în 1958 de 
I. Bamea fără rezultate importante. Şantierul de la Basarabi este 
redeschis în vara anului 1960 sub egida Direcţiei Monumente
lor Istorice, şef de şantier fiind arh. Liana Bilciurescu. În cadrul 
campaniei din acel an au fost descoperite trei importante bise
rici: B2, B3 şi B4 cu anexele respective. Între anii 1961 - 1969 a 
urmat o acţiune laborioasă de relevare, de înregistrare a tuturor 
materialelor rezultate din descoperiri şi au fost întocmite secţiu
nile arheologice (două şanţuri perpendiculare pe frontul falezei). 

În paralel, pe baza acestui material, a început şi ac
tivitatea de restaurare şi reconsttturre ale biserici
lor B3 şi B4 precum şi ale anexelor respective B3. 

De asemenea, a fost consolidat ansamblul. Întreaga acti
vitate de înregistrare a monumentelor, carierei şi proiectarea 
restaurări i a fost realizată de arh. Liana Bilciurescu, asis-

tată fiind de V. Bilciurescu. Un aport a fost adus şi de ing. 
N. Nedelcovici prin excelenta sa ridicare topografică. Pe 
baza reproducerii prin ponsare a întregii iconografii inciza
te, trecută pe curat de arhitecţi i L. şi V. Bikiurescu a 
purut fi întocmită o monografie a ansamblului rupes
tru de la Basarabi, care urmează să fie publicată şi din 

care prezentăm în articolul de faţă numai o mică parte. 
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LIANA BILCIURESCU şi 
VIRGIL BILCIURESCU 

credincioşilor din secolele ce au urmat veacului al 
X-lea când acest ansamblu şi-a avut perioada sa 
principală de activitate. 

Acest complex rupestru era amplasat la 
o distanţă de aproximativ 20 km de Tomis (Con
stantia) şi 35 km de Axiopolis (Cernavodă), ocu
pând o poziţie dominantă la sud de valea Carasu2

• 

Plasate într-un cadru pitoresc creat de o 
faleză abruptă a dealului de cretă Basarabi, mo
numentele rupestre deschid porţi spre spaţiile 

sculpturale din inima masivului create de lucu
itorii acestor meleaguri cu zece secole în urmă. 

Mărturii ale unei culturi avansate, având 
forme de exprimare cu totul specifice, ele se inte
grează în perioada puţin cunoscută azi prin opere 
de artă şi arhitectură, aceea de formare a poporului 
român, în vâltoarea necontenită timp de secole a 
migraţiilor, războaielor şi mişcărilor de populaţii . 

În cuprinsul ansamblului se materiali
zează coeziunea dintre tradiţiile vechi daco
romane şi romano-bizantine, continuarea lor 
pe mai departe de aceeaşi populaţie stabilă pe 
aceste locuri, cât şi adoptarea şi transforma
rea în spiritul local al influenţelor primite prin 
convieţuirea cu populaţiile în continuă trecere. 

Ansamblul se compune dintr-o serie de în
căperi rupestre printre care se numără şase biseri
cuţe, locuinţe, morminte, cavouri, galerii, grupate 
în mai multe zone cu legături între ele. Săpate în 
masivul alb de cretă, ele reproduc şi amplifică în 
sculptură spaţii şi volume cunoscute în arhitectura 

2 Valea Carasu, un „liman dunărean ce ocupa o fostă vale adân
cită în pleistocen, a evoluat prin colmatare şi aluvionare latera
lă către o vale anostomozată, cu numeroase bălţi acoperite cu o 
vegetaţie palustră. Ea are o lungime de 53 km." (V. Cucu, Flo
rica Bordânc, Studii şi Cercetări de Geologie, Geo.fizică, Ge
ografie, Bucureşti, Ed. Acad. RSR., tom.XXXII, 1985, p. 45) 

Acest liman avea o adâncime destul de mare ca să per
mită plutirea pe el a unor corăbii între Cernavodă şi Med
gidia, dar chiar şi până la Poarta Albă. (Aceasta se află la 
numai 5 km nord de ansamblul rupestru Basarabi) - a se 
vedea I. Ionescu şi Ivanco, Voyage agricole dans la Do
broudja 1850, Constantinopole, în conf. cu Romulus Şei

neanu, Dobrogea, Bucureşti, Ed. Universul, 1928 pag.48). 
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construită a secolelor VII-X d.H. Intrările în mo
numente se deschid în pereţii verticali ai bazinelor 
exploatării de cretă, ce datează din aceeaşi epocă. 

Atât pe paramentul monumentelor cât şi pe 
cei ai carierei vechi au fost incizate cu cuţitul sau 
cu un vârf ascuţit desene cu caracter laic şi reli
gios: animale diverse, cai, şerpi fantastici, corăbii, 
arme, călăreţi, oameni în atitudine de oranţi, cru
ci. În strânsă legătură cu desenele, sunt incizate 
inscripţii cu semne aşa zise runice (nedescifrate 
încă), greceşti şi slave vechi, care fiind citite, arun
că o rază de lumină asupra evenimentelor petrecu
te în jurul anului 950 în aşezarea de la Basarabi. 

Parte din încăperile rupestre au fost 
zugrăvite în culoare roşie, elementele de ar
hitectură, arcade, capitele, având un decor 
subliniat prin benzi de culoare mai închisă. 

În strânsă legătură cu ansamblul rupestru, a 
fost degajată în imediata lui apropiere o mică aşe
zare formată din locuinţe construite deasupra tere
nului din materiale locale, vetre de foc şi un cimitir. 

În cursul cercetărilor, s-au descope
rit unelte cu care s-a lucrat în încăperile rupes
tre şi în vechea carieră de cretă: topoare, târ
năcoape, tesle, dălţi, obiecte de uz casnic: oale 
şi ulcioare din ceramică cu caractere foarte di
verse, cuţite, amnare, fusaiole, pietre de râşni

ţă, ca şi arme, vârfuri de săgeţi şi o halebardă. 
Fenomenul de cultură de la Basarabi, atât 

de complex materializat prin formele evoluate de 
arhitectură rupestră, legată de desenele şi repre
zentările cu caracter de simbol cât şi de inscripţiile 
realizate în mai multe genuri de caractere, cera
mica, uneltele şi armele din fier, reprezintă la un 
loc un tot unitar de o deosebită importanţă istorică 
şi artistică. El contribuie la lămurirea unei etape 
până nu demult necunoscută din viaţa oamenilor 
ce au locuit în secolele IX - X pe aceste meleaguri. 

Fiind unic în genul lui în ţară, mărturie 

amplă a unor epoci frământate din istoria popo
rului nostru, ansamblul rupestru Basarabi va con
stitui obiectul unei ample valorificăi muzeistice, 
ce a început încă din anul 1960 prin restaurarea, 
reconstituirea prin anastiloză şi consolidarea mo
numentelor şi va continua sub conducerea arhitec
tului Mihai Opreanu, prin crearea unei construc
ţii definitive de protecţie, cu sisteme de circulaţii 
complexe şi expunere a vestigiilor arheologice, 
cu un sistem de luminare şi punere în valoare a 
volumelor şi spaţiilor create în masivul de cretă. 

* 
Inciziile plasate pe pereţii monumentelor 

rupestre şi carierelor de la Basarabi ne înfăţişeaza 
un "material reprezentativ" larg, având la bază un 

repertoriu bogat. În cadrul acestuia, vom cauta să 
desprindem seturi de imagini identificabile, iar al
tele mai puţin individualizate, în limita similitudi
nilor, vom căuta să le alăturăm unora sau altora din 
imaginile bine definite, fără însă a le confunda cu 
acestea din urmă. Domeniul imaginilor simbolice, 
în care suntem nevoiţi a pătrunde, nu-l vom face, 
în măsura posibilului, decât printr-o sistematizare 
mai largă, în vederea unei prezentări cât mai amă
nunţite a acestui material atât de stufos şi de di
vers, căutând să arătăm în special obiectul originar. 

Nu vom insista pe factorii de analogie, de 
împrumuturi sau de difuziune decât pentru a jalo
na în timp şi în spaţiu aria în care se desfăşoara 
monumentul şi iconografia de care ne ocupăm, în 
schimb, vom căuta să scoatem în evidenţă concep
ţiile semnificative care au stat la baza acestui lim
baj plastic originaP, cu toate că domeniul este mai 
greu de abordat, vom îndrăzni să venim şi cu une
le ipoteze cu caracter provizoriu fără a trage con
cluzii "definitive" sau interpretări indiscutabile4

• 

O primă observaţie se referă la cadrul larg 
în care se plasează această iconografie, la încru
cişarea unor sfere aparţinând diferitelor culturi. 
Remarcăm o serie de particularităţi printre care pe 
cele mai importante le socotim a fi următoarele: 
- Preluarea elementelor simbolice tradiţionale 

(din iconografia precreştină) cu un mare grad de 
generalizare. Acestea constau în special din iina
gini ale repertoriului zoomorf precum şi din cel 
nefigurativ ca: labirintul, ţintarul, pentagrama etc. 
- Apelarea la forme christice aparţinând unui 
substrat arhaic, paleocreştin, în cadrul căru

ia crucea are un rol principal. Pe lângă ea mai 
apar ca elemente caracteristice şi oranţii, conţi

nutul unor inscripţii, precum şi concepţia care a 
stat la baza tipologiei planimetrice a bisericilor. 
- Tendinta de eliminare a tuturor elemente-
3 STRA., p. 291, C.L. Strauss îşi arată repulsia faţă de stu
diile de artă primitivă comparată, care au urmărit aproape 
exclusiv să dovedească contacte culturale, fenomene, di
fuziuune şi împrumuturi. El arată că s-au făcut abuzuri şi 

pe lângă descoperiri fecunde aceasta au generat şi o pripită 
cutare de analogii cu orice preţ. Ori, el recomandă ca nece
sară o definire a diferenţelor specifice ce separă o trăsătură, 
un complex de trăsături sau un stil, susceptibile la recurenţe 
independente şi multiple, a căror natură şi caractere exclud 
posibilitatea unei repetări fără a se recurge la împrumuturi. 
4 La acest mod de abordare ne conduce însuşi stadiul ac
tual al cercetărilor de specialitate şi astfel, cum spune Geor
ges Dumezil în prefaţa la ELIT., p. 8, " ... constituer un reper
toire qui, souvent, ne debouchera pas sur un probleme precis 
et encore moins sur une solution, qui sera en general provi
soire, incomplet comme tout dictionnaire, mais qui faci/ite
ra, eclairera, inspirera Ies chercheurs engages dans etudes 

historiques analytiques ou comparatives .... ". 
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lor care ar fi putut să concure la o expunere na
rativă istoricizată, prin care s-ar fi putut co
memora Evangheliile şi Ciclurile liturgice. 
- Înlăturarea imaginii lui Christos şi a Ma
nei din iconografia ansamblului şi înlocu
irea primului prin Cruce şi Monogramă. 

- Conturarea unor scheme compoziţionale de bază şi 
a unor scenarii cum ar fi cele care reprezintă vânători 
mitice, ritualuri de iniţiere, cuplările de animale etc. 
- Imprimarea întregului ansamblu a unui caracter 
funerar, atât prin iconografie, cât şi prin modul de 
organizare a încăperilor în vederea desfăşurării ri
tualurilor de înmormîntare şi, respectiv, de iniţiere. 

Ceea ce atrage atenţia de la prima vedere 
este faptul că majoritatea acestor principale ca
ractere ale culturii de la Basarabi contrazic radical 
concepţiile şi acţiunile Bisericii aulice din acea 
vreme. Acest fenomen devine cu atât mai semnifi
cativ cu cât după "Victoria ortodoxiei", şi mai cu 
seamă de-alungul secolului al X - lea, iconodulii 
aveau să ducă o luptă acerbă pentru impunerea 
noilor lor teorii iconografice. Astfel că, în locul 
simbolismului viu, tradiţional, ei introduceau Ci
clurile liturgice în locul crucilor, considerate în 
mare parte iconoclaste, imaginile lui Christos şi 
ale Mariei; scenele cu caracter ritual erau combă
tute ca "satanice", iar ceremoniile funerare îşi au 
la ei un rol secundar. În schimb, putem remarca 
că o serie destul de mare de caractere ale icono
grafiei de la Basarabi par a fi o continuare a spi
ritului iniţiatic şi iconoclast, care în faza lui târ
zie a continuat să se desfăşoare, după 843 şi de-a 
lungul secolului al X - lea, în cadrul Imperiului 
şi probabil cu mai multă intensitate la periferia 
lui . Tocmai între aceste două curente, care par să 
fie încă puternice în Bizanţ în secolul X, se dez
voltă o cultură cu caractere originale la Basarabi. 

REPREZENTĂRI ANTROPOMORFE 

Fragment din lucrarea "MONOGRAFIA ANSAMBLU

LUI RUPESTRU BASARABI" (corespondenţă manuscris 

pg. 583-620) 

Figura umană este reprezentată cu 
o frecvenţă moderată în iconografia inci
zată în cadrul ansamblului de la Basarabi. 

Cele 96 de imagini pe care noi am reuşit 
să le identificăm ne arată că ele reprezintă numai 
4,24% din totalul de semne, iar în raport cu ani
malele numai 28, 1 %, iar cu cel al crucilor 1O, 15%. 

Cu toate acestea, intervenţia reprezentărilor 
antropomorfe în majoritatea scenelor şi ansamblu-
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rilor principale, precum şi rolul determinant ce-l 
joacă, în mai toate cazurile, ne dau posibilitatea să 
analizăm ceva mai cuprinzător această iconografie 
şi să-i acordăm o importanţă deosebită, datorită 
unor semnificaţii complexe care o caracterizează. 

În grafica acestor reprezentări, apare, încă 
de la prima vedere, o varietate mare de interpretări 
ale figurii umane. Din punct de vedere al realiză
rii lor grafice se porneşte de la nişte indicaţii ru
dimentare şi parţiale ale corpului omenesc (numai 
picioarele sau numai capul) , elemente ce par a nu 
fi decât modaltăţi de a pune accentul pe partea di
namică a acestora, mai ales pe diferitele trepte pe 
care le reprezintă microcosmosul uman5

, pe de o 
parte, iar pe de altă parte se reprezintă imagini mai 
mult statice, din punct de vedere al reprezentării, 
care tind evident spre un naturalism în prezentare 
şi chiar uneori spre o portretizare a fizionomiilor. 

Dacă la o bună parte din oranţi această ati
tudine este smerită, implorarea creştină fiind evi
dentă, uneori chiar cu crucea sau sfera în mână, 
arătând îndeosebi o relaţie cu cosmosul şi cu lu
mea spirituală în special, în schimb la alţii, atitu
dinea este dinamică prezentând o anumită tensi
une care se finalizează cu o exacerbare a sexului, 
cu totul contrară fobiei sexuale a Bisericii6• În 
genere, aceste contraste în reprezentare sunt mai 
numeroase şi vom reveni atunci când vom pre
zenta respectivele imagini antropomorfe în parte. 

Pentru a înlesni introducerea în această 
sferă a imaginilor antropomorfe, am ales ca moda
litate de grupare, aceea mai simplă de prezentare 
a caracterelor lor exterioare, a atitudinilor lor, cu 
punerea în evidenţă a unor elemente care le carac
terizează. Astfel vom avea în ordine următoarele 
categorii de figuri : 1. oranţi ; 2. personaje diver
se; 3. călăreţi ; 4. măşti, busturi. Trebuie să atra
gem atenţia de la început că există de asemenea 
şi multe interferenţe între aceste grupe. Astfel nu 
vom relua descrierile imaginilor de fiecare dată, 
c1 le vom trata după caracteristicile dominante, 

5 DICS. p. 408 „L'homme touche aux trois niveaux cos-
miques: au terrestre par Ies pieds, a l'atmosphere par buste, 
au celeste par la tete", iar mai departe, la pagina 409, se 
spune: „ cet ensemble dieu-univers-homme est exprime par 
un sphere, l'image traditionnelle du monde, dont chaque 
homme occupe le centre. II ne se definit dans le monde et 
le monde ne se definit pour lui que par leur rapports recip
roque: l'homme symbolise un nceud de relations cosmiques ". 
6 DURA. p. 141 - 142. Gilbert Durand arată că fobia sexuală 
a fost introdusă relativ recent sub influenţa unui curent as
cetic pesimist şi pe care Biserica n-ar fi Îacut altceva decât 
să-l moştenească prin intermediul Sf. Augustin în sec. V 

d.Chr. de la gnosticii şi manichenii primelor secole. 
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atribuindu-le categoriei la care ne vom referi. 
1. GRANTUL 

Creştinii, preluând o veche tradiţie păgână 
mediteraniană, îşi însuşesc imaginile de oranţi (atât 
în Roma cât şi la Doura - Europos), începând încă 
din a doua jumătate a secolului al III-lea şi mai ales 
în secolul al IV-lea7

. Imaginile erau folosite în acea 
perioadă în special pentru a înfăţişa, sub această 
formă, rugăciunile ce le făceau pentru morţii pe 
care îi evocau continuând o tradiţie păgână romană8 • 

Încă din secolul al IV-lea se conturează 
în iconografia paleocreştină două figuri simbo
lice importante : Bunul Păstor şi orantul, primul 
evocând pe Cristos, iar al doilea pe credincioşi9 • 
Din această cauză, orantul încă din a doua jumă
tate a secolului al III-lea ia aspectul unui portret 
conventional al defunctului (a se vedea oran-, 
tul din catacomba « Priscilla-Cubiculum de 
la Velatio-Orante, zisă la Donna Vellata ») 10

• 

Reluarea acestei imagini simbolice în secolul al 
VI-lea apare ca un anacronism, astfel Sf. Apolli
nairiu este înfăţişat ca orant în biserica « S. Apol
linariu in Classe » în absida altarului, fapt ce îl 
face pe Andre Grabar să susţină că: „..... ce re
cours a l'allegorie est un archaisme et c'est a la 
tradition locale qu'on le doit surement ; tandis 
7 GRAC. p. 67 „ C'etaient des images de la so/licitude 
de Dieu pour ses fideles et des sacrements de l'Eglise, ces 
paradigmes du salut et de la communion ou de la voie 
qui y conduit (Ies sacrements), qu'on a cru utile de rap
peler soit dans le baptistere, ou le neophyte etait consacre 
chretien, soit dans Ies caveaux jimeraires, la ou pour le 
§hretien commen9ait la vie d'outre - tombe ". 

Ibid. p. 68: „ La continuite de la tradition, a cet egard, 
est evidente et confirmee par le temoignage de nombreux 
monuments, certains d'entre eux, comme dans l'hypogee de 
la Porta Maggiore ou Ies salles paiennes de la catacombe 
de la Porta Latina, presentant des personnages et des eve
nements des recits mythologiques en paradigmes du sa
lut d'outre-tombe, genre de demonstration par l'image que 
Ies chretiens reprendront en faisant appel aux recits de la 
gible ou aux prieres pour Ies morts qui Ies evoquaient „. 

Ibid. p. 105: „ Cependant, des le debut, tandis que Ies 
scenes historiques n'apparaissent qu'en tres petit nombre, 
l'intervention du christianisme dans /'art se manifeste par la 
mise en place solennelle de figures symboliques, le Bon Pas
teur (evidemment le Christ), d'une part, et l'orante (evocation 
du fidele) , de l'autre ". De asemenea, Louis Brehier (BREC. 
p. 34), referindu-se la aceste două simboluri paleocreştine, 
arată că acestea au fost create sau cel puţin adaptate şi trans
formate de arta creştină şi mai departe că ele exprimă în
tr-o manieră mai precisă unirea sufletului cu Cristos. Tot 
Brehier susţine că în loc de o reprezentare a sufletului într-o 
Ybanieră impersonală, s-a figurat portretul real al defunctului. 
1 GRAC. p.116, fig. 115, Andre Grabar subliniază faptul 
că în acest caz: "s'affirme dans l'image de l'orante, portrait 
conventionnel de la defunte ". 

que le saint, en orant, se refere a une autre tra
dition anterieure, celle des portraits funeraires ". 

Astfel de reveniri la o atitudine simbolică 
arhaică se mai întâlnesc şi în secolele VI-VII în arta 
coptă, unde atât Maria 11

, cât şi Theodosia 12 apar sub 
formă de orante13

, cât şi Sf. Ieremia, care apare tot ca 
orant, având două cruci pommee între braţe şi cap. 

Folosirea cu o deosebită energie a imagi
nii orantului apare în nouă exemplare executate 
în ronde-bosse, pe un sarcofag de piatră, plasat în 
cripta de nord a abaţiei din Jouarre ce aparţinea lui 
Agilbert, care fusese numit ca episcop de Paris din 
anul 667. Această figurare inedită îl face pe Jean 
Hubert14 să vadă în aceste imagini o reminiscenţă 
a artei preistorice sau probabil a celei copte (sic!) 
în nici un caz o reluare a imaginilor academiste 
paleo-creştine. Noi considerăm că nu este întâm
plător că Agilbert, de origine francă, care şi-a fă
cut ucenicia religioasă în Irlanda, să facă apel la o 
tradiţie celtă milenară. În Galia merovingiană şi cu 
atât mai mult în Irlanda, influenţa celtică era puter
nică, iar druidismul era încă viu ; nu este de mirare 
că în secolul al VIII-lea se mai păstrează această 
tradiţie a figurării oranţilor. Poate pe aceeaşi cale 
să fi apărut şi imaginile de oranţi în merovingeanul 
lombard. Astfel, putem întâlni nişte imagini tipice 
realizate într-un relief fără plastică accentuată şi o 
schematizare strictă. În altarul lui Magister Ursus 
din S. Pietro in vale, în apropiere de Ferentillo 15

, pe 
una din dalele balustradei, sunt figuraţi doi oranţi 
plasaţi sub trei mari cruci de Malta. Trei elemen
te caracteristice particularizează aceste imagini : 
1. Nimbul apare la ambii oranţi. 
2. Grantul din stânga are în fiecare mână câte un 
disc (sferă ?) 
3. Grantul din dreapta are deasupra capului un gru
paj de două păsări afrontate având în mijloc un vas 
eucharistic. 

11 GRAJ. p. 176, fig. 189, „ Baouît, couvent de Saint-Apo/Ion: 

la Vierge orante et Ies apâtres" 
12 Ibid. p. 173, fig. 185, "Antinoe: Theodosia entre Saint Col

luthus et Sainte Marie ". 
13 Ibid. p. 178, fig. 191, „ Saqqarah, couvent Saint-Jeremie: 

Saints Moines et donateur. Le Vieux-Caire. Musee Copte". 
14 HUBI. p. 74, fig. 84-88: ,,La rude beaute deces sculptures 
est l'une des grandes enigmes que !'art de la Gaule Merov
ingienne propose a l'homme de natre temps. Ces mains ten
dues et ces visages revelent un sens de la vie qui ne doit rien a 
/'academisme de la.fin des temps antiques et qui est tres different 
de ce que realisera le sens genial de la stylisation des artistes 
du moyen age. Cette sculpture du VII-e siecle de natre ere fait 
songer a certaines images de !'art prehistorique. Nous avans 
evoque une inftuence probable de !'art copte contemporain ". 
15 lbid. p.253, fig. 278 
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Nu vom insista, căci sunt şi alte elemente de deta
liu, care apropie aceste figuri de cele de la Basa
rabi. Considerăm că atât orantii din Jouarre cât şi , ' 
aceştia din urmă, prin specificul lor, ne fac să cre-
dem, că nu ne aflăm în faţa unei întâplătoare ase
mănări de forme, ci a unei relaţii adânci, o origine 
comună şi poate chiar pentru acei de mai târziu, ca 
cei de la Basarabi, unele contacte nu sunt excluse. 
Având în vedere şi celelalte elemente semnalate 
mai înainte (şerpii în special), credem că influente
le celtice nu trebuie neglijate şi poate în cercetările 
viitoare ele ar trebui adâncite. Mentionăm însă că , ' 
în cadrul aceluiaşi context merovingiano-lombard 
al secolului al VIII-lea, apar şi o serie de scene de 
vânătoare, ca cele reprezentate în bisericile S.Saba 
din Roma şi cele din Civita Castellana16

• Astfel, ne 
aflăm într-un context comun cu cel de la Basarabi , 
deci constatăm că nu este vorba numai de un anu
mit gen de imagini singulare, ci de ansambluri mai 
vaste şi cu o concepţie diferită de acelea ce vor fi 
promovate Biserică după anul 843. Această linie 
diferită se observă în special la întreaga iconogra
fie legată de ritualurile funerare, cărora dealtfel le 
aparţin şi oranţii, dar şi scenele de vânătoare şi 
chiar cele în care domină şerpii sau alte multe ima
gini simbolice. Atitudinea aceasta de implorare a 
graţiei divine, caracteristică credincioşilor sau de
funcţilor, se transpune pe alt plan. Astfel o vom ve
dea mult mai des pe Fecioara Maria17

, întruchipa
rea terestră a Sofiei celeste în formă de orantă ; este 
chipul bizantin al „Panaghiei Blachemiotissa"18

• 

Cu toate că, şi sub această formă, în iconografia 
coptă din secolul al XV-lea, se mai păstrează unele 
caractere apotropaice19

, mai târziu în iconografia 
moldovenească din secolul al XVI-lea, ea primeşte 
un conţinut mai spiritualizat. Astfel ea este înfăţi
şată cu Iisus pe piept, cu braţele ridicate şi încon
jurată de îngeri şi serafimi, ilustrând troparul închi
nat Maicii Domnului :"Născătoare de Dumnezeu 
Fecioară bucură-te, ceea ce eşti plină de dar .. .. "20

• 

Revenind la oranţii de la Basa
rabi, care aşa cum vom vedea, îşi păs

trează caracterele paleocreştine, ei au o 
importanţă crescută atât în ceea ce priveşte moda
lităţile de exprimare, prin dimensiunile lor, precum 
şi ca poziţii dominante ce le ocupă în compoziţii . 

Din cele 24 de imagini reprezentând oranti, 
16 , 

HUBI. p. 257 
17 DICS. p. 28 
18 MAM . . . . us1cescu ş1 M.Berza, Mănăstirea Suceviţa, Bucureşti, 
1958, pg. 105 şi DIEA. vol. I, p. 325. 
19 

HUYA. p. 110, fig. 311. 
20 Ştefan Balş şi Corina Nicolescu, Mănăstirea Moldoviţa, 
Bucureşti, 1958, p. 52 
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doi din ei sunt călăreţi şi numai cinci sunt nimbaţi. 

ORANTUL B4 34 

Are dimensiuni nu prea mari, înscriindu-se 
într-un dreptunghi cu o arie de 212 cm2 . Este trasat 
cu ajutorul unei incizii fine, cu linii ceva mai puter
nice pe contururile siluetei sale, astfel că se reali
zează o imagine complexă cu un caracter bine defi
nit, poate cea mai complexă imagine de acest gen. 
[Fig.I, 2]. 

Silueta este bine marcată, prezentând un 
personaj în poziţie frontală cu mâinile în sus, semn 
de implorare, cu o cruce tip cunei în mâna stân
gă şi cu picioarele îndreptate în mers spre dreapta. 

Capul este indicat cu ajutorul unui oval bine 
alungit pe verticală şi aproape ascuţit la capete. La 
limita treimii superioare apar doi ochi, destul de 
simetrici, migdalaţi şi relativ mari pentru figură, 
având în centru câte un punct care indică pupilele. 
Tot simetrice sunt şi cele două sprâncene ascuţite, 
ce subliniază ochii în partea lor superioară şi care 
sunt continuate cu energie în jos pentru figurarea 
unui nas bine marcat. Gura pare a fi ascunsă de o 
scurtă barbă triunghiulară. O frunte largă este limi
tată în partea superioară de indicaţia unor fire de 
păr, care par a fi tăiate în forma unui breton. Late
ral, în exteriorul ovalului capului, în dreptul ochi
lor apar două urechi constituite din semicercuri. 

Trăsăturile fizionomice par a avea da
rul de a apropia această imagine de un por
tret real de tip bizantin. Mai mult, tendinţa de 
alungire a capului, ce apare în imagine, pare 
a fi confirmată şi de unele cranii dolicocefa
le găsite în încăperi funerare şi morminte. 21 

Mâinile orantului B4 34, pornite din drep
tul umerilor, sunt ridicate şi îndoite în dreptul co
tului, având braţele aproape orizontale şi antebra
ţele aproape la verticală. Palmele (după aşezarea 
degetelor) sunt orientate spre faţă, iar cele cinci 
degete sunt puţin răsfirate . Deasupra mâinii stângi 
apare o cruce tip cunei, fără a fi cuprinsă în palmă. 

Forma torsului, din cauza largei îmbrăcă
minţi, este mai greu de sesizat, totuşi remarcăm în
gustimea şi lăsarea în jos a umerilor, iar grosimea 
taliei probabil este cauzată nu numai de grosimea 
torsului, ci şi de mişcarea picioarelor, care par a 
fi îndepărtate. Pasul înainte, care-l face piciorul 
stâng, şi îndoirea acestuia de la genunchi, par să 
indice o oarecare dinamică a figurii . De altfel atât 
21 s h 1 t 1 - . A A - fun c e e e e gas1te m mcaperea erară Cl (înmormân-
tare dublă), care prezentau o alungire a craniului, ducând la 
un indice antropometric ce arăta clare caractere ale dolico
cefalilor au fost studiate de Dr. Dardu Nicolăescu - Plopşor. 
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Fig. 1: B4 ll(Fig.33-38) 

capul, mâinile umerii cât şi picioarele indică o oa
recare fineţe a personajului, iar îngroşarea taliei o 
considerăm ca un semn al vârstei, datorată însăşi 
mulării costumului, aşa cum s-a arătat mai sus da
torită mişcării piciorului. O astfel de poziţie, cu
rios, apare şi în atitudinile care le au şi împăratul 
Justinian, precum şi episcopul Maximian, pe moza
icurile de la San Vitale din Ravenna, dar mai ales 
o are cea a orantului amintit Sf. Apollinare, din ab
sida bisericii S. Apollinare in Classe, imagini care 
prezintă toate acelaşi pas schiţat de piciorul stâng. 

Detalii în plus ne sunt fumizate de 
costumul orantului B4 34, pentru care au
torul inc1z1e1 şi-a dat multă osteneală. 

În principal îmbrăcămintea constă dintr-o 
tunică lungă, puţin peste genunchi, ale cărei mâ
neci strâmte se mulează pe braţe. Acesta, poate un 
sticharion, apare în forma unui clopot, mai strâmt 
în partea superioară, care se lărgeşte mult în trei
mea inferioară, iar spre poale se strâmtează 

din nou. Se remarcă un decolteu triunghiular cen-

tral ce coboară de la gât până la centură. Nici un 
fald nu este indicat pe costum, numai două linii 
oblice ce prelungesc, în partea inferioară a aces
tuia, liniile decolteului formând în totalitate două 
diagonale (element ce caracterizează şi alte figuri 
antropomorfe din ansamblul nostru). Aproape de 
intersecţia acestora apare şi o linie orizontală ce 
pare a marca brâul. Se pare că a existat intenţia, 
care nu a fost desăvârşită, de a se indica şi o bor
dură la poalele tunicii. 

Elementul caracteristic şi unic la Basarabi 
îl constituie decorul acestui costum. Pe suprafa
ţa plată, lipsită, aşa cum s-a spus, de orice fald, 
având destul de discret indicate numai diagonale
le şi brâul, scutind decolteul, se desfăşoară o or
namentaţie, care cuprinde şi mânecile, imitând o 
broderie sau o ţesătură, ce reprezintă o multitudine 
de meandre, probabil ale unor vrejuri vegetale22

• 

Densitatea decorului este mare şi repartiza-
22 De remarcat o deosebită asemănare între acest mod de de
corare şi cel al costumului lui Alexandru cel Bun (în preajma 
lui 1430), aflat la mânăstirea Bistriţa. (THEM. p. 262, fig . 261 ) .. 
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B+1o 

Fig. 2: B4 1 O (fig.30-32) 

tă uniform pe diferitele câmpuri. 
Capul orantului este înconjurat de un nimb 

eliptic, centrat pe figură (diametrul vertical este în 
acelaşi timp şi axul figurii, iar diametrul orizontal 
ar tăia pe la jumătate ochii) şi este tangent la partea 
superioară a tunucii. 

Atât nimbul, cât şi costumul se bucură 

de acelaşi desen, numai că de data aceasta deco
rul este mai fin şi mai dens, urmărind în registre 
concentrice forma capului şi a cercului exterior. 

Picioarele sunt încălţate cu cizme 
scurte, care au carâmbii decoraţi de aseme
nea cu vreJ, iar partea de jos, scutită de de
cor, este bine mulată pe laba piciorului. 

În dreptul gâtului, venind în jos spre piept, 
se plasează un fel de plastron de formă aproape 
pătrată şi care pe margine, în exterior, la colţuri 
şi în intervale regulate sunt plasate cercuri şi se
micercuri, constituindu-se într-un fel de garnitură. 

Desigur că o atenţie deosebită a fost acordată 
acestui mod de reprezentare, precum şi pentru figu-

82 

rarea unor detalii de fineţe, cum sunt trăsăturile feţei, 
reprezentarea mâinilor şi picioarelor, decorarea îm
brăcăminţii, a încălţămintei, precum şi a nimbului. 

Reprezentarea orantului B4 34, implică o 
mână abilă şi sigură de desenator, o cunoaştere a 
anatomiei, o înţelegere a gestului (de invocare), 
o interpretare a costumaţiei epocii ; toate aces
tea ne fac să nu considerăm această imagine, şi 

de altfel multe altele, ca realizări "grăbit şi naiv 
incizate "23 sau „ stângaci executate "24, ci ca o lu
crare de o deosebită putere de expresie, care, cu 
toate caracterele ei de economicitate de linii, da
torită tehnicii de incizie, reuşeşte să înfăţişeze o 
imagine vie în cadrul căreia se dezvoltă o tendintă 

' 
de portretizare şi de individualizare a gesturilor. 

Desigur că ruperea din contextul său ico
nografic a acestui orant, face pe unii cercetători, 
să-l considere numai un simplu „ Sfânt îmbrăcat 

23 THEM. p. 124 - 125 
24 BARA. p. 60. 
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în odăjdii "25 sau chiar o simplă „ Image d'un saint 
eveque "26• Noi considerăm că imaginea aceasta 
este a unui orant, în accepţiunea lui paleocreşti
nă şi el reprezintă în primul rând un personaj real 
sau mai bine zis sufletul unui defunct27

• În această 
accepţiune, imaginea apare ca fiind mai curând o 
revenire la un simbol caracteristic paleocreştinis
mului şi nu ca „ un element al ortodoxiei "28

, căci în 
acea perioadă a secolelor X - XI, ortodoxia aulică 
era reprezentată de iconodulii care se aflau după o 
victorie definitivă, când ei impuneau cultul icoa
nei, care devenea instrumentul primordial în prac
tica lor religioasă29 , devenind în acelaşi timp şi 

un obiectiv principal al misionarismului bizantin, 
pierzând caracterul ei funerar de început şi aban
donând vechiul ei simbolism în favoarea naraţiuni
lor. În cazul nostru, aşa cum s-a putut vedea până 
acum, nu este vorba deloc de înlăturarea tocmai a 
imaginilor condall1Ilate de această nouă ortodoxie 
(animale şi scene de gen), iar în icoanele propriu
zise, aşa cum apar în noua concepţie iconodulă, nu 
întâlnim şi cu atât mai puţin nu putem să identifi
căm ca atare imaginea unui orant ca cel numit B4 
34. Acesta din urmă prezintă şi alte abateri de la 
iconografia clasică, la care ne vom referi mai jos : 

a) Poziţia neconformă a crucii. Ea este pla
sată în mâna stângă a orantului, fapt ce apare ca 
un element caracteristic. Atribuirea acestei neobiş
nuite plasări ca fiind „ evident o greşeală a exe
cutantului care a confundat cele două mâini ... "30

, 

apare ca o explicaţie puerilă, deoarece din cei opt 
oranţi purtători de cruci în mâini sau în dreptul 
mâinilor, şase au cruci în dreptul mâinii stângi. 
Astfel din cei patru oranţi nimbaţi, trei au evident 
crucea în mâna stângă (B4 34, E3 16, E5 314) şi 

25 BSTD. p. 203 . 
26 I. Bamea, Les Monuments rupestres de Basarabi en Do
broudja, în Cahiers archeologiques, Tome XIII, Paris, 1962, p. 

17
8

·DICA. vol. XII/2, col. 2299, Cabrol şi Leclercq, arată că 
orantul, în special cel izolat (neîncadrat într-o scenă biblică 
sau parabolă) simbolizează sufletul defunctului în sânul celor 
cereşti rugându-se pentru cei de pe pământ. Iar în col. 2292 
a aceluiaşi volum, arată că această tradiţie paleocreştină s-a 
perpetuat până în Evul Mediu în diverse ţări , în Italia, Irlanda, 
Spania şi Franţa, în special în mediile monastice. 
Noi adăugăm că această tradiţie a fost mai activă tocmai în 

~~nele în care influenţa celtică şi gotică a fost mai vie. 
THEM. p. 124. 

29 
BREB. p. 237: ,,La victoire definitive des iconodoules se 

traduisit par un developpement prodigieux de lafabrication et 
du culte des icânes, qui passa au premier plan dans Ies pra
tigues religieuses". 
3 

BARA. p. 60, având la bază o facilă asemănare de formă pe 
care le aplică unor imagini ce nu erau însuşite de iconografia 
de la Basarabi. 

numai unul (care însă este de o factură mai speci
ală), o are peste mâna dreaptă E3 30 (Fig. 3). De 
asemenea marii oranţi, B4 353 şi B4 91 (Fig. 4), 
fără nimb, au crucea tot în stânga, iar oranţii se
xuaţi (B4 332 şi E3 70) (Fig. 5) au cruci în dreptul 
ambelor mâini, însă crucile principale sunt plasate 
tot în stânga. Nu credem că tocmai aceşti credin
cioşi , care erau foarte atenţi la semnificaţia fiecărui 
gest şi obiect, să fi greşit în şapte cazuri şi numai 
într-un caz să fi realizat corect. De asemenea sem
nificaţia purtării unei cruci cunei în mâna stân
gă de către acest orant, nu este nici ea o excep
ţie, căci ea se repetă şi la oranţii B4 353 şi E3 16. 

Considerăm însă că cel mai bine reali
zat orant de la Ravna ne poate arăta o dată în plus 
că acest tip de imagini era înzestrat cu crucea în 
mâna stângă . Este drept că acest orant nu este nim
bat, are pe cap un acoperământ ascuţit spre vârf, 
un fel de glugă. Totuşi modul de formare a figurii 
este foarte apropiat, cu o trasare însă mai negli
jentă faţă de a orantului de care ne ocupăm, tot 
aşa şi decorul îmbrăcăminţii este constituit numai 
dintr-un carelaj neregulat desenat. Poziţia de rugă
ciune este însă aceeaşi având în mâna stângă o cru
ce de tip gemmee. Mai mult până şi pasul îndrep
tat spre stânga este de asemenea schiţat [Fig. 6]. 
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Fig. 6: Orant Ravna 

Această tendinţă de a plasa crucea în mâna 
stângă a oranţilor şi schiţarea pasului spre ace
eaşi direcţie, probabil pare să decurgă din pre
ocuparea autorilor de a accentua această di
recţie ca cea care duce în „lumea de dincolo". 
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Fig.4: 
B4 353, 
B4 91 
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Fig. 3: B4 34, E3 16, 
E5 314, E3 30 

Fig.5 : 
B4 332, 
E3 70 
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Desigur că nu ne aflăm în faţa unei simple ima
gini determinată direct numai prin caracterele 
sale tipologice (costum, nimb), ci ea este supusă 
şi altor factori de relaţii , care par să conducă acest 
orant la contacte multiple cu o serie de alte ele
mente simbolice care îi definesc mai clar semni
ficaţia legată de „viaţa de dincolo de mormânt". 

b )Orantul B4 34 este flancat simetric pe 
lateral de două imagini : pe dreapta lui o impor
tantă cruce tip pattee, varianta latină (3/4 B4 36) 
şi pe stânga de o figură ce ar putea să aibă şi une
le caractere antropomorfe (B4 33). O sacralizare 
suplimentară a orantului pare să fi fost resimţită, 
dar poate apare şi ca o grijă de a contracara cru
cea cunei ce o ţinea în mâna stângă orantul. Ima
ginea B3 33 intervine ca un al doilea personaj în 
ansamblu. Această imagine, cu caractere aşa de 
puţin distincte, a dus la o asociere directă de forma 
pe care I. Bamea o consideră ca „o figură umană 
în genunchi"31

• Acordarea de sensuri legate numai 
de latura descriptivă a unor scene incizate în acest 
ansamblu nu este în nici un caz în spiritul icono
grafiei de la Basarabi şi nu este de natură să poată 
elucida sensul pe care îl avea personajul. Judecând 
şi imaginile aşa cum au fost concepute, constatăm 
un contrast puternic ce este creat între modalităţile 
de realizare atât a orantului B4 34 cât şi a figurii B4 
33 . Într-o scenă cu caracter descriptiv este greu de 
crezut că acelaşi autor (este acelaşi gen de incizie 
la ambele imagini) să execute pe de o parte un per
sonaj cu o figură naturalistă din punct de vedere al 
realizării grafice şi bine individualizată ca expresie 
şi pe de altă parte să incizeze o figură rudimenta
ră redusă la două forme geometrice, numai datori
tă neîndemânării. Lipsită de individualitate şi de 
orice detaliu lămuritor şi mai ales incompletă în 
silueta sa (lipsa mâinilor şi picioarelor), imaginea 
B4 33 pare greu de plasat într-un astfel de context. 

Această realizare lapidară, arată o intenţio
nalitate de armonizare sintonică între două stări 
diferite ale unuia şi acelaşi personaj în rugăciune, 
între două trepte ale figurării lui contrastante ca re
prezentare grafică. În acest sens, se pleacă de la o 
imagine bine individualizată (B4 34) cu un carac
ter net naturalist, trecând brusc la o figură abstractă 
(B4 33) la care în mod intenţionat sunt reduse la 
maximum orice trăsături ce ar mai putea să amin
tească de caracterele fizice ale defunctului la care 
se referă. Pare a se urmări un proces de purificare, 
iar prin caracterul impersonal dat acestei din urmă 
imagini care de altfel apare ca o umbră ( eidolon) 
sau chiar mai mult ca o reprezentare pur spirituală, 
aşa cum era crezut ca fiind creat în prima formă 
31 BARA. p. 60. 

de dumnezeire. Această tendinţă de spiritualizare a 
imaginii orantului nu se manifestă numai în cazul 
de faţă, ci el se mai află reprezentat încă, la o serie 
de alţi oranţi ai bisericii B4 cum sunt : B4 6, B4 
91, B4 3 53 etc. Acest fapt ne face să îi acordăm o 
mai mare impotanţă şi să-l apropiem de acest tip 
de imagine, care manifestă un complex de idei mai 
larg, legate de o concepţie pneumatologică, care 
s-a manifestat mai ales în primele secole ale erei 
creştine, fiind dezvoltată mai ales de gnostici32 . 

c )Acest important ansamblu, care pare să 
simbolizeze o apoteoză, mai este subliniat de o se
rie de inscripţii în limba slavă veche, în limba grea
că, precum şi unele cu caractere runice. Din păcate 
cele mai importante inscripţii sunt cele cu caracte
re runice, nedescifrate, una mai scurtă (din 4 sigle) 
B4 3533

, care se află chiar deasupra capului oran
tului şi alta mai complexă, cu caractere mai mari 
şi mai adânc incizate, la picioarele închinătorului. 

d) Prin prezenţa sa redundantă, inscripţia sla
vă "HEPA)U>" ne atrage atenţia în mod deosebit. 
Toate cele patru inscripţii (B4 30, B4 39, B4 40 
şi B4 42) cu acest text comun se desfăşoară sub 
orant. Legătura dintre aceste imagini pare a se sta
bili prin faptul că inscripţia principală B4 42 (cea 
mai completă, mai mare şi mai adânc incizată din 
acest grup), este perfect axată pe orantul B4 34. 
Celelalte trei texte se desfăşoară spre dreapta (adi
că la stânga orantului) vizând şi imaginea B4 33 . 
Neţinând seama de acest context şi luând în consi
derare numai ca o simplă repetare (de patru ori) a 
inscripţiei, mai sus amintite, slavistul Gh. Mihăilă 
consideră că acestea reprezintă numele unui local
nic care şi-a "încercat pana" pentru a lăsa o amin
tire despre sine34

• Această interpretare este prelu
ată, fără să precizeze de unde, şi de I. Bamea35 • 

Noi considerăm că unui cunoscător al scrisului, 
şi mai ales atunci când este vorba de un cadru bise
ricesc, nu îi era îngăduit - şi ţinând seama că se afla 
în biserica principală B4 - să se exerseze şi să îşi lase 
iscălitura la întâmplare. Aceşti călugări erau apără
torii vajnici ai unei credinţe pe care o respectau cu 
stricteţe, aşa cum se poate urmări în întreaga icono
grafie pe care ne-au lăsat-o. De asemenea, credem 
că tocmai această repetare nu justifică interpretarea 

32 DICS. p. 27 
33 De menţionat că o parte din inscripţiile cu caractere runice au 
fost descifrate de arh. Virgil şi Liana Bilciurescu, ulterior scrierii 

IDanuscrisului, textul original nemaifiind modificat. 
4 G. Mihăilă, Contribuţii la istoria culturii şi literaturii 

române vechi, Ed. Minerva, Bucureşti, 1972. Autorul arată că 
interpretarea i-a fost sugerată de prof. Ivan Gălăbov. 
35 BARA. p. 72 
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ei drept un nume propriu, ci ne face să o conside
răm mai degrabă o lamentare, o manifestare a ne
putinţei, în faţa vieţii de apoi, destul de frecventă 
de altfel, subliniind destinul dramatic al orantului. 

e) Contextul în care se desfăşoară ansam
blul de imagini, având ca element central orantul 
B4 34, este şi el marcat de acelaşi caracter fune
rar. În primul rând, ansamblul se află în apropie
rea intrării în cavoul B4. În al doilea rând, acest 
cavou este străjuit de două importante imagini 
ale labirintului (B4 17 şi B4 20), cu semnificaţii 
evident funerare. De asemenea, apariţia ceva mai 
târzie a unor inscripţii de pomenire (B4 8 şi B4 
212), tocmai în zona aceasta a orantului, demon
strează importanţa lui, precum şi relaţia directă 

a acestuia cu intervenţiile unor vizitatori - pe
lerini, în scopul mântuirii şi al pregătirii pentru 
veşnicie. Dealtfel, întraga biserică B4, prin inci
ziile sale are un caracter eschatologic pronunţat. 

Desigur că în cazul acestor două imagini 
orant - suflet, nu putem merge spre admiterea 

(~ 
10 

unui gen narativ (de tip episcop care aşteaptă în
chinarea unui imaginar credincios îngenunchiat), 
ci ne face să presupunem existenţa unei perechi 
de simboluri, care, organizate într-un grup asoci
ativ, reuşeşte prin contrastul creat între termeni 
să producă o tensiune, o dramă, care nu reprezin
tă altceva decât trecerea de la fiinţă la nefiinţă. 

ORANTUL E3 16 

Are dimensiuni sensibil apropiate de 
acelea ale orantului precedent (ocupă o supra
faţă de 208 cm2

) şi este trasat cu o incizie foar
te fină, însă sigură. Desenul imaginii este înzes
trat cu o serie de amănunte care ne fac să credem 
că aceeaşi mână a realizat ambii oranţi (B4 34 
şi E3 16), ceea ce nu înseamnă că sunt identici, 
ci din contra sunt deosebiţi în multe privinţe. 

Asemănările se observă la modul de tra
tare al capului, acelaşi cap dolicocefal, specific 
imaginilor bizantine, cu ochii migdalaţi, nasul 

1-14 
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Fig. 7: E3 I pron. e.(1-14) 
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mai puţin borcănat este în prelungirea sprâncene
lor, o barbă ascuţită care acoperă gura şi doă mici 
urechi semicirculare. Părul nu mai apare nici pe 
frunte şi nici în barbă. Asemănător mai apare şi 

modul de formare al degetelor, precum şi plas
tronul trapezoidal, de data aceasta fără decoraţii 
pe contur, iese la fel de sub barbă. De asemenea, 
orantul E3 16 ţine în mâna stângă, la extremita
tea degetelor, o cruce de acelaşi tip cunei (7 /4 E3 
15). Cu toate că inscripţia runică de deasupra capu
lui este plasată pe acelaşi loc şi constituită tot din 
patru sigle, numai una din ele este comună, deci 
putem presupune că reprezintă cu totul alt text36

• 

Sunt însă şi deosebiri din care o considerăm 
ca cea mai importantă pe aceea care se referă la 
gestica orantului. Dacă braţul stâng este îndoit şi 
îndreptat în sus, la fel ca la precedentul, braţul drept 
nu mai este simetric, ci este şi el îndoit şi îndreptat 
tot în sus, însă este cuprins în cadrul torsului şi de
getele se opresc în partea inferioară a plastronului 
din dreptul gâtului. Mai mult acest braţ nu mai por
neşte din dreptul umărului , ci de la nivelul taliei. De 
altfel şi braţul stâng, care este plasat ceva mai sus, 
este faţă de orantul precedent pornit mult mai de jos. 
Nimbul reprezintă o elipsă şi mai alungită de-alun
gul axului vertical, urmărind oarecum ovalul feţei. 

Îmbrăcămintea, în principiu poate să repre
zinte aceeaşi tunică lungă, cu mâneci strânse pe 
mână, poate acelaşi sticharion, dar de data aceasta 
nu se mai urmăreşte o mulare pe corp. Aşadar îm
brăcămintea care acoperă corpul se reduce la un 
simplu trapez, evazat în partea sa inferioară, fără 

nici o altă indicaţie în afara plastronului. Elemen
tul inedit al acestui costum îl prezintă o eşarfă, 

care apare din spate la nivelul şalelor şi se des
făşoară de-a lungul unui arc de cerc. În dreapta 
orantului, această eşarfă apare deasupra pornirii 
braţului, iar pe stânga lui sub braţ . Acesta poate fi 
un orarion, dar curios că nu mai este plasat de-a 
lungul gâtului şi să atârne de-a lungul corpului 
spre stânga, ci porneşte din spate, ceva mai sus 
de talie şi flutură departe de corp îndreptat spre 
ambele părţi. Picioarele nu mai apar deloc. Poa
te că erau acoperite de lunga tunică, dar judecând 
după proporţiile stabilite de cap, mâini şi corp, 
credem că pur şi simplu nu au mai fost indicate. 

Simplitatea aplicată în tratarea costumului, 
care cu toate că reia forma generală a preceden
tului orant, lipsa de decor floral a acestuia, pre
cum şi netivirea plastronului, ne fac să credem 
că avem de-a face cu un personaj care are altă 

funcţie, iar apariţia acelui aşa zis orarion pare 
să-l individualizeze în oarecare măsură, acor-
36 u . 31 vezi nota . 

dându-i un grad deosebit în ierarhia bisericească. 
Trăsăturile caracteristice ale acestui orant, 

cu toate simplificările suferite, sunt totuşi cu preg
nanţă particularizate, atât prin modelarea fizio
nomiei lui, prin tratarea unor elemente de îmbră
căminte (plastron şi orarion), precum şi printr-o 
gestică cu totul diferită, cu ajutorul căreia îşi ma
nifestă implorarea, căci mâna dusă la falcă pare a 
fi o atitudine de doliu, de tristeţe în arta antică37 . 

În primul rând trebuie să precizăm că aceas
tă imagine E3 16 este plasată pe peretele curb al 
absidei de vest a bisericii E3 , în pronaosul ei, care 
era destinat în special riturilor funerare. Nu este 
întâmplător că tocmai pe suprafaţa acestui perete 
sunt înfăţişate o multitudine de imagini implica
te direct în simbolistica funerară şi la care orantul 
descris mai sus avea unul din rolurile principale. 

Fiind cuprinse într-un ansamblu organi
zat, în mod paradigmatic, acest mic grup asociativ 
în cadrul căruia orantul E3 16 intră într-o relaţie 
strânsă cu un alt orant, probabil tot nimbat, E3 30, 
şi care se completează, aşa cum apare, reciproc; 
astfel că semnificaţia orantului E3 16, vom căuta 
să o prezentăm, în măsura posibilităţilor noastre, 
atunci când vom trata semnificaţia orantului E3 30. 

ORANTUL E3 30 

Grantul E3 30 este de dimensiuni ceva mai 
mari decât precedenţii oranţi , ocupând o suprafaţă 
de 332 cm2

• Incizia este însă mult mai puternică în 
comparaţie cu dimensiunile imaginii. Desenul nu 
are fluenţa şi siguranţa cu care erau trasaţi oranţii 
de mai sus; în acest caz avem de aface cu o modali
tate rudimentară de trasare, cu linie mai şovăelnică 
şi o schematizare accentuată ; mânile şi picioarele 
sunt indicate cu o singură incizie, torsul redus la un 
pătrat, iar capul cu toate că este accentuat printr-o 
incizie adâncă, se reduce în special la trăsăturile 
esenţiale ale feţei. Există un evident contrast între 
cele două modalităţi de trasare, între una realistă şi 
alta schematizată, cu toate că avem de-a face din nou 
cu două figuri apropiate cum sunt E3 16 şi E3 30. 

Grantul E3 30 prin modul său de formare 
se caracterizează prin următoarele trăsături impor
tante : 
- Capul este reprezentat printr-o incizie evident 
mai adâncă decât restul corpului, precum şi prin
tr-o hipertrofiere a lui, fapt ce pare a arăta atenţia 
deosebită care este dată acestei porţiuni a corpu
lui. Acest caracter este poate datorat şi credinţei 
că sufletul este adăpostit tocmai în această zonă. 

Astfel constatăm că înălţimea capului se cuprinde 
37 SOLF. p. 242. 
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în înălţimea totală a imaginii numai de două ori 
şi jumătate, iar incizia, la rândul ei, este şi ea de 
două ori mai adâncă faţă de restul componentelor. 
Un oval în bună măsură neregulat trasat, organizat 
pe verticală, se termină în dreptul gâtului cu două 
scurte drepte verticale destul de apropiate ca un 
mic gât şi face ca această figură să nu fie complet 
încheiată. Independenţa relativă a ovalului faţă de 
indicatiile care formează trăsăturile fetei ne face să , , 

credem că este vorba de un nimb, care prin desenul 
său mai primitiv nu este totuşi suficient diferenţi
at de modalitatea de figurare a capului. Faţa este 
delimitată în partea ei superioară de un larg arc de 
cerc, care delimitează fruntea şi obrajii, ajungând 
până în dreptul gurii. Ochii sunt indicaţi cu ajuto
rul unor orificii mai adânci de formă ovală. Nasul, 
care apare de sub ochi, este indicat de două verti
cale apropiate şi unite la extremitatea lor inferioară 
cu un arc de cerc. Gura este reprezentată de o li
nie orizontală, destul de mare în raport cu celelalte 
indicaţii, şi uşor curbată în sus la ambele capete. 
- Torsul este acoperit de o îmbrăcăminte, ce este 
reprezentată printr-un pătrat, care este rotunjit în 
dreptul umerilor. Elementele de costum sunt re
prezentate în principal de două diagonale. Din 
centrul figurii mai pornesc spre stânga şi în par
tea de jos a orantului două mediane, care frag
mentează mai mult suprafaţa îmbrăcăminţii. 

- Mâinile sunt puţin dezvoltate, braţele şi antebra
ţele apar uşor flexate şi plasate pe orizontală, sunt 
marcate cu ajutorul unei simple linii, care se termină 
la extremităţi cu câte patru degete de fiecare mână. 
- Picioarele, de asemenea, sunt indicate prin linii 
simple, îndoite la 90° în dreptul călcâielor şi uşor 
curbate la vârfuri. 

Această reprezentare dominnă peretele 
curb, atât prin dimensiunile cât şi prin puterea inci
ziei, dar mai ales prin forţa cu care este exprimată 
atitudinea orantului, care însă de data aceasta nu 
mai poartă crucea în mâna stângă, ci o are plasată 
jumătate pe piept şi jumătate se suprapune pe bra
ţul drept. Nu mai este vorba de o cruce cunei, ci de 
o cruce hibridă (7 /4 E3 15), al cărei braţ stâng se 
constituie într-un element gamat, iar hasta este mo
delată în forma unei ancore sau poate a unei sigle ro. 

Contrastul realizat între modul de exprima
re a orantului E3 16 şi a orantului E3 30 se află 
plasat între rafinament, fineţe, eleganţa mişcării 

la primul şi între forţă, asprime, primitivism, la al 
doilea. Aceste interpretări aşa de diferite ale unuia 
şi aceluiaşi motiv nu pot fi considerate ca datorate 
exclusiv unor mâini mai mult sau mai puţin abile, 
sau ca depinzând numai de numai de gustul diferit 
al autorilor săi. Considerăm că pe lângă aceste ca-

uze să fi contribuit în bună măsură şi simbolismul 
diferit acordat fiecărei figuri în parte. În sprijinul 
acestei ipoteze vine în primul rând modul de plasare 
pe perete ale diferitelor figuri cu caracter simbolic. 

Grantul E3 30 este incizat în zona infe
rioară a grupajului de semne, aflându-se chiar în 
axul ei vertical. Deasupra capului acestui orant 
se desfăşoară o serie de imagini care făceau par
te din aparatul magic al ascensiunii. Astfel cele 
două săgeţi E3 2 2 şi E3 2 3 se îndreaptă spre 
un pătrat cu diagonale (o altă imagine abstrac
tizată a sufletului de care ne vom ocupa mai de
parte), având ca direcţie de zbor stânga. Pandant 
cu săgeţile din partea stângă a pătratului - suflet, 
se mai află imaginea unei scări E3 2 5 (cu şase 
trepte, a şaptea pare să fie cea perpendiculară)38 • 

Acest grupaj deosebit de semnificativ face o legă
tură între cei doi oranţi şi se pare că înlesnesc o 
dedublare a unei negaţii pe care o reprezentau ei. 

Cele două săgeţi, prin modul lor de plasa
re, prin direcţia ce le este imprimată şi prin di
namismul lor, le fac să acţioneze asupra obiec
tului căruia îi sunt destinate, reuşind chiar să-i 
modifice în oarecare măsură şi forma. Dintr-o 
figură statică cum este pătratul, el apare în acest 
caz (E3 24), constituit într-o formă mai dinami
că, un trapez cu colţurile subliniate de puncte, 
dar păstrând diagonalele. Probabil că acest di
namism era necesar a-i fi transmis, pentru a în
lesni acestui pătrat-suflet, să-şi continue zborul 
spre „desăvârşire" de-a lungul scării alăturate . 

Deasupra acestui ansamblu intermediar se află 

un registru, oarecum mai omogen, format din pa
tru figuri antropomorfe. Grantul E3 16 este 
plasat la extremitatea dreaptă a registrului (la 
stânga orantului E3 30), este continuat spre stân
ga de un bust E3 18, care nu mai are nimb, în 
schimb, păstrează aceeaşi alungire a capului, pre
cum şi plastronul. Următoarea imagine, E3 19, 
mult mai sumar constituită, nu reproduce decât 
un oval al capului şi poate începutul plastronu
lui. Figura E3 13, care ocupă zona extremă din 
stânga acestui registru, este de fapt o mască, la 
care ovalul alungit al capului, arcuirea sprânce
nelor în prelungirea nasului şi segmentele de cerc 
care marchează ochii, reproduc în bună măsură 
trăsăturile feţei orantului E3 16, dar chiar mai 
mult, pe acelea ale lui B4 34. Cu toate aceste ase
mănări, trebuie să remarcăm că în acest caz apar 

38 ELIC. p. 379, Mircea Eliade arată că „ une echelle (climax) 
a sept echelons est attestee dans Ies mysteres mithriaques ..... ", 
mai mult acest mod de reprezentare nu este singular, ci este 
strâns legat şi de imaginile cervidee din ansamblul nostru (cf. 
Manuscris). 
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alte două sublinieri caractenst1ce: ochii deose
bit de mari şi lipsa completă a gurii şi a bărbii. 

Putem observa aici că se trece de la o imagi
ne în care proporţia şi detaliul sunt atât de bine pre
cizate, ca la orantul E3 16, la o serie de forme cât 
mai schematizate (E3 18 şi E3 19), ca apoi preluân
du-se cele mai caracteristice trăsături, să se ajungă 
la o imagine sintetică, a cărei spiritualizare nu poa
te fi confundată, aşa cum este cazul măştii E3 13. 

În partea ei superioară această compozi
ţie este încheiată cu reprezentarea unei imagini 
ofidiene 4E3 7, de formă sinusoidală. Şarpe

le cu multiple ramificaţii arată că „il est immor
tel parce qu-il se regenere"39 , şi mai mult „il in
carnant (entre tant d'autres !) ies esprits des 
morts, le serpent connaît tous ies secrets ... "40

• 

Prezentând componentele acestei compo
ziţii, putem să ne dăm seama că, poate mai mult ca 
la orantul B4 34, că aici ne aflăm în faţa unei mai 
amănunţite descrieri a drumului şi a metamorfoze
lor pe care aceştia o acordau sufletului. Astfel ple
când din zona inferioară a acestui perete, orantul 
E3 30, care reprezintă o personalitate, ce pare că 
trăieşte sau a trăit în concret, luând în considerare 
modul de modelare al imaginii, numai gestul abs
tract de rugăciune este tratat cu oarecare discreţie 
(primitivismul modelării imaginii şi dimensiunile 
reduse ale braţelor) . Crucea este plasată pe partea 
dreaptă, fapt ce reprezintă o excepţie cum s-a vă
zut, însă pare ţinută mai mult pe piept decât înăl
ţată în mână, cum este reprezentată în mod curent. 

Din cele cinici imagini antropomorfe ale 
ansamblului, orantul E3 30 este singurul care are 
marcată gura ca atare, deci singurul care mai are 
nevoie să respire şi să comunice, dar fără urechi. 
Costumul său prezintă o formă geometrică regula
tă, aproape un pătrat perfect, care este la rândul lui 
brăzdat de două diagonale, aceleaşi care se găsesc şi 
pe trapezul antrenat de săgeţi ; în timp ce orantului 
E3 16 îi este rezervată o altă expresie, devenit o ima
gine ideală (bineînţeles ţinând seama de posibilită
ţile de realizare ale autorilor de incizii), care după 
modul de plasare, pare a înlesni drumul sufletului. 

În acest scenariu probabil că putem surprin
de unele indicaţii ce ne fac să credem că ne aflăm în 
faţa unei invocări sau a unei iniţieri. Acestea com
portă un întreg ritual, ale cărui etape le descifrăm, 
bineînţeles cu multă aproximaţie, în scena mai sus 
descrisă. Grantul E3 30 pare personajul sacrificat 
şi supus iniţierii, având nişte însemne caracteristice 
(crucea în partea dreaptă şi pătratul cu diagonale 
care îi serveşte drept costum). Ascensiunea trepta-
39 
40 

ELIT. p. 147 
lbid. , p. 150 
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tă la cer a acestuia este reprodusă de acel trapez cu 
diagonale ajutat de săgeţi şi de scară pentru a seri
dica în sfere mai înalte. Pe parcurs este întâmpinat 
de o imagine care probabil reprezintă un personaj 
mitic, care este invocat pentru a înlesni o trece
re dificilă, care apoi după mai multe metamorfo
zări să ajungă la puritatea sufletului reprezentat de 
masca E3 13. De aici mai departe pentru reîntoar
cere se pare că este folosit simbolismul ofidian E3 
6. În cadrul acestei desfăşurări rituale, crucea pare 
a interveni în mod diferenţiat în momentele cheie : 
- la pornire orantul E3 30 este marcat de o cru
ce hibridă, 1613 E3 31, însă mai simplă ca 
formă, plasată pe pipt în partea lui dreaptă ; 
- la al doilea moment principal, cel al invocării şi 
poate şi al purificării, realizat prin orantul E3 16, 
are în mâna stângă sus o cruce tip cunei 714 E3 15 ; 
- la momentul final , poate al reîntoarcerii sau reîn
vierii mistice, de-a lungul figurii ofidiene E3 6 se 
desfăşoară tot pe un ax vertical patru cruci, primele 
două cruci simple I: 111E31şi111 E3 2, iar urmă
toarele două de tip gammee: 1111 E3 3 şi 1111 E3 
4. Probabil că tocmai în acest moment culminant al 
scenariului s-a simţit nevoia ca intervenţia semnului 
christic să fie majorată. Poate că mai trebuie men
ţio-nat şi faptul că la crucile gammee se reia aceeaşi 
temă care se află deja tratată pe trapezul cu diagona
le E3 24 şi care prin punctarea colţurilor reproduce 
aceeaşi cruce pe centru. Nu este exclus ca şi aceas
tă reducţie să semnifice tot o purificare a sufletului. 

Acest traseu pare a urmări o veche schemă 
mithriatică, o jertfă, o moarte rituală, o transfigura
re şi apoi o înviere iniţiatică, dar unită strâns prin 
semnul christic şi prin orantul preluat integral de 
creştinism. De altfel, un astfel de traseu îl găsim, 
bine înţeles transfigurat şi la sufletul- pasăre41 , des
pre care s-a vorbit în altă parte. În acest sens putem 
vorbi de un scenariu magico-religios, în care nu 
ne apar elemente care să amintească că este vorba 
de un voiaj extatic (voyage extatique), ci o reînvi
ere a unei mitologii a morţii, în care este urmări
tă cu insistenţă o ascensiune rituală a sufletului, o 
purificare a lui în vederea unei eventuale iniţieri. 
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CUTREMURE ISTORICE MAJORE ÎN ROMÂNIA 

I.INTRODUCERE 
Riscul seismic este dat de convoluţia ha
zardului seismic, a fondului construit ex
pus ş1 a vulnerabilităţii acestuia. Riscul 
seismic este în general cuantificat prin 
numărul de victime şi pierderile economice. 
Ca şi în cazul dezastrelor seismice din secolele 
precedente, secolul XX a fost martorul unor 
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de decedaţi şi între numărul de decedaţi 

şi pierderile economice, pentru cele mai 
distrugătoare cutremure din secolul XX. 
Pierderile asociate seismelor pot influenţa negativ 
evoluţia unor ţări . Un exemplu istoric major este 
seismul din 177 5 din Lisabona care prin efectele 
sale (peste 70000 morţi şi distrugerea aproape 
integrală a capitalei) a influenţat dramatic în sens 
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Fig. 1. Corelaţie între magnitudine şi numărul de decedaţi (secolul XX) 
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Fig. 2. Corelaţie între numărul de decedaţi şi pierderile economice (secolul XX) 

cutremure devastatoare. In Figurile 1 si 2 sunt 
prezentate comparativ corelaţii între mag
nitudinea evenimentului seismic şi numărul 

1 Institutul Naţional al Monumentelor Istorice 
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negativ evoluţia imperiului colonial portughez. 
In cazul ţărilor sărace sau în curs de dezvoltare 
dezastrele seismice pot conduce la un semnifica-

2 Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti 
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tiv declin economic pe termen scurt şi mediu sau 
chiar la adevărate crize economice. Şi in cazul 
României analiştii consideră că impactul seismului 
din 4 Martie 1977 a accelerat declinul economic. 

pe pagina de internet (www.infp .ro) a Institutului 
Naţional de Fizica Pamântului INFP, Măgurele. 
Cataloagele de cutremure elaborate de C. Radu 
sunt organizate astfel: 

2. SEISMICITATEA ROMÂNIEI. CATA
LOAGE DE CUTREMURE 

(i) Catalogul istoric care conţine date din perioa
da 984-1900; 

Cataloage ale cutremurelor ce au avut loc pe teri
toriul Romaniei au fost elaborate de Radu 1970, 
1974, 1980 si 1994 (manuscrise, publicate in 
Lungu et al., 1997) şi de Constantinescu şi Mârza 
( 1980). In 1997 Romplus - o versiune bazată pe Ca
talogul Constantinescu-Mârza - a fost prezentată 
cu ocazia Primului Seminar Internaţional privind 
cutremurele din Vrancea, Bucureşti, (Oncescu et 
al., 1999), versiune care este constant adusă la zi 

(ii) Catalogul pentru secolul 20 (1901 şi până în 
1991) care conţine date în mare parte instrumen
tale (începând din 1935). 
În cele ce urmează sunt prezentate: 
(i) o selecţie din Catalogul cutremurelor istorice 
(manuscrise Radu, 1994, publicate în Lungu et al., 
1997, revizuire Lungu şi Aldea, 2000), Tabelul 1 şi 
(ii) un Catalog al cutremurelor puternice din seco
lul 20, MG-R sau Ms 2: 6.0 (selectate de Lungu şi 
Aldea, 2000), Tabelul 2, pentru evenimentele seis-

Tabelul 1. Catalogul istoric Radu pentru cutremurele istorice majore din sursa subcrustală Vrancea 
(manuscrise Radu, 1994, publicate în Lungu et al., 1997, revizuire Lungu şi Aldea, 2000), extras 

pentru IO 2: 8 

Nr. Data Ora Intensitatea (max) Magnitudinea Sursa utilizata 
(GMT) I. Afc-R Ms de Radu 
h:m:s Radu AJtii Radu AJtii 

1 19S4 s 8/CM 6.7 6.8/CM CM 
2 103S All1!:15 S.5 8.5/CM 6.9 7.0/CM RT,CM 
3 1107 Feb 5? 12 03:00 ms 8/CM (6.1) 6.7 6.8/CM 6.2/KS RT,R 
4 1126 Aug8 00: (7) 7-8 8/CM (6.1) 6.7 6.8/CM 6.2/KS RT,R 
5 1170 Aor 1 s 8.5/CM 6.7 7.0/CM 7.0/KS RT,R 
6 1196 Feb 13 07: (8) S-9 9/CM (6.7) 7.2 7.3/CM 7.0/KS RT,R 
7 1230 Mai 10 07: (8-9) 9+ 8.5/CM (6.9)7.4 7.1/CM 7.1/KS RT,R,N 
8 125S Feb 7 15: s 8/CM 6.7 RT,CM 
9 1327± 1 s 8/CM 6.7 7.0/CM 7.0/KS RT,R 
10 1446 Oct 10 04: s 8.5/CM 6.7 7.3/CM 7.3/KS RT,R 

8-9/RT 6.9/RT 
11 1471 Aui?29 10-11: (8) 9 9/CM 8-9 KS (6.9) 7.4 7.3/CM 7.1/KS RT,R 
12 1516 Nov8 12: 9 9/CM 8/KS 7.2 6.8/KS RT,R 
13 1521 (?.7) s (6.5) 6.7 RT 

14 1545 Iul 19 08-09: ms 8/CM 7/KS (6.1) 6.7 6.8/CM 6.2/KS RT,R 
15 1569 All1!: 15 s 8/CM 7/KS 6.7 6.8/CM 6.2/KS RT 
16 1590 Aug10 20: (8-9)S.5 8.5/CM 8/KS 6.9 7.0/CM 6.8/KS RT 
17 1605 Dec24 15-16: 8 6-7/KS 6.7 5.9/KS RT 
18 1620 Nov8 1.3-14: (8-9)9 9/CM 8/KS (6.9)7.2 7.3/CM 6.5/KS RT 
19 1628 Apr4 01: (?.7)S 7/RT 6.7 6.1/RT RT 

20 1679 Ian29? Aug9 (8) 6 9/CM (6.7) 5.5 7.3/CM 6.8/KS RT 
21 16S1 Aug18 (00)01: 9 8/CM (6.7)7.4 6.8/CM 6.8/KS RT 
22 1683 S.5 R* 
23 1701 Jun 12 00-01: 7/8 8/CM 8/KS 6.S 6.8/CM 6.9/KS R,RT 

8-9/RT 6.9/RT 
24 1711 Oct 11 00-01: 7 7/CM 8/KS 6.1 6.5/KS 6.4/RT RT,R 

7-8/RT 
25 1738 Mai 31/Iun 11 10-11: (8-9) 9 9.5/CM (6.9)7.4 7.5/CM 7.0/KS RT,R 
26 1740 Aor5 20: 6.5 8.5/CM 5.S 5.5/KS RT,R 
27 1790 Aor. 06 19:29 8 8/CM 6.7 6.8/CM 6.9/KS RT 
28 1793 Nov 26/Dec 8 6: ms 7/CM 6-7 /KS (6.1)6.7 6.2/CM 6.4/KS RT 
29 1802 Oct26 10:55 9 10/CM 7.5 7.7/CM 7.4/KS R 
30 1S29 Nov26 1:40 7-8 8.5/CM 6.4 6.9/KS R 

8/KS 8-9/SKH 
31 183S Ian 23 18:45 8 9/CM 6.7 7.3/CM 6.9/KS R 
32 186S Nov13 7:45 7-8 7.5/CM 6/KS 6.4 5.8/KS R 
33 1893 All1!:17 14:45 6-7 8/CM 7/KS 5.7 6.1/CM 6.1/KS R 
34 1S94 Aug31 12:20 7 8/CM 8/KS 6.1 6.5/KS R 
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mi ce de adâncime intermediară din sursa Vrancea. 

Observaţii 

(i) Abrevierea surselor: 
R Cataloagele Radu, C. , 1971 , 1974 
RT Catalogul Radu, C. , Torro, E., 1986 
R * Radu, din discuţii cu istoricii . 
N Catalogul Nikonov 
CM Catalogul Constantinescu şi Mârza, 1980 
KS Catalogul Kondorskaya N. V. , Shebalin 
N.V., 1977 
SKH Shebalin, N. V., Karnic V. , Hadzievski, 
D. , 1974. 
(ii) Adâncimea focarelor h este considerată ca 
fiind intermediară 60 :S h :S 170km. 
(iii) Intensitatea maximă observată IO (pe scara 
MSK-64) nu corespunde întotdeauna zonei epi
centrale în cazul cutremurelor subcrustale Vrân
cene. Magnitudinea cutremurelor istorice (pre
instrumentale) a fost determinată cu o relaţie de 
tipul M=f(IO) de Radu (1973/1974): 

MG-R = 0.56 IO+ 2.18 
Magnitudinea este de tip Gutenberg
Richter. 
Catalogul Constantinescu şi Mârza 

utilizează magnitudinea de suprafaţă MS. 

pentru adâncimea focarului seismului din N ov.1 O, 
1940 este h=150km 
Observaţii: 

(i) Surse: 
Catalogul Radu (manuscrise 1994, publicate Lun
gu et al. , 1997, revizuire Lungu şi Aldea, 2000), 
Catalogul Constantinescu şi Mârza (1980) , 
Catalogul INFP (www.infp.ro ); 
(ii) i - adâncime intermediară (60:S h :S 170km); 
(iii) Magnitudini: 
MG-R - Magnitudinea Gutenberg-Richter, 
MS - magnitudinea undelor de suprafaţă, 

MW - magnitudinea moment. 

Cutremurul Vrâncean subcrustal cu cea mai mare 
intensitate a fost , probabil, cel din 26 Octombrie 
1802 (magnitudinea Gutenberg-Richter estimată 
MG-R2:7 .5), el fiind resimţit pe o suprafaţă de 
peste 2 OOO OOO km2 (Popescu, 1941). 
Cutremure puternice au urmat apoi pe 26 Noiem
brie 1829 şi 23 Ianuarie 1838 (intensitate maximă 
între 8 si 9). 

Cutremurul Vrâncean cu cea mai mare magnitu
dine din secolul 20 a fost cel din 1 O Noiembrie 
1940 (MG-R=7.4). 
Cutremurul din secolul 20 cu cele mai distrugătoare 

Tabelul 2. Catalog al cutremurelor puternice din secolul 20, MG-R sau Ms 2: 6.0; (Lungu şi 
Aldea, 2000) 

N r. Data Lat Long. Adancimea focarului h Magnitudinea 
No Eo km 

Radu Marza 

1 1903 Seo 13 45.7 26.6 j 70 
2 1904- Feb 6 45.7 26.6 i 75 
3 1908 Oct 6 45.7 26.5 150 125 
4 1912 Mai25 45.7 27.2 80 90 
5 1934 Mar29 45.8 26.5 90 90 
6 1939 Seo 5 45.9 26.7 115 120 
7 194() Oct22 45.8 26.4 122 125 
8 194() Novto 45.8 26.7 13)2) 139J 
9 1945 Seo 7 45.9 26.5 75 80 
to 1945 Dec 9 45.7 26.8 80 80 
11 1948 Mai29 45.8 26.5 140 130 
12 1977 Mar 4 45.34 26.30 109 -
13 1986 Aug 30 45.53 26.47 133 -
14 1990 Mai30 45.82 26.90 91 -
15 1990 Mai31 45.83 26.89 79 -

(iv) Estimările mai vechi făcute de Radu 
(1980) sunt indicate între paranteze. 

1) MW= MG-R + 0.3 pentru 6.0 :S MG-R :S 7.4 
(Lungu, 1999) 
2) Valoarea general acceptată în zilele noastre 
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M, Mw Afc.R Mw 

www.info.ro Marza www.infp.ro Radu I) 

70 5.7 6.3 6.3 6.6 
75 6.3 6.6 5.7 -
125 6.8 7.1 6.8 7.1 
90 6.4 6.7 6.0 6.3 
90 6.3 6.6 6.3 6.6 
120 6.1 62 5.3 -
125 6.2 6.5 6.5 6.8 
150 7.4 7.7 7.4 7.7 
80 6.5 6.8 6.5 6.8 
80 6.2 6.5 6.0 6.3 
130 6.0 6.3 5.8 -
94 7.2 7.4 72 7.5 
131 - 7.1 7.0 7.3 
91 - 6.9 6.1 7.0 
87 - 6.4 6.1 6.4 

efecte şi în acelasi timp primul cutremur puternic 
cu o accelerogramă înregistrată în România a fost 
cel din 4 Martie 1977 (MG-R=7.2, magnitudinea 
moment MW=7 .5). El a fost simţit pe o arie de 
cca. 1300000 km2 şi a produs distrugeri pe cca 
80000 km2 (Ambrasyes, 1977). 
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Cel mai puternic cutremur crustal din România 
este considerat a fi cel din 26 Oct. 1550, din zona 
Făgăraş, intensitatea sa epicentrală IO = 9 (scara 
MSK) corespunzând unei magnitudini MS=7.2 
(Mârza, 1995). 
Regiunea Făgăraş a fost remarcată din cele mai 
vechi timpuri ca o regiune unde işi au focarul 
mişcări seismice foarte puternice. Un alt eveni
ment seismic major în zona Făgăraş a avut loc la 
26 Ianuarie 1916: (Mw=6.4, h=2lkm, Lat=45.40, 
Long=24.6). Au fost raportate crăpături de 10-
15cm iar pe valea Argeşului s-a dărâmat cetatea 
lui Tepeş, intensitatea epicentrală raportată fiind 
IO = 8 (scara msk). Câteva caracteristici impor
tante sunt remarcate în cazul acestui tip de eveni
ment: cutremurul a fost urmat de replici (câteva 
zeci) şi variabilitatea regiunii epicentrale în tim
pul mişcării. Acest cutremur a produs distrugeri 
la clădirile din Sibiu şi Braşov. 

Podişul Transilvaniei se remarcă prin prezenţa 
unui focar de suprafaţă ce s-a făcut simţit, cu efecte 
distructive, ultima dată în anul 1880, 3 Octomb
rie: (Mw=5.3, h=lOkm, Lat= 46.30, Long=24.1). 
Acelaşi tip de cutremur a fost şi cel de la 15 febru
auarie 1786, cutremur ce a ruinat 4 biserici la Cluj. 

"Banatul este o regiune foarte bogată în focare 
proprii, focare care se grupează în 2 regiuni 
distincte. O regiune o constituie partea de SE a 
Banatului (Moldova Nouă), iar o alta împreju-

Oct. 1879 s-a produs cel mai puternic eveniment 
seismic din secolul XIX. A fost urmat de 80 de re
plici (similar cu cele făgărăşene sau pontice) iar 
datorită condiţiilor geomorfologice aria afectată 
a avut o formă alungită de-a lungul Dunării în 
direcţia NV-SE. Efectul distructiv al acestor cu
tremure din SE Banatului se resimte pe o zonă 
restrânsă de formă alungită de-a lungul liniilor 
seismice menţionate. La "Moldova Nouă- 692 din 
740 (93%) case au avut stricăciuni, însă nu prea 
mari; la Moldova-Veche, s-au produs crăpături 
în pământ de lm largime şi până la 1200m lun
gime, dispuse în releu, prin care a ieşit apa". 

În câmpia Banatului au fost semnalate 
mai multe focare seismice dar în special cele 
din jurul oraşului Timişoara au provocat daune 
materiale. În 20 Noiembrie 1879 la Timişoara 
un cutremur puternic a produs daune unor bi
serici şi la unele coşuri ale clădirilor din sub
urbii . La 2 Aprilie 1901 mai multe clădiri din 
localităţile de graniţă situate de-a lungul canalu
lui Bega au suferit daune . Aceste cutremure din 
Câmpia Banatului se remarcă prin suprafeţele 
mici care sunt afectate de mişcările seismice. 
Cel mai puternic cutremur Banaţean din sursa 
Moldova Nouă în secolul XX a fost cutremu
rul din 18 Iulie 1991, MG-R=5.6, h = 12 km iar 
din sursa Timişoara a fost cutremurul din 12 
Iulie 1991, MG-R =5.7, h = 11 km. Ca urmare 
a seismelor locale din zona de vest a ţării im
pactul micro-economic şi social la scara zonelor 

Tabel 3. Efectele cutremurelor bănăţene din anul 1991 

Banat 
Data siora I Afc._R A varii si pierderi economice 

1 12 Iulie 1991 5.7 2 morti, - Avarii grave în zona epicentrala (Banloc); 
30 raniti - Cladiri rurale distruse 

- Mii de sinistrati în cateva sate 
2 18 Iulie 1991 5.6 Cativa raniti Cel putin 615 case avariate în zona Orsova 
3 2 Dec. 1991 5.6 Cativa raniti Avarii grave în Voiteg; 4500 sinistrati si 5000 case avariate 

rimile oraşului Timişoara" (I. Atanasiu, Cutre
murele de pământ din România, 1959). Analiza 
Cataloagelor de cutremure disponibile (Catalog 
C. Radu, Catalog INFP) pentru zona Banatu
lui ne arată o oarecare similaritate în ceea ce 
priveşte evaluarea magnitudinii evenimentelor 
importante, spre deosebire de cataloagele pentru 
sursa Vrancea unde există diferente substantiale. 

' ' 
Se poate considera că analiza corespunzătoare 
celor două tipuri de magnitudine va fi similară. 

Cutremurele din SE Banatului au epi
centrele în jurul localităţilor Teregova, Oraviţa
Sasca, Moldova Nouă, Vrsac (Yugoslavia). În 10 

rurale afectate a fost semnificativ, Tabelul 3. 
În Fig.3 este prezentată distribuţia epi

centrelor cutremurelor ce au afectat România, 
pe baza catalogului Romplus . În Fig. 4 este 
prezentată harta intensităţilor maxime observate 
în România (C. Radu) . 

3. CUTREMURE VRÂNCENE MAJORE 
PÂNĂ ÎN SECOLUL XVII 

1 APRILIE 1170 (Ms = 7 .O) 
Cutremur din Vrancea, simţit în Ungaria, Po
lonia, Cehia, până în Suedia. Însemnat la Kiev 
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Fig. 4. Intensităţi seismice maxime observate (1091-
1980), C. Radu 

(referenţiat în: Nicomovskaia letopis Lupacius, 
Jeitteles , Rethly, Evseev, Catalog nou URSS). 

13 FEBRUARIE 1196 (Ms= 7.0 - 7.3) 
Cutremur puternic simţit la Kiev (referenţiat în: 
Voskresenskaia letopis Ipatevskaia letopis , Ev
seev, Catalog nou URSS). 

10 MAI 1230 (MS= 7.1) 
Cutremur puternic notat de cronicarii din Kiev 
(referenţiat în: Lavrenteskaia letopis, Evseev, 
Catalog nou URSS). 
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29 AUGUST 1471 (Ms= 7.1 - 7.3) 
Cutremur puternic din Vrancea consemnat de toţi 
cronicarii Moldovei. Crăpături mari în pământ în 
Moldova (un sat s-ar fi înecat cu oamenii , cu case 
şi animale) în Valachia "s-a deschis pământul" . 

La Braşov multe case s-au prăbuşit parţial sau 
total. Biserica Neagră avariată. Avarii mari şi în 
satele din jur, în Secuime şi Transilvania. A fost 
simţit şi la Cetatea Albă. Descriere amănunţită 
la Fontes rerum ... (referenţiat in: Cronica Moldo
Germană, Letopiseţul de la Putna, Cronica 
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Moldo-Polonă, Letopiseţul anonim al Moldovei, 
Grigore Ureche, Nicolae Costin, Annales Meli
censes, Fontes rerum austriacarum, Diplomataria 
et acta, Bielz, Ramer, Koch, Ştefănescu, Rethly, 
Evseev, Catalog nou URSS). 

11 AUGUST 1590 (Ms= 6.8 - 7.0) 
Cutremur din Vrancea. Case avariate la Braşov, 

Râşnov, Ghimbav unde au sunat şi clopotele. În 
Ciuc o mănăstire distrusă. A fost simţit în toată 
Transilvania. Însemnat şi la Mediaş şi Sibiu 
(referenţiat in: Forgats, Thobiac, Massa-Fuchs, 
Nasner, Calender Eber, Album Oltardianum, 
Templa Coronesi, Nagy Szabo, Tatrosy, Luki
nick, Teutsch, Benkner, Hermann, Tartler, Radu 
Popescu Vornicul, Hain, Jeitteles, Bielz, Koch, 
Ramer, Rethly, Evseev, Catalog nou URSS). 

8 NOIEMBRIE 1620 (Ms= 7.3) 
Cutremur din Vrancea. Multe pagube în Braşov. În 
Ţara Românească pământul a crăpat în mai multe 
locuri şi din crăpături a ţâşnit apă. La Sibiu au 
bătut clopotele. Pagube în Ţara Bârsei. La Buia 
s-a dărâmat turnul. A fost simţit la Cluj, Alba Iu
lia şi în general în toată Transilvania. (referenţiat 
in: Benkner, Sutoris, Nagy Szabo, Segesvări, 

Fabritius, Czack, Banfi, Codex Kraussio-Kel
pianus, Cron. Fuchsio-Lupino-Oltard, Teutsch, 
Tartler, Hain, Bielz, Koch, Calender Eber, Manu
scris slav nr. 252, Debreceni Kalendarium 1624, 
Ramer, Rethly, Evseev, Catalog nou URSS). 

11 IUNIE 1738 (Ms= 7.0 - 7.5) 
"Cutremur catastrofal pe o mare suprafaţă: Va
lahia, Moldova şi Transilvania. Mari distrugeri 
au fost în Iaşi - 15 case, 15 turnuri, 11 mănăstiri 
şi o clopotniţă. Râurile au ieşit din maluri. În 
Bucureşti s-au distrus multe clădiri. Cutremurul 
s-a simţit la Sibiu, Sfântu Gheorghe, Focşani, 
Buzău. Cutremurul a fost mai puternic în Mol
dova şi s-a simţit şi în Ucraina.", Evseev. 

4. CUTREMURE VRÂNCENE MAJORE DIN 
SECOLUL XIX 

26 OCTOMBRIE 1802 (Ms= 7.4 - 7.7) 
"Pământul se clătina şi se ondula, [. . .}, şi se 
derimau clădirile, cele de atâta vreme mari şi 
însemnate, din causa puternicii sguduituri s 'au 
de rimat in tot locul şi s 'au imprăştiat" 
(manuscris în greceşte, atribuit lui Alexandru 
Văcărescu, citat în Ştefănescu Gr., 1901 . "Cu
tremurele de pămănt în România în timp de 13 91 
ani, de la anul 455 până 1846". Analele Aca-

demiei Române). 

Documentele vorbesc despre cutremur ca 
fiind cel mai puternic din ultimele sute de ani. 
Nu există date despre numărul de morţi sau răniţi 
(unele site-uri pe internet indică 2000 de morţi, 
dar fără a indica referinţa), dar există informaţii 
importante despre distrugeri şi avarii. 
Astfel, la Bucureşti s-au prăbuşit turlele şi 

clopotniţele bisericilor, câteva biserici au fost 
distruse (printre care şi biserica Sf. Spiridon 
şi mănăstirea Cotroceni), jumătate din Tur
nul Colţea s-a prăbuşit, majoritatea conacelor 
boiereşti au suferit avarii grave şi multe case s-au 
dărâmat. De asemenea în multe locuri în oraş a 
apărut fenomenul de lichefiere. 

Căderea turnului Colţea ("podoaba 
oraşului") este amintită în foarte multe însemnări 
ca: 
" ... din cauza şocurilor violente, ... , s-au dărîmat 
parţial diferite turnuri de biserică şi clădiri 

izolate, s-a dărîmat şi partea de sus a turnului 
Colţea, care, de altfel, aici este cel mai mare şi 
nu există nici o casă sau altă clădire care să fi 
rămas neavariată, cu toate acestea numai câteva 
cazuri mortale sunt cunoscute .. . " 

Documentul CCXXXV din Hurmuzaki, E. 
Documentele privind istoria românilor, vol. XIX, 
partea II-a p.149, Markelius către internunţiul 

Sturmer, în 27 octombrie 1802, despre marele 
cutremur la Bucureşti. 

" ... Şi au fostu cutremuru mare, cât s-au fărâmat 
case mari şi Colţea din Bucureşti şi alte multe. 
Leat 1802 octomvrie 14 ... " . 
Ms. R. 4602, Corfus o.c., pag. 249 

"1802, octomvrie 14 s-au cutremurat tot 
pământul şi s-au dărâmat multe mănăstiri şi case 
şi Mănăstirea Colţii. " 
Însemnare pe un "Catavasier" al logofătului Mi
hai dascăl la Sfânta Vineri, pe prima foaie albă 
de la sfârşit, Cartea românească veche din Bib
lioteca Academiei (C.r.v. nr. 469); Corfus, Ilie: 
Însemnări de demult, p. 315. 

Cel mai puternic, cutremurul s-a simţit în 
Hăghig, unde s-a dărâmat până la temelie caste
lul, biserica reformată, turnul, multe clădiri. 

Durata cutremurului 4-5 minute. În pământ au 
apărut crăpături din care a izbucnit apa. Râurile 
s-au umplut cu apă şi în multe locuri au ieşit din 
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Turnul Colţei in 1715 
Gravura de Oteteleşanu, 

1838 

Turnul Colţei (vedere din Est) 
Ch. Doussault, 1843 

Turnul Colţei (având funcţiunea 
de foişor de foc) 

Foto de Szathmary, 1869 

Fig. 5. Turnul Colţei 

maluri . Cutremurul a pricinuit multe pagube. La 
Braşov, aproape toate coşurile caselor au căzut, 
multe case au fost distruse. Zidurile bisericilor şi 
turlele au crăpat. În Sibiu cutremurul s-a simţit 
mai slab. Crăpături în zidurile turlelor, coşul de 
la o casă a căzut. 

Cutremurul s-a simţit şi la Sighişoara, 

Timişoara, Iaşi, Prejmer şi alte oraşe din 
România. 

Pe teritoriul Ucrainei cutremurul a fost 
mai puternic simţit în vecinătatea Moldovei, la 
Cernăuţi, unde au fost distruse câteva case şi a 
pricinuit mari pagube. Mai slab a fost la Lvov. În 
biserica armenească au apărut câteva fisuri. La 
Dubua s-a dărâmat coşul de la o casă. La Kiev 
s-au simţit 6 şocuri. Direcţia dinspre sud-vest. 
Clopotele din oraş au sunat singure. 

La Moscova au fost distruse câteva case. 
La Petersburg cutremurul s-a simţit foarte slab. 
Cutremurul s-a simţit de asemenea pe tot malul 
drept al râului Oka, în oraşele Tula, Orel, Kaluga. 
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Pe partea dreaptă a râului nu a fost simţit. 
Cutremurul a fost simţit şi în Polonia, la 

Varşovia; în Bulgaria la Ruse, Vama, Vidin. În 
Turcia la Constantinopol. 

Cutremurul s-a simţit în Ungaria până 
mai departe de Tisa, spre Nord şi Est la Kiev, 
Orel, Kaluga, Tula, St.Petersburg, spre Sud în 
Iugoslavia, Bulgaria şi în Grecia până la insula 
Ithaka. Aria pe care a fost resimţit seismul a fost 
estimată la circa 2 milioane de kilometri pătraţi. 

Pentru cercetarea efectelor cutremurului 
din 26 oct. 1802 în Transilvania, găsim date deo
sebit de valoroase în: 
1. Articolul semnat de rectorul gimnaziului din 
Braşov, Lucas Joseph Marienburg, în 6 nov. 1802: 
"L.J. Marienburg: Verwiistungen des Erdbebens 
vom 26-term October 1802, im Burzenland, im 
Grossfiirstenthum Siebenbiirgen - Zeitschrift von 
und fiir Ungarn zur Befărderung ... Vol.11, 1802, 
Pesth" 
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Fig. 6. Pomelnicul Mănăstirii Văleni - "La leat 1802, octombrie 14 la 7 ceasuri şi jumătate din zi fost-au 
mare şi năpraznic cutremur care au căzut multe sfinte mănăstiri. Căzut-au şi Sfânta Mănăstire Cotroce
ni ... Căzut-au şi Sfânta Mănăstire Vălenii de Munte[ ... ] sfinţiia sa cuviosul arhimandrit Visarion lavri
otul Tricalinul [ ... ]îndemnându-se de răvnă dumnezeiască au zidit mai întâi Sfânta Mănăstire Cotroceni 
adecă biserica, clopotniţa şi casele cele mari, toate acestea de iznoavă le-au făcut[ ... ] Asemenea au zidit 

şi Sfânta Mănăstire Văleni de Munte însă de tot de iznoavă [ ... ]" 
2. La cronicarii saşi cum sunt: Joseph Diich, ţinut multă vreme". Miscelaneu, f. 14v în: CRM, 

Joseph Teutsch, Lorentz Gross, editate în Quellen Bibl. "Astra", Sibiu, p.54 
zur Geschichte der Stadt Kronstadt, vol. IV-VII, 
Braşov. (Prescurtat: Quellen) 

3. In documentele Arhivei Guberniale 
Transilvănene găsite la Arhivele de stat din Bu
dapesta. 

4. În relatările ziarului "Magyar Kurir" apărut 
la Budapesta, în numerele din oct. şi nov. 1802. 

5. Documentele arhivei Consistoriului Suprem 
Reformat, în Arhiva de colectare a eparhiei refor
mate Cluj . 

6. Diferite însemnări pe cărţi vechi şi matri
cole bisericeşti. 

26 NOIEMBRIE 1829 (MS= 6.9) 
"Mercuri noptea [. . .} s 'a întîmplat în capitala 
nostra un mare cutremur, [. . .} nu este casă în 
Bucuresci, care sa nu fi simţit ce-va paguba: tote 
zidurile au crepat, pe alocurea s 'au derimat; ta
vanuri, coşuri şi sobe au cadut ". Curierul Româ
nesc , Bucuresci, No.15/27 Noemvrie 1829 

"La anu 1829 s-au clătitu pământu în luna lui 
noembrie 14 zile pe noapte aşa de tare de s-au 
sudomitu multe cetăţi şi sate". Miscelaneu, f.1 
în: CRM, Bibl. "Astra", Sibiu, p.54 

"La anul 1829 s-a clătit pământu în luna lui 
noembrie în 14 zile pe noapte şi aşa să-o cutre
murat de tare de s-au risipitu multe beserici şi o 

Cutremurul este descris ca fiind aproape 
ca cel din 1802, încă proaspăt în memoria oa
menilor. Totuşi nu se raportează distrugeri im
portante. Din nou Bucureştiul a suferit mai mult, 
majoritatea zidurilor s-au crăpat, unele chiar 
s-au prăbuşit, au căzut tavane şi coşuri de fum, 
o pivniţă s-a umplut cu apă (probabil datorită li
chefierii). Documentele indică 115 case devenite 
nelocuibile şi 15 care au fost puternic afectate, 
fiind ulterior dărâmate. 

La Câmpina o biserică s-a prăbuşit. În 
satul Pietra-Lovii (judeţul Săcuienilor) au fost 
distruse 5 case, iar în satul Clatinena a murit un 
om. 

La Sibiu au fost ziduri crăpate, la Mediaş 
clopotele au sunat singure, iar la Iaşi mai multe 
ziduri s-au crăpat şi unele s-au prăbuşit. 

Se menţionează şi distrugeri în zona din
tre Prut şi Nistru. 

Cutremurul a fost resimţiă pe o arie 
întinsă: toată Transilvania şi în Banat până la 
Tisa, în Moldova, în sudul Poloniei, în Ukraina 
la Kiev şi Ekaterinoslav şi spre sud în Bulgaria. 

În Ştefănescu, 1901, se dau citate din 
ziarul Curierul Român şi din studiul Perrey, A. , 
1846, "Memoire sur Ies tremblements de terre 
dans le Basin du Danube", Annales de la So
ciete d' Agriculture de Lyon, Tome IX, Lyon. 
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De asemenea se menţionează Raportul ofiţerului 
de ingineri Blaremberg, trimis de Preşedintele 
plenipotenţiar al Divanurilor, ceea ce este o 
dovadă a importanţei acordate la acea vreme cu
tremurului. 

23 Ianuarie 1838 (Ms= 6.9 - 7.3) 
"Tot oraşul (n.n. Bucureşti) era într 'o stare de 
spaimă fără margini, din tote părţile se audiau 
strigături, ţipete şi vaete de omeni înspăimântaţi 
şi de aceia cari plângeau ori dărâmarea caselor 
lor, ori perderea vieţii vre-unui prietin, rudă sau 
soţ. " Cotidianul "România", Bucuresci, No. 15 
ianuarie 1838 

"La leat 1838, ghe(narie) 11, la patru ceasuri din 
noapte, s-au cutremurat pămân(tul), că au căzut 
şi din biserici unile bolţile, iar biserica Viforite, 
Târgovişte au căzute de tot, în ziliile marii sale 
Alexandru Dimitrie Ghica voevod''. C.R.V. 681, 
foaia ultimă, nepaginată, verso 29; I.C. , p.272 

"183 8 ghenarie 21 , zile marţi noaptea spre miercuri 
s-au cutremurat pământu atât de tare cât s-au 
crăpat pământu şi s-au surpat căşile şi moarte s-au 
făcut multă." Triod, Râmnic, 1777, BAS Argeş , 

cota41 O, f.2nenumerotat. CRVCatalog,p.111-112 

"On conserve encore le souvenir du tremblement 
de terre de 1802, qui renversa la taur du mo
nastere de Koltza; de celui de 1829, qui ebranla 
fortement la plupart des edifices de Bucarest. 
Depuis que ces lignes sont ecrites, une secousse 
plus violente que toutes celles * dont le souvenir 
attriste encore le pays, a pense engloutir Buca
rest. Tout a coup, le 11-23 janvier 1838, c'etait 
le soir, la viile s 'ebranle; les plus solides monu
ments chancellent; plusieurs maisons s 'ecroulent; 
toutes sont endommagees, et, dans tout ces 
ravages, plusieurs hommes perdent la vie". 
Voyage dans la Russie Meridionale et la Cri
mee par la Hongrie, la Valachie et la Moldavie 
par M. A. de Demidoff; Illustre par Raffet; E. 
Bourdin, editeur Paris. 1841 & 1854, page 144. 

Pentru acest cutremur există mărturii mai 
amănunţite decât în cazurile precedente, în spe
cial pentru Bucureşti şi pentru zona epicentrală. 
În Bucureşti , un raport al şefului poliţiei din a 
doua zi după cutremur menţionează: 8 morţi, 

14 răniţi şi 36 case dărâmate. Multe alte clădiri 
(în în special cele masive) printre care şi palatul 
domnitorului au fost puternic avariate, deve
nind de nelocuit. În zona bisericii Sf.Gheorghe 
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un zid s-a prăbuşit avariind mai multe clădiri , 

clopotniţa bisericii s-a crăpat şi s-a lasat pe o 
parte. Puţine clădiri din oraş au rămas necrăpate . 

Se menţionează şi un caz în care sub o casă 
pământul s-a crăpat şi a ieşit apa (lichefiere). 

Distrugeri mari au avut loc în zona 
de curbură a Carpaţilor, în Valahia şi sudul 
Moldovei. La Craiova s-au dărâmat câteva case 
şi biserici. Majoritatea construcţiilor au sufe
rit distrugeri: ziduri crăpate , prăbuşirea ta
vanelor, căderea ţiglelor, a coşurilor de fum etc. 

De asemenea în judeţul Vâlcea 3 9 de 
biserici s-au dărâmat sau au suferit avarii, în 
judeţul Romanaţi 53 de biserici, în judeţul 

Mehedinţi 4 biserici şi în judeţul Olt 17 biserici. 
Mari distrugeri au fost şi în judeţele: 

Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Săcueni , Ialomiţa, 

Buzău, Râmnicul Sărat. 
Cele mai mari pierderi au avut loc în 

judeţele Râmnicu Sărat şi Putna. Aici au fost sem
nalate crăpături în pâmânt însoţite de lichefiere 
care în unele sate a inundat casele şi beciurile. În 
zona Râmnicului un copil a murit căzând într-o 
crăpătură în pământ. 

La Braşov au cazut ţigle şi elemente de 
frontispiciu, la Prejmer s-a dărâmat un turn, la 
Varghias arcada bisericii greco-catolice şi la 
Sighişoara arcada unei biserici s-au prăbuşit. La 
Sibiu mai multe case au suferit distrugeri şi se 
pare ca au fost şi pierderi de vieţi omeneşti, iar la 
Răşinari au cazut ţigle de la coşurile de fum. 

Prin prăbuşirea masivaă de roci râul 
Bicaz a fost blocat spre Transilvania şi ast
fel s-a format lacul Ghilcoş (Lacul Roşu) . 

Un document de mare interes este rapor
tul făcut de inginerul Gustav Schuller, Consilier 
pentru mine al Marelui Duce de Saxa, inginer 
care se afla din întâmplare în Valahia şi care fu
sese rugat de guvernul ţării să studieze regiunea 
cea mai afectată . Acesta indică faptul că seismul 
a atins intensitatea sa maximă între Munţii Vran
cei, Focşani , Siret şi Râmnicu-Sărat. Mai multe 
sate complet devastate din această regiune şi 

crăpăturile solului indică o intensitate de gradul 
IX. 

În judeţul Buzău, pe malul râului Buzău , 
sunt semnalate crăpături în pământ şi lichefiere. 
În zona Rogozu, de lângă satul Malurile, lichefi
erea a fost atât de puternică încât apa a ajuns până 
la brâu. Tot lângă satul Malurile a fost semnalată 
şi o crăpătură de 1 kilometru 700 metri largă de 
"8-20 degete". 

Pe malul Milcovului s-au semnalat 
crăpături de 800 m lungime şi lichefiere. În 
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Un a rcmarqu(~ <[UC Ies met6ores, surtout dan~ le pays 
plat., ne . ont ni an si uni versels ni aussi destructeurs que 
dans d 'autrcs parties de !'Europe ituees dans les memes 
condi tions de latitude. Chaque annce, le sol de la Valachie 
est ebranle par deux ou f.rois secousses ele tremblcment de 
tcrrc plus ou moi ns scnsibles; mais, malheureusement, on a a 
noter, tou - Ies huit ou dix ans, quelque attei nte reellement 
desastreuse de ce, fleau. On conserve encore le souvenir du 
tremblement ele terre ele 1802, qui renYer. a la tour du mo
nastere ele Koltza; de celui de '1829, qui ebranla fortem ent 
la plupart des edifi ce ele Bukharest. 

Depuis que ces lignes ont ccri fes, une secousse pli.ts n ·o
lente <JU e toutes ccll es dont le souvenir att.riste encore le 
pays, a pen e engloutir Bukhare t. Tout a coup, le l l-23 
ja.nYi er '1838, c'ctait le soir, la Yill e s'cbranle; Ies plus soli cles 
monumcnts chanccllent ; plusieurs maison · s'ecroul ent; tou
tes sont endommagees, et, dans tous ces raYages, plusieur · 
hommes perdent la vie. Dans cette affreuse circonstance, ot'i 
toutcs cho es etaicnt bouleYc1--ces autour de lui, au milieu 
des blesses et des mourants, le prince Ghika , ;l force de 
sang-froicl, d'humanite et de courage, ren dit la securite et 
l'esperance â ce peuple dcsole. 

Fig. 7. A. de Demidoff, "Voyage 
dans la Russie Meridionale et la 
Crimee par la Hongrie, la Valachie 
et la Moldavie'', Illustre par Raffet; 
E. Bourdin, editeur, Paris, 1854: a. 
Pagina de titlu, b. Descrierea cutre
murului din l 8SQ; c şi d. Imagini de 
ţărani români 
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unele locuri în urma lichefierii au apărut bălţi 
sau pământul s-a surpat. Crăpături cu lungi
mi mari şi lichefiere au fost şi pe malul Sire
tului. În unele sate aceste crăpături în pământ 
au trecut pe sub casele ţăranilor şi le-au avari
at. Şi lichefierea a afectat unele case care s-au 

des Sciences de Roumanie, 1941. "Nu
mero consacre aux recherches sur le trem
blement de terre du 10 Novembre 1940 en 
Roumanie'', Tome V, Numero 
Cartea Românească, Bucureşti, 

3, Mai-Juin, 
p. 177-288 

Fig. 8. Cutremurul din 23 Ianuarie 183 8 - distrugeri in Bucureşti, 
Corbu A., "Bucureştii vechi, documente iconografice", Bucureşti, Cartea 

Românească, 1936. 

umplut de apă şi nisip. Au fost semnalate şi 

surpări de teren care au antrenat şi distrus case. 
Surpările de teren care s-au produs în timpul aces
tui cutremur sunt indicate de Schuller ca având 
axa lor longitudinală paralelă cu axa munţilor. 
Mai rezultă din raportul lui Schuller că direcţia 
cutremurului a fost orientată de la NE spre SW. 
Schuller concluzionează că "tote zidirile masive 
şi zidite de pietra au pătimit forte mult şi ca unele 
din ele, mai ales bisericile şi alte zidiri mari, au 
remas a nu se mai întrebuinţa. Casele ţeranilor, 
precum şi tote căte au fost alcătuite de lemn, 
s 'au mlădiat fiind elastice şi de aceea tote s 'au 
vătemat mai puţin decât cele-la/te, cu deosebire 
de sobe, pretutindenea au crepat şi s 'au stricat." 
Cutremurul a fost resimţit pe o arie foarte 
extinsă în Europa: în Ucraina la Odessa, Jeka
terinoslav, Sevastopol, Eupatoria, Nowo
msoskowsk; în Polonia la Lemberg şi Tamopol, 
în Bulgaria până la sud de Balcani, în Tracia 
până la Constantinopole şi chiar şi la Scutari şi 
spre Vest în toată Ungaria, Italia de Nord-Est. 

5. CUTREMURE VRÂNCENE MAJORE DIN 
SECOLUL XX 

10 Noiembrie 1940 (Mg-r = 7.4) 
"Cutremurul de pământ din 1 O Noiem
brie 1940 a presărat ruine pe tot terito
riul României şi a aruncat doliul pe popor " 
Comptes Rendus des Seances de l 'Academie 
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Cutremurul s-a resimţit pe mai mult de 2 
milioane de kilometri pătraţi. Mişcarea terenu
lui s-a simţit spre Est la Odesa, Cracovia, Pol
tava, Kiew şi până la Moscova, unde a şi pro
vocat unele distrugeri (intensitatea estimată 

V-VI). Spre Nord aria macroseismică s-a întins 
până la Leningrad; spre Vest până peste flu
viul Tissa, iar spre SW şi Sud, în Iugoslavia, în 
toată Bulgaria şi mai departe până la Istambul. 

În România au fost identificate două 
zone de intensitate maximă: o regiune care se 
întinde între Panciu şi Focşani , spre Tecuci şi 

Corod, până la Bereşti şi o a doua regiune se 
întinde de la Câmpina la Bucureşti, in Câmpia 
Română. Se consideră că în cele două regiuni 
intensitatea seismului a depăşit peste tot gradul 
VIII pe scara Mercalli-Sieberg, apropiindu
se mai mult de gradul IX pe care se pare că l-a 
depăşit la Câmpina, Focşani, Tecuci, Bereşti şi 

într-un mare număr de sate din aceste regiuni , 
maximul găsindu-se la Panciu unde intensitatea 
estimată a fost X. În Vrancea totuşi, intensitatea 
a fost mai mică, între gradul VI şi VII-VIII. 

Ziarul Timpul din 12 N ov. 1940 
informează că în Panciu n-a mai rămas 

mc1 o casă în picioare şi că din oraşul Pan
cm n-a rămas decât o grămadă de moloz. 

Comunicatul Consiliului de Miniştri din 11 Noi
embrie subliniază distrugeri semnificative în 
Bucureşti , Valea Prahovei, Galaţi , Focşani, Turnu-
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Fig. 9. "Cutremurul de pământ din 1 O Noiembrie 1940 a presărat ruine pe tot teritoriul României şi a 
aruncat doliul pe popor". Academia Română 

Fig. 10. Panciu - cutremurul din 10 Noiembrie 1940 
Foto © Comptes Ren dus des Seances de l ' Academie des Sciences de Roumanie, 1941 

Măgurele , Câmpulung, Târgovişte (istoricul turn 
Chindia grav avariat) , Mizil, Râmnicul Sărat, Te
cuci, Bârlad, Iaşi , Brăila. Se menţionează că până 
în seara zilei de 1 O Noiembrie se înregistraseră 

267 morţi şi 476 răniţi. 
Mănăstirea Căldăruşani a fost grav 

avariată. La Vălenii de Munte numeroase imobile 
s-au dărâmat şi toate celelalte au fost avariate, la 
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Fig. 11. Cutremurul din 1940 - repartiţia victimelor 
Comptes Rendus des Seances de l 'Academie des Sciences de Roumanie, 1941 

Doftana închisoarea a fost complet distrusă. 
La Iaşi nu există clădire neavariată, 

Palatul Administrativ avea crăpături mari, Fa
cultatea de Medicină a devenit inutilizabilă. A-

Lengyel, Pherekide, Broşteni, Gălăşescu. 
În oraş 183 de case erau ailleninţate cu 

surparea, cca 600 persoane urillând a fi eva
cuate; alte 402 clădiri au suferit mari stricăciuni. 

Fig. 12. Focşani (stânga) şi Bârlad (dreapta) - cutremurul din 10 Noiembrie 1940 
Foto a Coillptes Ren dus des Seances de l 'Academie des Sciences de Roumanie, 1941 

varii au fost raportate şi la Ploieşti, Craiova şi 
Constanţa. 

În Bucureşti cea mai semnificativă dis
trugere a fost prăbuşirea completă a Blocului 
Carlton, cea mai înaltă construcţie din beton ar
mat din România la acel Illoment ( 4 7 m înălţime, 
12 etaje). Până la 24 Noiembrie din dărâmăturile 
Carltonului au fost scoşi 136 de morţi .. 

O mare parte dintre blocurile din beton ar
mat înalte (peste 9 etaje) au suferit avarii iillpor
tante: Belvedere pe strada Brezoianu 7, Wilson, 
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Primăria Bucureştiului a primit peste 2500 de 
cereri de asistenţă la clădirile avariate. 

S-au înregistrat pagube mari la sute de 
clădiri: la Ateneul Român, Teatrul Naţional, 

Operă, pe tot parcursul Căii Victoriei, la Casa 
de Depuneri, Palatul Poştei, Palatul Justiţiei, în 
str. Lipscani, biserica Popa Tatu s-a dărâmat; la 
Marele Stat Major (str.Ştirbei Vodă) statuia ge
neralului Cernat a sărit de pe soclu, în oraş toate 
ceasurile publice s-au oprit. 

Aproxiillativ după o săptămână de la 
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~ 16. noiembrie 1940 

Domnule Presedinte. 

Multumesc. din inima mea întristata de 
1isipirca nnci gospodarii de o viata intrca~ pe care 
a loi:it-o în chipul cel mai cmd cutremuml, pentm 
bnnclc cuvinte cc mi-a scris d. secretar general Al 
Le adatu„ va bimet din acest refogiu pc care mi 1-a 

asb-at soarta llll studiu scris în aceste zile de 
oboseala si ~. ~ fiind singurul mijloc de 
a Bill aca ~ cu viata. 

Y.ili ima ca ~. la inc ut !!.imk alta la 
indemana. o paite e ~ ~ creionul. 
~ incredintai·ea vechilor mele sentimente 

pe cai·e le-a intarit inca nenorocirea comnna. 

N. Ior~ 

Fig. 13. Scrisoare Nicolae Iorga către Preşedintele Academiei Române 

Fig. 14. Blocul Carlton (carte poştală, UTCB) 

cutremur, primana Capitalei a comunicat 
informaţii şi dispoziţii în legatură cu verifi
carea imobilelor, dând somaţii pe categorii de 
situaţii - evacuări , dărâmări , demolări parţiale , 

consolidări şi reparaţii (Calea Victoriei , Lip
scani , V. Alecsandri , Brătianu, Batişte , Raho
va, Cotroceni, Schitu Măgureanu, Sf.Apostoli , 
Th.Aman, Banu Manta, Lizeanu, Calea Griviţei , 

Brezoianu, Apolodor, Carol Davila etc.). 
În ţară au fost semnalate numeroase 

efecte induse ale cutremurului: crăpături în lun
cile râurilor cu dimensiuni variind între câţiva 
metri lungime cu 2-3 cm lăţime şi lungimi de 
circa 250 m cu 2-3 m lăţime (văile Prutului , Sire
tului , Trotuşului , Putnei, Râmnicului, Ramnei , 
Ialomiţei , Prahovei, Argeşului şi Dâmboviţei) , 

lichefiere (Putna, Fierbinţi , văile Siretului şi 

Buzăului , Bucureşti , Bârlad) şi vulcani de noroi, 

Fig. 15. Blocul Carl ton după prăbuşire -
10 Nov. 1940; Foto © Ifrim, 1973 

alunecări de teren valea superioară a Buzăului, 
Fulgereşti , Motnău, Vultureni, Tutova. O alu
necare de teren a fost semnalată şi în Bulgaria 
în zona oraşului Tutrakan (Karachorov, Evlogiev, 
2002). 

Nu există o cifră exactă a numărului de 
morţi . Din documentele prezentate aici rezultă 
ca au fost >350 de morţi, dar alţi autori indică 
un număr mai mare: 980 (EM-DAT: The OFDA 
/CRED International Disaster Database, Univ. 
Cath. de Louvain, Brussels), 1000 (Gutenberg, 
Richter, 1956, Tazieff, 1962, USGS web site) , 
> 1 OOO (Beleş, Ifrim, 1962; Coburn & Spence 
1992). În Rep. Moldova au fost raportaţi >78 
morţi şi ~ 1 OOO răniţi (Drumea, 2000) . 

Cutremurul din 10 Noiembrie 1940 a con
dus la introducerea în 1941 a primelor reguli 
de proiectare antiseismică din România, a per
mis observarea importanţei condiţiilor locale de 
teren, a impulsionat cercetarea şi practica în do
meniul consolidării construcţiilor avariate. 

4 MARTIE 1977 (Mg-r = 7.2) 
Indeed, geologists and seismologists have a fas-
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cinating earthquake to study. 
Berg G.V., 1977. Earthquake in Romania, March 
4, 1977. A preliminary report to Earthquake En
gineering Research Institute, 52 p. 

Cutremurul din 4 Martie 1977 este cel mai 
distrugător cutremur din istoria României . Amin
tirea lui este încă proaspătă şi a făcut obiectul 
a numeroase articole, comunicări, cărţi, sim
pozioane. Sinteza, analiza şi re-analiza datelor 
şi informaţiilor privitoare la seismul din 1977 ar 
putea reprezenta subiectul unei lucrări de mare 
anvergură care să angreneze un număr important 
de cercetători. În locul unei descrieri de ansam
blu a cutremurului şi a efectelor acestuia, în 
cele ce urmează se preferă prezentarea sintetică 
a cutremurului prin intermediul unei selecţii de 
citate din rapoartele experţilor internaţionali 

care au sosit în misiune în România după pro
ducerea dezastrului. Se preferă de asemenea 
prezentarea citatelor în original, fără traducere. 

The earthquake: 
• killed 1,578 people including 1,424 in Bucha

rest; 
• injured 11,221 people including 7,598 in Bu

charest and 3, 723 in the rest of the country; 
• destroyed or seriously damaged 33,000 hous

ing units in high-rise apartment flats and 
conventional type dwellings (35, OOO families , 
more than 200,000 persons homeless); 

• caused lesser damage to 182, OOO other dwell
ings; 

• destroyed 374 kindergartens, nurseries, and 
schools and badly damaged 1,992 others; 

• destroyed 6 university buildings and damaged 
60 others; 

• destroyed one orphanage and damaged 15 
others; 

• destroyed 11 hospitals and damaged 2,288 
others hospitals and 220 polyclinics (health 
care centres); 

• damaged almost 400 cultural institutions 
(theatre, museums, etc.); 

• damaged 763 factories; 
• directly ajfected over 200, OOO people. 
Fattal, G., Simiu, E., Culver, Ch., 1977. "Obser
vation on the behaviour of buildings in the Ro
manian earthquake of March 4, 1977'', U.S. Dept 
of Commerce, Sept., NBS Special Publication 
490, 160p. 

It wasfelt on an area of 1.3 x 106 km2 and caused 
damage over an area of about 80000 km2 with-
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in which the mast frequently occuring intensity 
did nat exceed VII (MM). It mostly ajfected the 
densely populated and rapidly developing cen
tres of Craiova, Piteşti, Zimnicea, Bucharest, 
Ploieşti, Focşani, Bârlad. Much of the damage 
was caused to old multi-storey reinforced con
crete buildings of 6-12 storeys. These structures 
have a fundamental period of the order of O. 7-
1. 6 s, which places them on the ascending branch 
of the Bucharest spectrum. Progressive damage 
during the earthquake should have caused a 
lengthening of their period and an increase in the 
lateral forces acting on them. In contrast, rigid 
structures of large panel or frame construction 
with shear wall, of the same height, as well as 
1-3 storey masonry dwellings, sujfered little dam
age. The field study of the Roman ian earthquake 
of 1977 suggests that strong ground motions, 
for engineering purposes, may differ consider
ably from those currently adopted for design on 
the basis of US West Coast-type of recordings. 
Ambraseys, N .N., 1977. "Long-period ef
fects in the Romanian earthquake of March 
1977", Nature, Vol.268, July, p.324-325 

It is indeed fortunate that at least one re
liable observation of the ground motion 
was made in Bucharest. It appears to be 
a very interesting one which may modify 
the concepts of standard response spectra. 
"Earthquake in Romania, March 4, 1977'', 
1977. Earthquake Engineering Research In
stitute Newsletter, Ed. Leeds, D.J., Vol.11, 
No.3B, Los Angeles, California, May, 38p. 

The majority of buildings which collapsed and 
caused heavy loss of life in Bucharest were post
World War I category. Many other buildings of 
this category, however, survived with varying 
degrees of damage. Although the vertical load
carrying capacities of these may have remained 
relatively intact, they may have !ost much of their 
original horizontal strength and rigidity which 
could make them poor risks infuture earthquakes. 
It is believed that a global ejfort should be made 
to identify such buildings in al! cities and demol
ish or strengthen them before they become cen
tres of earthquake tragedies. The performance 
of the monolithic reinforced concrete structures, 
although nat conforming to contemporary duc
tile design, was satisfactory. The performance 
of large panel prefabricated reinforced concrete 
structures was mast satisfactory. In general, ma
sonry construction performed quite well. There 
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are more than 200 village buildings of various 
types and ages in the Village Museum in Bucha
rest. They resisted the earthquake splendidly. 
In Zimnicea, during the earthquake 4 people 
died and 25 were injured. A total of 900 hous
es collapsed completely while 2000 houses 
were severely damaged and 3500 people were 
left homeless. 80 % of the houses in Zimnicea 
either collapsed or sujfered heavy damage be
yond repair. In Alexandria, during the earth
quake only 3 people died and 385 houses, mostly 
adobe, collapsed completely. Alarming cracks 
developed in severa! brick masonry buildings. 
About 108 people died and three multistorey re
inforced concrete apartment buildings (having 
natural period of vibration of the order 0.8-0.9 
s) collapsed completely in the town of Svistov, 
northern Bulgaria, approximately 270 km to the 
south of the epicentre. The vibrations in build
ings were felt by people as far away as Moscow, 
1500 km to the north, the island of Crete, 1 OOO 
km to the South, and Trieste, 1 OOO km to the West. 
Tezcan, S.S„ Yerlici V„ Durgunoglu, H.T., 
1978. "A reconnaissance report for the Ro
manian earthquake of 4 March 1977". Earth
quake Engineering and Structural Dynamics, 
Vol.6, p.397-421, John Wiley & Sons, Ltd. 

The strong motion accelerogram shows some 20 
seconds of moderate ground motion and then one 
big puise of horizontal motion with accelerations 
of about 20% g in the NS direction and 16% g 
in the EW direction at a period of about 1.5 sec
onds. This is followed by another 20 or 30 sec
onds of moderate motion. This accelerogram is 
so different from those obtained from other de
structive earthquakes that one is at first tempted 
to say something must be wrong with the record. 
Chris Rojahn inspected the instrument and says 
it was properly installed and maintained, and he 
sees no reason to doubt the record. I believe him. 
The greatest intensity was in Bucharest, VIII on the 
MSK scale, diminishing to between VII and VIII in 
Zimnicea on the Danube 100 km southwest of Bu
charest, VII in Craiova 300 km west of Bucharest, 
VI in Eastern Yugoslavia, Vin central Yugoslavia, 
and III to IV in western Yugoslavia. Intensities in 
the Russian MSK scale were about V at Braşov 
70 km west of the epicenter, V or less in Transyl
vania just across the Carpathians, diminishing 
to IV toward the northwest border of Romania. 
The city of Bucharest was microzoned for seismic 
risk in 1974 as a part of a UNESCO project "Sur
vey ofSeismicity of the Balkan Region ", more corn-

monly known as the Balkan Project. [.„] The earth
quake was apparently unaware of the microzoning. 
The region of greatest destruction !ies mainly in 
the microzone designated as least vulnerable. 
Hospital damage created a considerable prob
lem for medical authorities. No lives were !ost 
in hospitals, but some of the facilities were dam
aged sufficiently to cause their evacuation. Nine 
of the 35 hospitals in the city were so affected. 
Mast of them were nat seismically designed. 
Berg G. V., 1977. Earthquake in Romani a, 
March 4, 1977. A preliminary report to Earth
quake Engineering Research Institute, 52 p. 

The unusual nature of the ground motion 
and the extent and distribution of the struc
tural damage have important bearing on 
earthquake engineering efforts in the United 
States. P.C.Jennings & J.A. Blume, Foreword 
It s (i.e. Bucharest record) spectrum intensity 
exceeds that of the 1940 El Centra earthquake, 
which has long served as something of a bench
mark for strong ground motion: 

NS EW 
Bucharest 1977 247 139 

El Centra 1940 135 114 
(Spectrum intensity Sf(~) values for ~=5% frac
tion of critica! damping) 
Berg, G.V„ Bolt, B„ Sozen, M.A., Rojahn, C., 
1980. "Earthquake in Romania - March 4, 1977 -
An engineering report'', National Research Coun
cil and Earthquake Engineering Research Institute, 
National Academy Press, Washington D.C., 39 p. 

Apartfrom Bucharest, the mast seriously damaged 
area was the small town of Zimnicea which is lo
cated about 300 km away from the epicenter. [. . .] 
On the other side (n. r. ofDanube river) o/Zimnicea 
in the Bulgarian territory in the town of Svistiov 
three reinforced concrete buildings which were 
nine, six andfive storeys tal! were totally collapsed. 
Moinfar A.A. The Romania Earthquake of 
March 1977, Publication No. 77, January 
1978 Technical Research & Standard Bureau, 
Plan and Budget Organization - IRAN, 62 p. 

Water supply facilities : joints were broken 
at 120 places of the total 1, 600 km of pipe
lines in Bucharest. In Craiova, water suply 
pipes were broken at 18 places. Elevated water 
tanks are said to have been bent up or broken. 
At pumping stations, the earthquake caused 
power transformers to move aut of position. 
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Electric power plants sustained significant 
damage. At the thermal power plants in Bu
charest and Ploieşti, portions of the roof 
truss fell and caused damage to turbines 
and other machines. The earthquake caused 
great damage to power supply facilities. 
Building damage caused secondary damage 
to the turbines, although the power generating 
facilities remained intact. The roofs of the mo
tor turbine rooms of two power plants (Bucha
rest West and Brazi Plant in Ploieşti) caved in 
an top of turbines and caused a fire hazard. 

"The Romanian earthquake. Survey report by 
Survey group of experts and specialists dis
patched by the Govemment of Japan", Japan In
ternational Cooperation Agency, June 1977, 23 5p 

Pentru ilustrarea efectelor cutremurului din 
4 Martie 1977, în cele ce urmează este prezentată o 
selecţie de imagini cu avarii structurale şi imagini 
şi hărţi care descriu efectele indirecte ale vibraţiei 
terenului: lichefiere, alunecări de teren etc. 

Fig. 16. Bucureşti - cutremurul din 4 Martie 1977. Foto© UTCB D.Lungu 
(Centrul de calcul al MTTC - stânga; Blocul Casata - centru; Lido-Peco - dreapta) 

Fig. 17. Bucureşti - 4 Martie 1977 - Blocul Dunărea 
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Fig. 18. Bucureşti - 4 Martie 1977 - Facultatea de Medicină (stânga) şi de Chimie (dreapta). Foto 
© UTCB D.Lungu 

Fig. 19. Bucureşti - 4 Martie 1977 - Biserica str. Elefterie Foto© UTCB D.Lungu 

30 AUGUST 1986 (MG-R = 7.0) 
Damage (VIII) in the Focşani-Bârlad area, includ
ing the collapseof a church. Felt(VII) atBucharest. 
Two people killed, 558 injured, and about 55,000 
homes damaged, leaving more than 12,500 peo
ple homeless in the Kishinev-Kagul area, USSR. 
Felt (VII) in northern Bulgaria; (V) in the Skopje 
area, Yugoslavia; (IV) at Simferopol and Kiev, 
USSR and Belgrade, Yugoslavia; (III) at Moscow, 
USSR and Titograd, Yugoslavia. Felt throughout 
central and eastern Hungary. Alsa felt in Greece, 
Turkey, southern Italy and eastern Poland. 

National Earthquake Information Center, World 
Data Center for Seismology, Denver, USA, http: // 
www.ne1c.cr. usgs. gov 

30 MAI 1990 (Mg-r = 6.7) 
Nine people killed, more than 700 injured and se
vere damage in the Bucharest - Brăila - Braşov 
area. Faur people killed, some injured and many 
buildings damaged in Moldavia, USSR. One per
san died of a heart attack and extensive damage 
in northern Bulgaria. Felt (VI) at Silistra and (V) 
at Sofia, Bulgaria. Felt (VI) at Kishinev; (IV) at 
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Kiev, Lvov, Moscow, Rostov, Sochi and Uzhgorod; 
(III) at Stavropol and Leningrad, USSR. Alsa felt in 
Hungary, Greece, Poland, Turkey and Yugoslavia. 
National Earthquake Information Center, World 
Data Center for Seismology, Denver, USA, http: // 
www.ne1c.cr.usgs.gov 

Lat est information put death toll at 8 and about 120 
injured, mainly due to falling masonry and panic. 
UNDRO Information Report No.3, 90/0792, from 
www.reliefweb.int 

31 MAI 1990 (Mg-r = 6.4) 
Additional damage in Romania. Felt (V) in 
northern Bulgaria and at Kishinev, USSR. Felt 
throughout Bulgaria and in parts of Yugoslavia. 
Alsa felt at Lvov, USSR and Istanbul, Turkey. 
N ational Earthquake Information Center, World 
Data Center for Seismology, Denver, USA, http: // 
wwwne1c.cr.usgs.gov 

6. EVOLUŢIA NORMELOR DE PRO
IECTARE ANTISEISMICĂ ŞI ZONARE 
SEISMICĂ ÎN ROMÂNIA 

de Standardizare, IRS, Bucureşti , 1978; 
- STAS 11100/1-91şi SR 11100/ 1-93 , Macro
zonarea teritoriului României , Institutul Român 
de Standardizare, IRS, Bucureşti, 1991 şi 1994. 

6.2 NORME DE PROIECTARE ANTISEISMICĂ 
Lista codurilor de proiectare a construcţiilor re
zistente la cutremure în România este următoarea: 
(i) Instrucţiuni provizorii pentru prevenirea 
deteriorării construcţiilor din cauza cutremurelor 
şi pentru refacerea celor degradate aprobate prin 
Decizia nr. 84351din30 decembrie 1941 data de 
Ministerul Lucrarilor Publice şi Comunicaţiilor, 
9p. 
(ii) Instrucţiuni pentru prevenirea deteriorării 

construcţiilor din cauza cutremurelor, aprobate 
prin Decizia nr. 60173 din 19 mai 1945 a Mi
nisterului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice 
pe baza avizului Consiliului Tehnic Superior din 
Jurnalul nr. 7 /1945, publicate în Monitorul Ofi
cial nr. 120 din 30 mai 1945, 10 p. 
(iii) STAS 2923-58 (neaprobat) Prescripţii ge
nerale de proiectare în regiuni seismice. Sarcini 
seismice. Comisia de Standardizare R.P.R„ 31 
Aug.1958, Vol.1-132 p„ Vol.2-97 p. 
(iv) Normativ condiţionat pentru proiectarea 

6.1 NORME DE ZONARE SEISMICĂ A TERI- construcţiilor civile şi industriale din regiuni 
TORIULUI seismice P.13 - 63, aprobat de Comitetul de Stat 

Cea mai veche zonare seismică a pentru Construcţii, Arhitectură şi Sistematizare 
teritoriului României a fost realizată ime- cu Ordinul nr.306 din 18 iulie 1963, 39 p. 
diat după cutremurul Vrâncean din anul 1940. (v) Normativ pentru proiectarea construcţiilor 

Zonarea din 1941 se referă la două regiuni: o re- civile şi industriale din regiuni seismice P.13 - 70, 
giune seismică ce cuprinde Moldova, Va- aprobat prin Ordinul nr. 362/N din 31 decembrie 
lahia şi zona Braşovului şi o a doua re- 1970, Ministerul Construcţiilor Industriale şi Co-
gmne, denumită neseismică, cuprin- mitetul de Stat pentru Economia şi Administraţia 
zând restul teritoriului României. Locală, 63 p. 
Istoria macrozonării seismice a României poate (vi) Normativ privind proiectarea antiseismică a 
fi ilustrată prin evoluţia standardelor de macro- construcţiilor de locuinţe, social-culturale, agro-
zonare seismică adoptate în perioada 1952-1993: zootehnice şi industriale P.100 - 78, aprobat prin 
- STAS 2923-52 si STAS 2923-63, Macrozonarea Ordinul nr.23/IX/ din 15 iunie 1978 al Guvernu-
teritoriului R.S.România, Oficiul de Stat pentru lui şi Consiliului de coordonare a activităţii de 
Standardizare, OSS, Bucureşti, 1952 si 1963 . investiţii, 57 p. 
- Decretul 66/1977 al Guvernului României, 1977; (vii) Normativ privind proiectarea antiseismică a 
- STAS 11100/1-77, Macrozonarea seismică construcţiilor de locuinţe, social-culturale, ago-
a teritoriului României, Institutul Român zootehnice şi industriale P.100 - 81, aprobat prin 

Tabel 4. Conversia intensităţii seismice din Standardele de macrozonare seismică în 
acceleraţie de vârf a terenului pentru calculul construcţiilor, conform normativelor Pl 00 

Zone 9 8 7 6 SR 11100/1-1993 
seisnuce A B I c D I E F P100-92 
PGA/.11. 0.32 0.25 I 0.20 0.16 I 0.12 0.08 

PGA/ 0.32 0.26 0.20 0.16 0.12 0.09 O.Ol P100-78 
Zone seismice 9 81/2 8 71/2 7 61/2 6 STAS 11100/1-1977 
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Decizia nr.83 din 21 iulie 1981 a Biroului execu
tiv al Consiliului ştiinţific al Institutului de cer
cetare, proiectare şi directivare în construcţii , 72 p. 
(viii) Normativ privind proiectarea antiseismică 
a construcţiilor de locuinţe , social-culturale, 
agrozootehnice şi industriale P.100 - 91, aprobat 
aprobat prin Ordinul nr.3/N din 1 aprilie 1991 , 
Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teri
toriului - DCLP, 152 p. 
(ix) Normativ privind proiectarea antiseismică a 
construcţiilor de locuinţe , social-culturale, agro
zootehnice şi industriale P.100 - 92, aprobat prin 
Ordinul nr.3/N din 14 aprilie 1992, Ministerul 
Lucrărilor Publice şiAmenajăriiTeritoriului , 151 p. 
(x) Completarea şi modificarea capitolelor 
11 si 12 din "Normativul privind proiectarea 
antiseismică a construcţiilor de locuinţe , social
culturale, agrozootehnice şi industriale" P.100 
- 92, aprobate prin Ordinul nr.71/N din 7 oc
tombrie 1996, Ministerul Lucrărilor Publice şi 

Amenajării Teritoriului , 50 p. 
(xi) "Cod de proiectare seismică - Partea I - Pre
vederi de proiectare pentru clădiri" , indicativ 
P 100-1/2006 aprobat prin ordinul Ministrului 
MTCT, Nr. 1711 din 19.09.2006, în vigoare în
cepând cu 1 Ianuarie 2007, 244p. 

Primul cod românesc modern de proiectare 
antisesmică a construcţiilor a fost elaborat de 
E.Ţitaru şi A . Cişmigiu în 1954. Mai multe pro
puneri pentru Standardul 2923 au fost făcute 

după 1954, inclusiv o redactare preliminară, în 2 
volume, în 1958. În 1963 această muncă de pioni
erat a fost convertită de Comitetul de Stat pentru 
Construcţii , Arhitectură şi Sistematizare în codul 
P13-63 , publicat în 4300 de exemplare (39 pag.). 
Codurile din 1970, 1981 , 1991 şi 2006 au fost 
rezultatul muncii a 20, 30, 13 respectiv 20 autori . 

Tabel 5. Standarde şi Coduri de proiectare seismică în România 

Perioada Standard de zonare Cod de proiectare seismica 
macroseismica* 

A. Pre-cod Dupa seismul din 1940 P.I. - 1 'J4.1 P.I. - 1941 
I - 194-5 I - 1945 

B. Lo1V-cotle Inspirat din practica ruseasca STAS 2923 - 52 P13 - 63 
STAS 2923 - 63 p 13 -70 

C. Cod Madtmt Dupa seismul din 1977 STAf 11100/1 - 77 p 100- 78 
p 100-81 

O. Cod~ Dupa seismde din 1986 si 1990 STAf 11100/1-91 p 100-90 
SR 11100/1 - 93 p 100 - 92 

lnsnimt din Eurocodul 8 P100-1/2006 

* Scara de intensităţi seismice folos ită în România este MSK - 64 (STAS 3684 - 63, STAS 3684 - 71) 

Zcnerea vatun. de varf 
a ~cei: eratiet tierernJ1u1 
w 111ru cu:remt.rn w„and 

IM=t:::: 11)\lani 

© UTCB 
Universitatea Tehnica 

do Constroctii 
Bucure.sfi 

Fig. 20. Zonarea teritoriului României în termeni de valori de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare ag 
pentru cutremure având intervalul mediu de recurentă IMR = 100 ani 
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6.3 COD DE PROIECTARE SEISMICĂ, Pl00-
1/2006 
Harta de zonare a acceleraţiei terenului pentru 
proiectare ag din P 100-1 /2006 este o hartă de 
tranziţie către o hartă de zonare având un inter
val mediu de recurenţă IMR=475 ani (10% pro
babilitate de depăşire în 50 de ani) . Acest nivel 
de hazard este cel recomandat atât de Euroco
de 8 cât şi de codurile de proiectare din SUA. 

Spectrul de răspuns elastic Se(T) pentru acceleraţii 

Condiţiile locale de teren în amplasamentul 
construcţiei sunt descrise prin valorile perioadei de 
control (colţ) T c a spectrului de răspuns elastic în 
amplasament. Aceste valori caracterizează sinte
tic compoziţia de frecvenţe a mişcărilor seismice. 
Analiza valorilor perioadei de control (colt) 
T c în staţiile seismice cu înregistrări din Ro
mânia, combinată cu elemente de ordin ge
neral privind geologia României a condus la 
harta de zonare a teritoriului în termeni pe
rioada de control (colt) Te din Pl00-1/2006. 

s 

Penoadade control(colt ) 
spectrulUJ de raspuns , Te 

Fig. 21. Zonarea teritoriului României în termeni de perioada de control (colţ) , T c a spectrului de răspuns 

absolute în amplasament este obţinut prin produ
sul dintre spectrul de răspuns elastic normalizat 
~(T) şi acceleraţia terenului pentru proiectare ag. 
Formele spectrelor normalizate ~(T) au fost 
obţinute pe baza analizei statistice a spectrelor 
elastice de răspuns calculate din seturile de accele
rograme generate de sursa Vrancea în 1977, 1986 
şi 1990 şi grupate pe clase de compoziţie spectrală 
(de frecvenţe). Pentru zona Banat s-au utilizat 
înregistrări ale seismelor din sursele de suprafaţă 
din zonă. Formele spectrelor normalizate sunt 
definite în formatul Eurocode 8 prin perioade de 
control (colt) ale spectrelor de răspuns (TB' T c 
si T D) şi prin amplificarea dinamica maximă ~o· 

Perioada de control (colt) T ceste utilizată ca prin
cipalul descriptor al condiţiilor locale de teren şi 
al conţinutului de frecvenţe al mişcărilor seismi
ce. Această abordare este o alternativă la siste
mul folosit de generaţia actuală de reglementări 
internaţionale care utilizează o clasificare a 
condiţiilor locale de teren în funcţie de caracteris
ticile geofizice ale terenului din amplasament pe 
minim 30m de la suprafaţa terenului . Aceste ca
racteristici sunt definite calitativ prin statigrafie 
şi cantitativ prin proprietăţi ale stratelor de teren 
din amplasament, dintre care cea mai importantă 
este viteza medie ponderată a undelor de forfecare . 

Tabel 6. Perioadele de control (colţ) TB' T c' T D ale spectrului de răspuns pentru componentele 
orizontale ale mişcării seismice 

Interval mediu de recurenţă a mairoitudinii cutremurului Valori ale perioadelor de control (colţ) 

IMR = 1 OOani, 
.Ts. s 0,07 0,10 0,16 
Te, s 0,7 1,0 1,6 

Pentru starea limită ultimă 
To, s 3 3 2 
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Fig. 22. PI00-1/2006 Spectre normalizate de răspuns elastic pentru acceleraţii pentru 
componentele orizontale ale mişcării terenului generate de sursa Vrancea 
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Fig. 23. PI00-1/2006 Spectru normalizat de răspuns elastic pentru acceleraţii pentru 
componentele orizontale ale mişcării terenului generate de surse crustale 

Atunci când este necesar, spectrul de răspuns Toate spectrele de răspuns elastic pentru com-
elastic pentru deplasări pentru componen- ponentele orizontale şi pentru componenta 
tele orizontale ale mişcării terenului, S nJT) verticală ale mişcării terenului şi valorile aso-
se obţine prin transformarea directă a spec- ciate acestora indicate în P 100-1/2006 sunt pen-
trului de răspuns elastic pentru acceleraţie tru fracţiunea din amortizarea critică ( = 0,05 . 
Se(T). Aceste transformări sunt conservative. 
Pentru componenta verticală a mişcării terenu
lui sunt prezentate în P 100-112006 forme spec
trale fJJT), se utilizează perioade de control 
(colt) obţinute în mod simplificat astfel: Ts. = 

O, I Te" Te. = 0,45T0 Tn. = Tn. Factorul de am
plificare dinamică maximă a acceleraţiei verti
cale a terenului de către structuri este /Jo. = 3, O, 
iar valoarea de vârf a acceleraţiei componentei 
verticală este considerată simplificat a.8 = O, 7 a8• 
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Abstract 

The study presents ahistory ofthe major earthquakes 
in Romania based on severa! Catalogues gathering 
all disponible information from written sources since 
the medieval time until the moment of the beginning 
of scientific recording of the destructive natural phe
nomenon. 
Major earthquakes from 20th century are deeply 
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"Tesauru de monumente istorice pentru Ro
mânia atât din vechiu tipărite cât şi manus
cripte cea mai mare parte străine, adunate, 
publicate cu prefaţiuni şi note ilustrate de A. 
Papiu Ilarianu", Bucuresci, Tipografia Natio
nale a lui Stefanu Rassidescu 1862 

analyzed. Legal official measures were decided as 
a consequence of the disasters caused especially in 
Bucharest after the 4 of March 1977. They concern 
both strengthening of old buildings and regulations 
for the new projects. 
A rich collection of rear images is complementary to 
the tables, diagrams and texts. 
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ANEXA - Efectele condiţiilor locale de teren -
M. Drăghiceanu 

. ~~!:_~~ 
GEOLOGIE APPLIQUEE 
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. - "' 
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TREMBLEMENTS DE ·· TERRE 
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DE LA 

ROUMANIE ET DES PAYS ENVIRONNANTS 

CONT R!BUTION A LA THEORJE TECTON I QUE 

MATH. 

BUCAREST 
L '!NSTITUT D'ARTS GRAPHIQUES CAROL GOBL 

16. S TRADA DOĂMNEl.16. 
1896. 

Intensitatea poate diferi în mod esenţial de la un loc 
la altul într-o aceeaşi localitate, în funcţie de natura 
solului. Un seism poate fi aproape ineficace pe un 
teren solid în timp ce poate, foarte aproape de acelaşi 
loc, să devină dezastruos pe un teren moale argilos şi 
mai ales nisipos. 
Acest caz s-a prezentat la seismele din 23 Februarie 
1887 de la Diano-Marina, Menton, Nisa, la care am 
fost martor la Nisa. Locuinţele situate pe masivele 
calcaroase aproape că nu au suferit, în timp ce 
construcţiile situate în depresiuni cu terenuri moi, au 
fost foarte afectate. 

Fig. A.1 . Drăghiceanu, M.M., 1896. "Les 
tremblements de terre de la Roumanie et des 

pays environnants. 
Contribution a la theorie tectonique. Geolo
gie Appliquee'', L'Institut d' Arts Graphiques 

Carol Gobl, Bucarest, 84 p. 
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