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Un veac 

„L'Orient commence la OLI l'on cesse d'entretenir". Această frază atribuită lui Jean Cocteau, cu 
marea sa parte de adevăr, ne-ar plasa pe noi, românii, în Occidentul civilizat - mai puţin paranteza asi
atică de un deceniu şi mai bine, prin anii '70 şi '80 ai secolului trecut, dacă avem în vedere o ţintă cvasi
permanentă a culturii române moderne: restaurarea monumentelor istorice. 

Iată , se împlinesc o sută de ani de când, în 1908, a fost creat instrumentul de lucru al câtorva gene
raţii active de istorici, istorici ai artei, arhitecţi, arheologi, anume „Buletinul Comisiunii Monumentelor 
Istorice". A funcţionat 37 de ani, neîntrerupt până în 1945 - ceea ce pentru România atâtor fracturi este 
aproape remarcabil-, a fost reluat sub altă formă, dar nu mai puţin preţios, în 1970, pentru a apărea, sub 
nume diferite, până astăzi. 

Menit de întemeietorii săi - şi amintesc, dintre aceştia, pe Ioan Kalinderu şi pe Grigore Toci
lescu, pe Grigore Cerkez şi pe Nicolae Gabrielescu sau pe Alexandru Lapedatu - „să contribuie la 
progresul studiilor istorice, arhitectonice şi artistice", să fie pentru viitorime „o arhivă de icoane cât 
mai credincioase ... a stării în care se găsesc azi monumentele noastre străbune", „Buletinul" a 
fost, incontestabil, o întocmire cărturărească de primă mărime. Studii fundamentale precum cele ale lui 
Gheorghe Balş despre vechea arhitectură moldavă şi cele ale lui Nicolae Ghika-Budeşti despre pandantul 
valah, atâtea alte contribuţii înnoitoare privind biserici, palate, conace, cruci, inscripţii, ale unor Nicolae 
Iorga - şi aici corifeu eminent-, Dimitrie Onciul, Victor Brătulescu, Virgil Drăghiceanu rămân borne 
de hotar ale domeniului. 

În completare şi episodic, „Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice - Secţia pentru Transilva
nia", publicat între I 926 şi 1938, oglindind, cu asupra de măsură, un patrimoniu întregit dintr-o Românie 
Mare, cu aplecarea savanţilor transalpini pentru cercetări arheologice şi pentru cele de morfologia artei 
semnate de Constantin Daicoviciu, Emil Panaitescu, Marton Roska, Dimitrie M. Teodorescu şi Virgil 
Vătăşianu , sau „Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice" - şi el cu o viaţă scurtă-, cuprinzând pro
cese verbale ale şedinţelor Comisiunii sau rapoarte ale membrilor acesteia, întregesc o trudă nobilă prin 
care, decenii de-a rândul, învăţaţii români şi-au dovedit ataşamentul la cauza zestrei de cultură naţională, 
orizontul european, ca şi înaltul lor profesionalism. 

De la fondatorii „Buletinului", acum o sută de ani, până la eforturile ştiinţifice şi manageriale ale 
neuitaţilor Grigore Ionescu şi Vasile Drăguţ, restaurarea monumentelor istorice din România a însemnat o 
operă de universală inspiraţie , într-un ritm, e drept, autohton, uneori lent, alteori sacadat, dar semnificând 
mereu o intensă viaţă culturală. La un secol distanţă se cuvine ales omagiu, cu respect şi aducere aminte. 

Răzvan THEODORESCU 
Membru al Academiei Române 
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UN VIITOR PENTRU TRECUT 

==== COMITETUL DE REDACŢIE 

D-nll: I. KALIHDERU, OR. O. TOCILESCU, OR. CERKEZ, H. GABRIELESCU 

1'\embril Comisiunii 111.onumentelor Istorice 

.ŞI 

P. OARBOVICEAHU 

A d m I n I s t r a t o r u I C a s e i B I s e r I c i I. 

Secretar, ALEX. LĂPEDATU. 

ABOHAlll.EHTUL ANUAL: 

IH KO/i\AHIA .• 10 Lei 

IH STKAIHATATE ... . • . 12 " 

REDACŢIA : la Administraţia Casei Bisericii, Bucure~ti. 

=========·==-=========c======oc:::i====================·=========== 

Extras din Deciziunea Ninisteria/ă privitoare la redactarea Buletinului; 

I . Cu tncepere dela Ianuarie 1908 se va pu· 
bllcil, sub direcţia Comisiunii monumentelor 
Istorice şi in editura Admlnlstrallei Casei Bi
sericii, o revistă periodică numită Buletinul 
(omisiunii f1onumentelor Istorice. 

2. Acest Bulelln va li orqanul oficial al Co
misiunii, va apărea trimestrial, şi va cuprinde : 

a) O parte ştlln\lllcă, ln care se vor publica 
tot felul de monoqraflt, studii, lucrări, comu
nicări şi materlalurl de nal:Jră istorică, arhi
tectonică şi artistică, privitoare direct şi numai 
la monumentele noastre Istorice; 

b) O parte oficială, ln core se vor publica 
rapoartele anuale ale Comisiunii, procesele
verbale ale şedin\elor el, referatelo. arhltec
tllor insărcinajl cu conducerea şi executarea 
lucrărilor de conservare şi restaurare, precum 
şi eventualele circulări, informa\iuni şf deci
ziuni ale Minlsterulul şi ale Comisiunii, pri
vitoare la monumentele noaslre istori ce. 

3. Buletinul apare sub dlreclla membrilor 
Comisiunii, cari , lmpreună cu administratorul 
Casei Bisericii, alcătuesc comltelui de re
dacjle, şi sub tngrljirea secretarului Comisiunii, 
care e îndatorat: să pregătească şi să procure 
materialul necesar, să-l aducă la cunoştinţa 
comlletulul de redacjle şi să supravegheze 
lipărirea lui. 

4 . Pentru ca puhlicafiunea si! se prezinte 
cât mai sistematică şi cât mal folostloare, se 
stabileşte următorul program cu privire ia felul 
lucrărilor ce va trebui si! cuprindă Buletinul : 

a) Monografii istorice, ilrhttectonlce şi ar-

ttstlce asupra monumenlelor noastre Istoric e, 
mono\] rafii cari vo r fi ilustrate şi documentate 
cu reproduceri ne cesa re de fotografii, desem 
nuri, aquarele ele .; 

b) Releveuri del a cele mai însemnate şi 
c arac teristice, din punct de vedere arhitec 
tonic, monumentP. Istorice; 

c) Studii şi lucrAri unitare, asemenea ilu · 
trat e şi documentate,. bunăoară: asupra ln
scriptiunllor murale şi tombale din epoca iul 
Ştefan-c el -Mare , Matei Basarab, Vasile Lupu, 
Constantin f.lră ncoveanu etc., asupra artei 
decoralive, in sculptură şi pictură, lntreb~ln
tată in bisericite şi ml!năstirlle noastre tn anu
mite epoci, asupra portretelor murale, de cti 
tori : Domni, Doamne, Arhierei, Boeri, Jupfl
nese etc., asupra picturii bisericeşti, as uprn 
coslumelor etc .; 

d) Materlalurl: scurte fragmente, c omuni· 
cărl, însemnări şi note de Interes deosebii 
prlvlloare la monumentele noastre Istorice : 

e) Note bibliografice şi critice asupra pu 
blicaliunilor şi periodicelor de speclalllalc ; 

f) ln sfârşii, suplimente artistice, în culori, 
cari să lnfl!jlşeze biserici, n;iănăsllrl, re1iro· 
duceri de portrete murale, de picturi, de or· 
namentajlunl etc . 

ln cadrul lucrărilor tnşlrate mal sus se c 11· 
prind şi acele prlvltoDre la monumentele ls· 
lorice din afară de Regat. intru c61 oceslt· 
vor fi de orlqlnll românească - lnl\llole cit• 
Voevozll noştri. 

=========-==-c:::::=======c::i1=========c::=======:::.c::==========-==-1=========c:=========~ 

Abonamentele se fac numai prin Llbr/.lriile SoceciJ, Sfetea, Naflona//l şi Alcalay. 

Fig. 1. Pagina 2 din primul număr al „Buletinului Comisiunii Monumentelor Istorice'', cuprinzând 
Decizia Ministerului Instrucţiunii Publice de înfiinţare a acestuia 
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11ica rca :icestui Buletin, a c:i.rui realiz:ire n fost , tn ultimu l timp, una 
din prcocupa1iunilc de capctcnic ale Comisiunii 111011umcntclor isto· 
ricc, arc 1ut rcil Sl'Op : s.'\ rnsµumla unei ccri111 c a regulamentului <le 
aplicare a legii pentru conservarea ş i restaurarea monumentelor 
publice, sa contribue, ln m:isurA putincio.·u;a, la progresul !liludiilor 
istorice, arhilcctonicc ş i artistice , cu speciala privire l;1 111011unu:n· 
tele noastr e istorice, şi sa ram:ic, pentru cei viitori, o arhiva de icoane 

cl'll mni crctli.ncioaS(:, sub toat~ rnportu ril e, a sta.rii ln care se g·ascsc 
azi monument e!~ noastre strabunc. 

1 . T11 tr 'ndcvar § 11 a lin. 4 din mcn tionatul rcgulnmen t prevec1e, Intre atri-
1.mtiuni lc Comisi unii monumen telor istorice, . dcc;tepta rea şi ras1>Andirca ln popor 
n simţu lui şi priceperiî pentru con!i<!rv:irca monumentelor, prin public:ureit de lu
crnri speciale asuµra monumentelor şi de instrucţiun i asupra chipului t..'Onstrva rii 
s:1u rcstaurnrii lor•. Acestei cerinte - nu numni sub raportul formal, ci ş i sub 
r:lJlOrtul int rinsec ;a\ de7.idcrntului cc exprima - 111nwc~tc, ca lntai scop, s.'\ r:ts· 
puncln Buletinul cc dam md la i vt:al~ : aceasta s';-i avut ln vedere la lntocmirca 
lui, ~ i arca5tn se va avc.'l ln vcden: la claborn rco1 lui. As tfel credem ca, ah\ turi ele 
siH111 clc lnud:thilc ;i lc tuturor celor chemaţ i a lucr:\ ln acccm,1 directic, publica· 
tiunca uoastri'I vn contribui ş i ca l:l cult ivarc:t- spir ilua la ş i sunctc•1sca - :1 publi
cului cnrturnr rorn .'.l nesc, Intru Luna cunooLŞtcr~, trebuitoarea t n ţclcgcre, cu 11~ -
11 itul rcs1K:ct şi d<1t o1·itn pictate cc cu toti trcbuc sn avem fa l:\ ele mnrmmentcle 
11va:. trc i:i toricc, :ir:1!stc sing 11 rc mn rturii v(lditc ţ1 Î obşteş t i a victii strarnoşeş ti. 

2 . I 'c l:\ngn ;'lcrasta, sladiul ln c;ire se gllsesc azi studiile istorice ln noi, i1 11pu11 t.: 
o.1rccum, cn o necesitate, pl1 bl ic11rca ncestui Buletin, ni cnrui ;'1 ( doilea scop este, 
cum nm 7.is, s.1 contribuie, pc cnl va putcti , 111 progresul 11ice!rtor studii. CA.ci, s..1 ne 
gn ndim numai la starea ln ca re se gasiâ istoriogrn lfa noastrn nu mai dcp.1rte de 
cat acum 15 - 2 0 de ;mi : ci'l1ivn bnrbaţ i bine cunoscuţ i crnu singurii eu ri lucrau 
ln ogorul alat <le vast al trecutului nostru . Ei trcbui11 u M foca lotul : s.'\ Jimpt:· 
r.eascn mnrilc probleme istoricc·nnţioualc, pc cari le r idic;1::1crn şi Ic ş tiu ::i cr ::i !l u s ţinc 

pn:dece.'lorii lor, sa cerceteze şi s.'\ cxµ unn, ln general ş i 111 particular, c1esvoltarea 
istorica a nc:unului, sa caute şi S.'\ publice m:lrturiilc document:u c ale trecutulu i. 
Lucrare marc, pen tru t:fcctunrea c.irci.n trebuiau pregă t i te şi chemate puteri noua. 
Ast fel de atunci lm..-uacc, prin Indem nul şi s il i nţe le tuturora, n\ nd pe" rand, o suma 
c.lc ba.rl>.it i şi tineri se angajară la accnsta l~crn rc :, material nou, preţios şi foarte 

BULETINUi. COMISIUNI I MONUM t;N'l'ELOI{ lS'rQKlCI( 

vnria l se publ ica Iul mereu, lucro ri serioase şi ele va loare se ivesc din tonte par
tilc, c;i:rccrnud cu egal interes toate domeniile de ma nifestare ale vic1ii noastre 
trccU'tc - 1lOlitic, social, religios ş i cultural i nuti mult Inc.'\ , chi11 r lnlauntna acestor 
domenii, studii specia le, monogmfi i de tot fel ul, au lnceput " se aJcntul cu o l::i u
d;'l biln c11111lit\iunc. Ne g:isim, cu alte cuvirite, ln deplin progres de desvoltare ul 
studiilor istorice, aşa cil. , din acest punct de vedere, şi la noi, cn ln to.1te parţilc , 
cultiv;ircil studiilor istorice va fi caracteristica, cel putin ln domeniul ştHn! clor mo· 
mic, culturii generale a timpului. 

Ca urmare apoi a interCsul ui J>e care 5tudiih: is torice l·nu de.51c1>tat ln clasa 
c.'\ rtura rilor romtlni, o senma de barb;11i, cu 0t;u1x11iuni div t:rse -- ot r t işti , militari, 
j ur iş t i,dcric i ,oomcni de ştii111a ch ia r s'au <.levotat accs1or studii, c.ltt 11d la luminn 
ccn:cloi r i 1;1 i Jucrnri intc:rcs;\ntc şi preţfo.'\se . Înt re acl"1;1 l ~ t :s':1 u deosebit acei n 
cnror t:t:rct!lari s'au lndrcptat usupra monu111c11telur na.1s trc istor ice, biser ici şi 
m:tnastiri ma i cu ~ama, carora le·au consacr.:.it - ch~1r ş i unora nmi puţin 1n
sc1111mtc-monografii isturic."t:, Int re c.1ri sun t c:itcvn de: reala v;1loarc. Paralel cu 
aceste t:t:rcctnri au mers, din norocire, şi ccrcctarilc ;irhitc.'Ctonicc, din cnr i mac.~arii 
1>r iccpuţ i şi ze loş i au na zuit S."\ scoa tl\ clementele caractclisticc vec hiului mcşlcşug 
de clndire tnd11tin11t la construirea bisericilor şi manastirilor din Ţnrilc Romnnc, 
!! pre a Ic r11trcbuir1\a apoi, cu l nţe legerc ş i dib:i.cic, 111 lucrnri!e lor moderne. Şi <i · 

ccnstlt l:tudabila lndreptarc de nationalii arc a arhitectu rii I\ gMit un tcn:11 pri
inc ios de culti vart.: 1nai ales ln rtlndul celor tineri. Frumo.1selc rclcvcuri de mo
numente istor ice din Palatul Artelor dela Expoiilfo jubilar:i, Uin c:i rc,"dac.1 nu 
ne lnşdam , uncie s'au şi publica t, sunl dovndn vie ca la Şt..-oo l a de ;irhitectnr;\, ~mb 
,':OC)ucerea d-lui E. Pangral i, se Jucreaza sistematic şi cu mu ltă tragere de inimo 
ln ;1ccasta. d irecţie. În acensia lmhucurn tou rc st11re de prog res se g:isesc nşa 
t.l:tr a!:l tazi stud iile :irhitectonice cu pr ivi re la 111unu111cntcl i: noastre istorice. 
-Şi sa nadajduim ca prcocupa liunea cc se nmnifest.1 m:i ln 11rhitectur:1 pc111 ru 
studierea .şi cullivarcil Vt..'t:hiului nostru me;Hcşug de clădire, 111 curand se va ma· 
nifcsta şi ln J>Îctur:i peu1ru vechiul nostru meşteşug de zugravire. Cad , daca ast<l 7. i 
abia 2 3 din pictorii noştri ccrcctca:t.l\ şi stud ia7.3 cu predil ec1ic <tria de w gra-
11 irc şi or n:unenta ţ ie 1ndati11ata ln strnbuncle no.1strc la t:aşur i dumnezccşt i , rnnne· 
poi111nnc, curentul de progres ni clcsvohn.rii cul turii 1100:1trc m1. ţi o11nle va mana 
şi pe al!ii lntr'atolo. Atunci se va vcdcA, mai bine ~i de mai ni u\t i, caracterul spe
cific romtlnc.'K: pe care l·it capatat ln dcsvoltare;i sn de pnt ru sccol1: 111 Ţari le Jfo. 
1111\ne nrtn de 7.ugravirc şi decor..i tiunc atonicn. 

Cn nd dnr aş.1 stau lucrurile, se impu ne, de sigur, cu ncctsitate fircm;c:\ ,o publi· 
c; 1 ţ iune spcc ia ln , lnjurul c.ireia sa se s1r:1 ngn toţ i binevoitorii ce lucrc<11.11 1n cele tn ·i 
dirccl il de studii ar:ltn t~ mili sus, istorice, arhitectonice ş i artistice, contr ibu in d 
astfel ln progresul aces tor studii. O ata re publicathme nllzuc~ le M fi e Bulc1i11 ul Cu. 
misiunii monumentelor istorice , care va clluta. , ln nccst s,cop, sa fie de o potrivn <le 
rutO!iitor, at:11 celor ce vor hinevoi 5::'\ sprijineasca s i l i nţele noastre, t: ll t şi celor cc 
vor ct1ul;'\ ncl cunoştin ţele ucccsare prcgatirii ş i cultivarii lor : celor lntni, dcschi-
1.M<lu·lc l11q~co loa ncle pe ntru tot felul de sludii, lucrari ş i comunicari cc iu1rt1 111 
progra mu l cc 10'a dat itceslci publicaţiuni prin dt.'CÎziunea rninistcrinln del ii 18 Nov. 
1907 ; celor al doilea, l mp:irtaş in<lu· l t:, treptm şi sistematic, tntrcgul material -

istoric, arhitectonic şi artistic - cc vom putcă pregati pentru cunooştcre.1 ş i s tu· 
clicre;i monumen telor noastre istorice . 

:1. Aşa urmând, acest Buletin, dadl bine lnlclcs va ave:\ :.prijinul trebuitor 
din p<1rtca celor chemaţi a·I ajuta material şi mornl, e menii sa publice material 
clncumcntnr, pe c:l t va pui că mai mult şi mai preţios, cu plivire la lntreag;i scrie a 
monumentelor noastre istorice. Tn acest chip el tş i va 1111.lcplin\ şi cel de al treilea 
scop pc care zicc<lm mai sus c::l ·I arc : (flă r:tmAe, pentru cei viitori, o bogata arhiva 
de icoane ca.t mai credincioase, sub toate raporturile, a stArii ln care se gasesc azi 
ş i ::ic vor gasl m::i nt: monumentele no.'tstre nal ionaJe. Dar nsu1>ra acestui punct c 

ucvoc s::t mai stăru im putin. 
Cu talii cunouşt cm starea de pl:ins tn cii rc se gascsc cca mai marc parte :1 

monumentelor noastre, biserici .şi mM:i.stiri m:i. i ales. O tndrcptare, total :t ş i racii· 
C:'l ln, 111 spre l>inc nu c de aşteptat , c1in tr'at;'\tea şi at:Uc11 pricini , pc ca ri, dac:i. pc 
uncie Ic 1n1elegem, pc altele nu putem dc:c.'\t SA Ic rcgrctAm. Acestea V:l7„'\mlu-le 
:-i lnteleg:indu.Je, Comisiw1e;1 monumentelor istorice a itdoptat de cn~iva :mi ca 
princiµ iu conduL'ator ln lucr:i.rilc saJe rccoma ndarc:t de lucr:iri parti:ile şi ra ţionale 

de conserva re: şi lntn:tinere, prin cari se n:afor.ca1„11m 1ndoit beneficiu: sa p~t rca z..'\ 
ma i lnt!'l i monumentele ptl.na la vremuri mai priinr. ioa!'uJ ~i °'1mcni mai ln ţ elcgn tori 
~ i mai cu interes pentru ele ş.i s:t pot lmpart:t şl ilpoÎ nw i 111uhe Jc asemenea lucrari. 
I ):1r orient s':1r puiet\ face pe acc:1sti\ cale, totul nu se va pute;\ face niciod:1t:t . Şi 
:1 tunci, fiimlcn , ca lucruri ce sunt fao 1tr. de m:tnn p.'lc:itonsoi omeneasca, monum en· 
Id e sunt ex puse l>t: iri i, ca re, lntocma i ca ş i pornirile cele rele ale oamen ilor, c11ri 
g r.l lx:St: dcg r~dnrca ')i nimicirea lor, nu -,c poate l'roprl prin legi, - trcbuc s.'\ ne 
J.:n mlim C;'\ •l;'lca nu putem pastrc\ aievea fiinta lor m:iterialn , suntem datori fa1a de 
urm;i:-i !-.1 p:l!>lr:un mncar icoana lor cât mni c.rerl incioR~ , ca astfel sa nu fim ln· 
,·i1111iti tic Cl·i urmoi turi pent ru nepoi sn re:1 ş i ncpricepcreot cu t::lfc ne 111vinui111 :11.i 

a~1 tlc : cl1 ~„ un ii pc 11!1ii. 1\ ce.istă d;itorie l şi impune s.'l lndcplincasca Bulctiuul nostru, 
1·1111 1:11:'1 gr ija ::-i ~cum1 1oi t ;1tc; 1 cuvt:nit:I . Precum dnr lntr'o Arhiva se str:inglaolalt:i 
rn an ·la':' inli"rt 'l"i ş i se• pastrc.'tia cu :iccc:\ş scumpatatc luate ml'lrturiile trecutului. 

lnl a:-.lfl'I t'i 1111r"nc:1.:st l\ulclin r.ctitorii şi c('rcctll torii vor gasl adunai şi publica i 
11m\l"ria l th H·11111c111ar - istoric, nrhitcctonic şi artistic - privi tor la /oale monumen
l1 ·h· 1111:1:-.t rc;, ut:l t a n·lnr nmi vec hi ~i mai pre!ioasc, c.'l t ş i ncr.lor mai puţin vec hi 
~ i 111:d 111 11i11 prc ·\i11:il"i1'. Cnci ~ i uncie ~i al tele. cn r :unaşi ţi mntr.rinle n veacurilor 
apu:-.t, r t'llt!e tt ·a7~ 1 n n • 1 ·a~ l11 tu n · de 111anifcst11n.:, intcres11 11 ta şi prctioas.'\, a vieţ ii 
11nm.ln · tn·c:uk , p1 · rare: 1· nc \•oi1· :1'0 cunn;1~tc 111 c:U m:1i bine ~i cnt mai comple t. 

Ac('„tll t."Sll' a;i:1 cl:1r lnlrcit11 I scop lu (';m : c clu.: m:i t s.'\ r:ispund:t lh1lctinul, „ 
1·:wui lnlocmirt.: ~ i prn~ram di : l11crt1 ri s'a s1:1tnril J'rÎn ck·d ;dunc;i ministcr ialn mai 
~ us 1'11..nncnil:\ . l. ucrnrilt: cc• ci vn c11pri1Hh: v11r 11riv1 : 111 primul loc , munu111 t.:ntclc 
:isupra c.'lrnra Co111 islunc11 vu li d11:nmtn a l'lt ' ucupfl 111 mod curent; ln 111 doilcn loc, 
mouumcntclc :1supra cnrora ~l: vur hot:i r1 ccn:ctnri special<: istorice ş i :irhitccto· 
nicc; ln ul trcilc.'t loc, monunu:ntde r1supn1 c:l rora ~ vor prirnl studii meritorii de\;i 
llinevoitorii cc se vor simţ i lndemnnti 11 col:i bort\ l;1 ncensl1' publica ţ_iunC. 

De aci se po.ate vcdcă c.1 latitudinea Comitetului de rcdac1ie, tu cccacc pri
vc., ... 1c ;ilegerca şi preg;Uircn ma terialului dt..-stina t ;1 fi publica l, va fi totde:mna iar-

IJIJL ETIN UL COMISl lJ Nll MONUMt:NTt:l.Olt ISTOKICE 

mur ită prin lucrnrilc din prima categoric, de rori ci neuparal v;1 trebu\~ 1int1 scama, 
::t şa ca nu odată va fi nevoit a da preferinţa unci lucrari mai putin importante şi prc
ţ ionsc, faţa de o altu cu mult mai im1>0rtant.1 ş i preţ ioasa , lntru ca.t cca cl intn i face 
µu r le diu lucrarile curente ale Comisiunii. Aceasta considcra~ iunc a facut de altfel 
ca şi No. accsLa dintai al Buletinulu i de faţa sa lnceapa cu o lucrare ;i.supra unei 
m3nastiri dec:lt care sunt zeci ma.i importa nte şi mai prctioase ln ţara noastra. 
Dar, repetam, cei cc au luat asupr:t·lc aceas ta publ icaţiune urmarcsc Jndeplinirca, 
cu stăru inţa şi r:ibdare, a unui tn trcg program de lucrări , ln care, cum am zis, e 
menil:l a intră lntreaga seric a monumen telor noastre istorice ; astfel pn.-ocuparea 
lor de capctenic nu este deşteptarea interesului public prin lucrnri de trufie, ci 
prin lucrnri care s3 cuprin~. ca material documen tar, lot cc e necesa r ş i lot
o<lata cu putinf3 de adw1at şi publ icat. 

Şi acum, lncheind aceste cuvinte de lncepcre a Buletinul ui nostru, mulţumim 

di n inim:i Domnul ui Ministru al Cultelor şi Inst rucţ i unii publice pentru sprijinul 
ce a binevoit a ne ofcn spre publicu rta lui ş i rugnm calduros pc toli cei cc sunt 
ln ma!Surn a sprijini silin1ele noostrc pe cnle de colaborare, sa bi nevoinsc:i n ne 
da preţ iosu l lor concurs, ca astfu l s.'\ putem duce, mai uşor ş i mai s ig ur, la cap~t 
acea.sta tnlreprinclcre de interes cultu ral ş i nationnl. 

Fig. 3. Paginile 5-8 din primul număr al „Buletinului Comisiunii Monumentelor Istorice", cuprinzând 
Programul publicaţi e i 
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Când, în 1908, apărea primul număr 
din „Buletinul Comisiunii Monumentelor 
Istorice" ideea din titlu nu fusese formu
lată atât de coerent şi de pregnant . Ea exista 
însă, în mod evident, în mintea celor pen
tru care, în România, ca şi în toate celelalte 
ţări ale Europei, preocuparea pentru valo
rile trecutului devenea o prioritate în afir
marea identităţii de neam şi de cultură, iar 
prezervarea acestora o garanţie a dăinuirii. 

Primul text publicat [Fig. I], extras 
din Decizia Ministerului Instrucţiunii Pu
blice din 18 noiembrie 1907 privind crea
rea „Buletinului Comisiunii Monumentelor 
Istorice" sub direcţia Comisiunii, înfiinţată 
în 1892 , şi publicarea lui în Editura Admi
nistraţiei Casei Bisericii reprezintă în fapt 
Programul publicaţiei, cel pe care l-a res
pectat de la întâiul număr apărut în primul 
semestru al anului 1908 până la ultimul din 
seria care se încheia în 1945 . 

Al doilea text, mai puţin sec, întru
cât este mai puţin oficial, dar şi mai detaliat 
[Fig. 2], elaborat în redacţia „Buletinului", 
nesemnat, dar plauzibil redactat de secre
tarul revistei, istoricul Alexandru Lapeda
tu , încearcă să explice de ce acesta a fost 
necesar, întrucât el venea să valorifice în 
acel prim moment cercetări şi restaurări la 
monumente istorice deja efectuate sau care 
se aflau în curs, dar, în acelaşi timp, publi
caţia deschidea şi calea unor proiecte noi . 
Autorul acestui text introductiv justifică şi 
anumite opţiuni pentru acest prim număr, 

bazat , se pare , pe un portofoliu existent şi 
pe ceea ce grupul de specialişti adunat în 
jurul „Buletinului" credea că poate valori
fica pentru a-l putea lansa şi menţine în lu
mea ştiinţifică. 

Tonul acadedmic , echilibrat, de un 
optimism moderat aici, va fi păstrat în toţi 
cei 37 de ani în care „Buletinul" a apărut, 
cu o singură întrerupere, cea datorată războ
iului şi primilor ani de după încetarea aces
tuia . Lacuna de timp - deşi semnificativă -
a fost compensată de o apariţie de excepţie: 
publicarea, în premieră pentru România, 
deja înscrisă pe harta lumii ca „România 
Mare", întregită ca urmare a Unirii din 
1918, a primei monografii ştiinţifice a unui 
monument de prim rang, la încheierea unei 
exhaustive restaurări: Biserica Domnească 
Sf. Nicolae din Curtea de Argeş, care aco
perea fascicolele din anii 1917 - 1923 ai 
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publicaţiei. 

Tomul, voluminos şi elegant tipărit, 
cu planuri, numeroase fotografii alb-negru 
şi planşe color, era nu numai o premieră la 
nivel editorial, ci reflecta în primul rând un 
demers de un tip absolut nou, demers care, 
din nefericie , nu a mai fost repetat nicioda
tă după aceea , până în anii ' 70 . Este vorba 
despre ceea ce numim în limbajul actual, 
reflectând o realitate devenită în oarecare 
măsură frecventă în domeniu, „cercetare 
interdisciplinară". Volumul reunea cerce
tările de arhitectură ale arhitectului Gri
gore Cerchez, cel care de altfel a salvat 
monumentul , prima cercetare arheologică 
sistematică la un monument medieval din 
România, datorată lui Virgil Drăghiceanu, 
care, chiar dacă grăbită şi prin forţa împre
jurări lor lacunară din punctul de vedere al 
exigenţelor actuale ale domeniului, a des
chis un drum, apoi informaţiile oferite de 
pictorul Comisiunii, I.Mihail , consemnând 
activitatea pictorului restaurator Dumitru 
Norocea , cele privitoare la obiectele găsite 
în morminte (bijuterii, piese vestimentare, 
monede), dar şi cercetările antropologice 
asupra osemintelor celor înhumaţi sub sar
cofage ori în cripte, realizate de doctorul 
Francisc Rainer. 

Fără a fi intrat în programul iniţial al 
„B uletinului ", acest tip de demers i-a con
ferit o perenitate şi un prestigiu fără egal 
printre publicaţiile ştiinţifice din România. 

Pe acest drum al publicării unor lu
crări de bază pentru cunoaşterea monumen
telor istorice din ţară, nu la modul indivi
dual şi aleatoriu, funcţie în mare măsură de 
interesle unuia sau altuia dintre colabora
torii din ce în ce mai numeroşi ai revistei, 
se înscriu lucrările monumentale - practic 
adevărate istorii ale arhitecturii din Mol
dova şi Ţara Românească. Redactate de 
cei mai reprezentativi specialişti ai dome
niului din anii '2 0-'30, inginerul George 
Balş pentru Moldova şi arhitectul Nicolae 
Ghika-Budeşti pentru Ţara Românească. 

Lucrările lor, împărţite pe fascicole cores
punzătoare marilor epoci care acoperă se
colele XIV - XVIll, au apărut alternativ, 
între 1925 şi 1936 - cu necesare întreruperi 
pentru a facilita autorilor însăşi elaborarea 
următoarelor capitole, dar şi apariţia altor 
articole relevând alte tipuri de cercetare 
- în 6 volume consistente, unele de sute de 
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pagini, conţinând fişe analitice, sinteze, o 
ilustraţie grafică şi fotografică de o excep
ţională bogăţie şi probitate, de care nici as
tăzi niciun cercetător serios al domeniului 
nu poate face abstracţie. Sunt pietre de ho
tar ale cercetării, modele pentru acea epocă 
şi adesea chiar pentru mai târziu, care, din 
unele puncte de vedere, nu sunt nici astăzi 
depăşite, în ciuda îmbogăţirii, a diversifi
cării şi afinării metodelor de investigaţie şi 
a unor rezultatele uneori spectaculoase ob
ţinue de cercetare în ultimele 4 decenii. 

Performanţa nu s-a mai repetat pen
tru Transilvania, singura apariţie notabilă 
pentru această zonă fiind volumul dedicat 
Bisericilor de lemn din Maramureş , aparţi

nându-i lui Victor Brătulescu. 
De altfel, crearea Secţiunilor regi

onale ale Comisiunii, pentru Transilvania 
şi respectiv pentru Basarabia şi Bucovina, 
după 1918, a facilitat publicarea unor ma
teriale importante privitoare la aceste zone, 
mai puţin în revista centrală, cât mai ales 
în „Anuarele" fiecăreia dintre ele. Apariţia 
acestora nu a fost însă constantă, dar mul
te dintre meterialele publicate aici sunt şi 
astăzi surse de prim rang pentru cercetare, 
chiar dacă nu am aminti decât contribuţia 
majoră a lui Ştefan Meteş la cunoaşterea 
„Zugravilor bisericilor române" sau „Re
pertoriul bisericilor din Basarabia din seco
lul al XVlII"-lea, sursă inepuizabilă pentru 
cercetarea unui patrimoniu, care, datorită 

perisabilităţii materialului de construcţie -
lemnul - şi împrejurări lor istorice, în mare 
parte a dispărut. 

Marea masă însă a articolelor care 
transmiteau informaţii rezultate din cerce
tă.ri noi sau actualizate , punctuale, la unul 
sau altul dintre monumente nu este mai pu
ţin interesantă . Evident, nu se pot analiza 
nici toate contribuţiile , nici întregul celor 
câteva sute de titluri publicate. 

Trebuie remarcată însă paleta lar
gă de preocupări - de la cercetarea situri
lor antice din Dobrogea şi a inventarului 
arheologic descoperit aici până la analiza 
detaliată a marilor ansambluri monastice, 
cum sunt Hurezii , a ansamblurilor civile 
ale epocii brâncoveneşti, de la monumen
te izolate, unele de importanţă secundară, 
dar scoase din anonimat şi introduse într
un circuit ştiinţific , la altele de primă mă
rime, restaurate sau numai investigate, iar 

numărul acestora este covârşitor. Dar „Bu
letinul" adună în paginile sale nu numai 
monumente, ci şi articole referitoare la sur
se documentare - scrise sau desenate - la 
ilustraţia de carte manuscrisă, la icoane sau 
la importante aspecte legate de iconografie, 
ca cele despre Imnul Acatist, la piese de ar
gintărie din colecţii autohtone sau ajunse în 
străinătate prin danii ori prin rapt. De ase
menea, nu doar monumentele din România 
îşi găsesc locul aici. 

Articolul amplu despre „Arhitectu
ra Sfântului Munte" a fost multă vreme o 
sursă fundamentală pentru toţi cercetătorii 
români şi străini care s-au aplecat asupra 
acestui adevărat fenomen spiritual şi artis
tic al lumii ortodoxe . În aceeaşi măsură, 
prezentarea monumentelor bizantine de la 
Messembria (actualul Nessebăr, din Bulga
ria) a deschis un drum pentru studiul edifi
ciilor sacre din întreaga arie balcanică. Un 
capitol important se referea la culegerea 
informaţiilor despre ctitoriile domnitorilor 
sau boierilor români la aşezăminte din afa
ra ţării , de la Lopuşnija (Serbia) şi Lemberg 
(Lwow, azi în Ucraina) , la Athos şi Sinai. 

Varietatea tematică şi calitatea infor
maţiei nu ar fi fost posibilă în lipsa unei eli
te de colaboratori. De la Alexandru Lapeda
tu şi Dimitrie Onciul, în primul deceniu de 
existenţă, la Nicolae Iorga, care a dominat 
prin frecvenţa intervenţiilor anii '20-'30, la 
articolele pline de substanţă. ale lui Nicolae 
Ghika-Budeşti şi la unele încercă.ri teoreti
ce ale lui George Balş , de la numeroasele 
contribuţii ale lui Virgil Drăghiceanu, la in
tervenţiile semnificative ale lui Horia Teo
doru şi ale mai tânărului pe atunci Aurelian 
Sacerdoţeanu , toate conturează un profil de 
publicaţie seriaosă, care adună în jurul său 
competenţe , ridică probleme stringente ale 
momentului, informează lumea ştiinţifică 

din ţară şi din străinătate asupra unui do
meniu ce îşi dobândeşte o pondere tot mai 
mare în conştiinţa intelectualităţii româ
neşti şi străine: patrimoniul cultural. 

Sumarele revistei înscriu cu regula
ritate o parte oficială reprezentată de De
crete regale pentru clasarea unor clădiri sau 
ansambluri ca monumente, Rapoarte ale 
şedinţelor Comisiunii, Decizii ale acesteia 
privitoare la soarta monumentelor, schim
bări în componenţa acesteia , proiecte de 
restaurare acceptate pentru finanţare din 
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fondurile alocate Comisiunii din bugetul 
statului , cronici consemnând momente din 
activittaea Comisiunii , uneori semnalări 

bibliografice sau chiar recenzii , necroloage 
ale unor dispăruţi implicaţi direct în viaţa 
monumentelor din Româ.nia. 

Nici uciderea preşedintelui Comisiu
nii , Nicolae Iorga , în noiembrie 1940, nici 
anii grei ai războiului , nu au oprit publica
rea „Buletinului", ci dimpotrivă , acesta s-a 
remarcat prin contribuţii de mare importan
ţă , care valorificau fie restaurări de excep
ţie , însemnând practic recuperări ale auten
ticităţii unor monumente de primă mă.rime: 
bisericile Mihai Vodă şi Curtea Veche din 
Bucureşti , picturile interioare de la Biseri
ca Doamnei din Bucureşti , fie sinteza de 
istoria arhitecturii din Ţara Românească , 

BULETINUL 

COMISIU,NII 

MONUMENTELOR ISTORICE 

P t mr .JCAŢ I U:-.: E TRIMESTRlr\ l.A 

ANUi~ XXXVlU, - l-°ASC. 113-116 lAXUARJ.E-l>ECEMVRfE HM.S 

Fig. 3. Coperta ultimului ultimului număr, pe anul 
1945, al „Buletinului Comisiunii Monumentelor 
Istorice" 

apărută în limba franceză , datorată lui Ni
colae Ghika - Budeşti. 

Întreruperea publicării „Buletinului " 
după numărul din 1945 [Fig. 3], de nimic 
prevestită, întrucât funcţionarea Comisiu
nii s-a prelungit până în 1948, a reprezentat 
o pierdere imensă pentru domeniu , iar în 
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conştiinţa celor care îl susţineau , îl apre
ciau şi aveau nevoie de el ca de un reper şi 
un barometru al interesului pentru valorile 
trecutului , s-a întărit din ce în ce mai mult 
ideea că: 

„Buletinul" a fost el însuşi 
un MONUMENT ISTORIC. 

Fig. 4. Primul număr din „Buletinul Monumente
lor Istorice", 1970 

Întreg cortegiul de transformări poli
tice şi culturale care a urmat a generat lip
sa unei publicaţii dedicate exclusiv proble
melor monumentelor istorice din România . 
Şi aceasta , în ciuda faptului că , în ultimii 
ani ai deceniului al 6-lea şi în tot deceniul 
al 7-lea , activitatea de restaurare a monu
mentelor istorice a fost reluată şi s uţinută 

la nivelul statului şi au fost create şi insti
tuţiile specializate menite să o realizeze şi 
să o coordoneze . 

De abia în I 970 , se decide reluarea 
unei publicaţii de specialitate , nu crearea 
uneia noi , ci a uneia care, în mod decla
rat va relua programul - eviedent nuanţat , 

dar în esenţă. similar - ca şi numerotaţia 

întreruptă a vechii şi venerabilei serii an
tebelice şi parţial chiar numele „Buletinul 
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Monum entelor Istoric e" [Fig. 4]. 
Publicaţia apare de atunci neîntre

rupt, chiar dacă titlul i se schimbă de mai 
multe ori, funcţie de conjuncturi. Ceea ce 
rămâne ca o constantă în aceste titluri este 
substanţa: Monumentele Istorice. 

Noua serie a revistei beneficiază pen
tru început şi de colaborările unora dintre 
cei care scriseseră şi la vechiul „Buletin": 
Arhitectul Horia Teodoru şi istor icul Aure
lian Sacerdoţeanu, arhitectul Ştefan Balş -
autorul a numeroase proiecte de restaura
re ale vechii Comisiuni, arhitectul Grigore 
Ionescu , istoricul de artă Virgil Yătăşianu, 
dar şi ale structurilor de specialitate nou 
create pentru a dezvolta , pe alte coordonate , 
cu mai mulţi specialişti, cu numeroşi tineri 
care au fost introduşi nu doar în secretele şi 
rigorile unei meserii văzută mai curând ca o 
chemare, ci hrăniţi cu pasiunea şi dăruirea 

care îi anima pe seniorii domeniului. 
Noua serie a „Buletinului" promo

vează noul în concepţiile de restaurare 
postbelice europene , se face ecoul diversi
fică.rii şi pluridisciplinarităţii cercetării şi , 

în consecinţă , îşi adaptează şi tematica al 
noile realităţi , oferă un alt loc important in
vestigaţiilor arheologice de anvergură, care 
adoptă metode moderne de tehnică de să

pătură şi de interpretare, ca şi cercetărilor 

de istoria artei, tot mai profunde şi mai di
versificate, ori analizei demersurilor care 
pornesc de la necesitatea de a crea o şcoală 
românească de restaurare , în primul rând 
pentru picturile murale, bazată pe experi
enţa internaţională , dar adaptată realităţi lor 
de la noi , prin crearea şantierului-şcoală de 
la bisericile Humor şi Moldoviţa , sub egi
da specialiştilor de la lstituto Centrale del 
Restauro din Roma , în strânsă colaborare 
cu o echipă interdisciplinară de specialişti 
rom âni . Promotorul acestor iniţiative a fost 
profesorul Vasile Drăguţ , cel care , de altfel 
a militat pentru reapariţia „Buletinului", el 
însuşi colaborator asiduu în paginile aces
tu ia între an i i l 9 7 O ş i l 9 8 7 . 

Ceea ce a încercat să promoveze re
vista a fost un spirit ştiinţific autentic , atra
gerea colaboratori lor cu experienţă , dar şi 

a tinerilor, diversificarea ariei problemati
ce: arhitectură religioasă, civilă şi milita
ră văzută prin prisma cercetării pure sau a 
procesului necesar de restaurare şi punere 
în valoare, urbanism istoric , pictură murală 

restaurată sau spectaculos descoperită, de 
la Humor la Mediaş , de la Streisângeorgiu 
la Curtea de Argeş, de la Arbore la Popă
uţi , de la cercetări arheologice de la Curtea 
Domnească de la Argeş, Cetăţeni şi Po
enari la Vornicenii Mari şi Mirăuţi , de la 
Streisângeorgiu la Strehaia şi Probota şi 

Bălineşti, patrimoniul mobil provenit din 
monumente, de la manuscrise la argintărie, 
de la sculptură la mobilier. 

REVISTA 
MONUMENTELOR 

ISTORICE 

Anul LXVIII 

c;,„ ,,„ 01,1unume I< v•l'O•<l 

•li~~ , •• „. 
tJVLlllAPMll<l/A 

Nr . 1- 211999 

Fig. 5. Coperta numărului din 1999, an LXVUI , 
al „Revistei Monumentelor Istorice" 

Semnalarea şi valorificarea surselor 
a fost şi rămâne o constantă în preocupările 
autorilor: de la abordări punctuale şi timide 
la extrem de utilul Repertoriu al dosarelor 
din Arhiva fostei Comisiuni a Monumente
lor Istorice, păstrată la Institutul Naţional 
al Monumentelor Istorice , care ocupă un 
întreg număr din anul l 999 [Fig. 5]. 

Simpla trecere în revistă a sumarelor 
ambelor serii ale „Buletinului " deschide o 
poartă pentru un tip de cercetare şi de eva
luare critică , care este, în mod cert, un de
ziderat al viitorului. Această cercetare ar 
reprezenta o provocare majoră , dar plină de 
interes pentru cel care s-ar încumeta să o 
facă. 
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Privind în urmă , constatăm că, de 
fapt, ne aflăm în faţa unei parităţi tempo
rale: 37 de ani de existenţă a primei Serii , 

l>VL~iiN\Jl.i CQtrtiSi<JNii tr1QN\ltr1~NT~LOR iSTQf;Î~'1 
·t1NVUXVJII ·1925 · 
~ 

' ~..;'. 1 

DC 
C. BrlLŞ 

Fig. 6. Coperta lucrării lui George Balş , Biseri
cile lui Ştefan cel Mare, apărută în numărul din 
1925, an XVlll, al „Buletinului Comisiunii Mo
numentelor Istorice" 

38 de ani de când a fost reînfiinţată Seria a 
ll-a. 

„Buletinul" a apărut în lumea de di
naintea Primului Război Mondial şi tră.ieşte 

astăzi într-o lume a globalizării, dar, atunci 
şi acum, valorile trebuiau descoperite, afir
mate, cercetate, impuse lumii ştiinţifice, 

politice şi nu în ultimul rând publicului 
larg. Sigur, cei ce au înfiinţat „Buletinul" 
ştiau mai puţin despre monumente decât 
ştiu cei de acum, că.ci timpul a dus la acu
mulări semnificative şi la multe schimbări 
în abordare. Dar oare, cei de acum au mai 

14 

multe posibilităţi şi voinţă să le apere decât 
aveau cei de acum un veac? 

Este întrebarea pe care trebuie să 

şi-o pună toţi cei ce au în mână „Buletinul 

Fig. 7. Coperta numărului din 2007, an LXXVI, 
al „Revistei Monumentelor istorice" 

Monumentelor" de ieri [Fig. 6] şi „Revista 
Monumentelor Istorice" de azi [Fig . 7] . 

Este responsabilitatea tuturor celor 
pentru care monumentele însemană mai 
mult decât o clădire pe lângă treci grăbit şi, 
poate , îi admiri cu coada ochiului propor
ţiile sau decorul , înseamnă mai mult decât 
turismul , fie şi cultural, biserica sa u mănă.s

tirea în care te rogi sau un oraş care riscă să 
dispară sub ochii tăi. Poate fi toate acestea , 
dar el este mai mult decât atât. 

Este întrebarea la care revista este 
chemată să răspundă în viitor: 
VllTORUL PENTRU TRECUTUL NOSTRU 

Tereza SINIGAUA 
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CERCETAREA MULTIDISCIPLINARĂ ŞI MONITORIZAREA 
UNOR MONUMENTE DIN ROMÂNIA ÎN CURS DE RESTAURARE 
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SIMPOZIONUL NATIONAL CU PARTICIPARE INTERNATIONALĂ 
' ' 

CERCETAREA PLURIDISCIPLINARĂ ŞI MONITORIZAREA 
UNOR MONUMENTE DIN ROMÂNIA ÎN CURS DE RESTAURARE 

CEMMO 2005 - 2008 

18-19 SEPTEMBRIE 2008 

Institutul Naţional al Monumentelor Istorice 
Bucureşti, Str. Enăchiţă Văcărescu nr. 16 

PROGRAM 

Joi 18 septembrie 2008 

1 OOO - 1030 Deschidere oficială 
Dan LUNGU 
Roxana RĂDVAN 

Moderator: Dan Lungu 
1030 - 1045 Tereza SINI GALIA 

„ Cercetarea interdisciplinară şi monitorizarea unor monumente din 
România în curs de restaurare" - Un proiect interdisciplinar ca 
interfaţă pentru un program internaţional 

1045 - I 1°5 Maria GIURGINCA, Nicoleta BADEA, Aurelia MEGHEA, Roxana 
RĂDVAN 
Tehnici spectrale utilizate pentru cercetarea şi monitorizarea unor 
monumente istorice din România aflate în restaurare 

1105 - 1130 Pauză de cafea 

Moderator: Maria Giurginca 
11 30 - 11 50 Octaviana MARINCAŞ, Carmen SOLOMONEA, Cornelia BORDAŞlU , 

Stelian ONICA 
Contribuţia Universităţii de Arte „George Enescu" Iaşi la realizarea 
Proiectului „Cercetarea multidisciplinară şi monitorizarea unor 
monumente din România în curs de resaturare" 

1150 - 12 10 Geanina ROŞU 
Particularităţi tehnologice ale Tabloului votiv de la biserica Sf. Nicolae 
din Bălineşti 

12 10 - 1230 Joakim STRIBER 
Determinarea pigmenţilor constituenţi picturii murale folosind tehnica 
LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) şi LIF (Laser Induced 
Fluorescence) 

1230 - 1250 Constantin CIOBANU 
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Iconografia Imnului „Fiule, Unul Născut" de la biserica Învierii 
Domnului a Mănăstirii Suceviţa 

1250 - 13 lO Discuţii 

13 I O - 1500 Pauza de prânz 

Moderator: Tereza Sinigalia 
1500 _ 1520 Octaviana MARINCAŞ, Johannes WEBER, RudolfERLACH, Maria 

GIURGlNCA 
Analize fizico-chimice ale probelor prelevate de la Mănăstirile Suceviţa 
şi Popăuţi 

1540 _ 16oo Carmen SOLOMONEA 
Aspecte ale stării de conservare şi intervenţii de restaurare la biserica 
Sf. Nicolae a Mănăstirii Popăuţi - Botoşani 

l 6oo - 1620 Dragoş ENE 
Tendinţe şi perspective în vederea realizării modelelor tridimensionale 
ale monumentelor 

J 620 -11°0 Discuţii 

Vineri 19 septembrie 

Moderator: Iosef Kovacs 

1 oOO - I o20 Oliviu BOLDURA 
Experienţa dobândită de restauratorii de pictură murală în cadrul 
Proiectului CEMMO 

1020 - 1040 Oliviu BOLDURA, Ioan ISTUDOR, Anca OINĂ, Dumitru DUMITRESCU 
Aplicaţii privind tratamentele minerale în gropniţa bisericii mănăstirii 
Suceviţa 

I o40 - 11 oo Laurenţiu ANGHELUŢĂ 
Monitorizare calitativă nedistructivă a suprafeţelor utilizând tehnica 
LIF (Laser lnduced Fluorescence) 

11 OO - 11 30 Pauză de cafea 

t J 30 - l I 5° Csilla HEGEDUS 

1210 _ ,230 

1230 - 1300 
1300_,330 

Proiectul CEMMO din perspectiva unui şantier de restaurare şi de 
specializare 

David BAXTER 
Centrul Internaţional de specializare în meserii tradiţionale de la 
Bonţi da 

Tereza STNIGALIA, Andrei VRETOS, Gheorghe SION 
Decoraţia exterioară a bisericii Sf. Nicolae din Bălineşti 

Discuţii 

Concluzii 
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LISTA PARTICIPANŢCLOR 

lng. Laurenţiu Angheluţă 
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică (INOE) 

Dr. lng. Nicoleta Badea 
Universitatea Politehnica Bucureşti 
Facultatea de Chimie 

David Baxter 
Transylvania Trust, Cluj-Napoca/ Institute of Historic Building Conservation, 
UK 

Prof. univ. dr. Oliviu Boldura 
Pictor restaurator 
CERECS ART S.R.L., Bucureşti 

Lector univ. Cornelia Bordaşiu 
Universitatea de Arte „George Enescu", laşi 
Facultatea de Arte Plastice, Decorative şi Design 
Specializarea Conservare - Restaurare 

Dr. Constantin Ciobanu 
Cercetător 

Institutul pentru Studiul Artelor al Academiei de Ştiinţe al Republicii Moldova, Chişinău, Republica 
Moldova /Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu'', Bucureşti 

Anca Dină 
Pictor restaurator 
CERECS ART S.R.L., Bucureşti 

Dumitru Dumitrescu 
Pictor restaurator 
CERECS ART S.R.L., Bucureşti 

lng. Dragoş Ene 
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică (INOE) 

Dipl. Ing. Rudolf Erlach 
Universităt fiir angewandte Kunst Wien. Institut fiir Kunst und Technologie, Austria 

Dr. lng. Maria Giurginca 
Universitatea Politehnica Bucureşti 
Facultatea de Chimie 

lng. Csilla Hegedus 
Transylvania Trust, Cluj-Napoca 

Ing. Adrian Iordan 
[nstitutul Naţional al Monumentelor Istorice, Bucureşti 
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lng. Ioan lstudor 
Chimist 
CERECS ART, Bucureşti 

Arh. Josef Kovacs 
Director 
Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, Bucureşti 

Prof. univ. dr. lng. Dan Lungu 
Director general 
Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, Bucureşti 

Lector univ. Octaviana Marincaş 
Universitatea de Arte „George Enescu", laşi 
Facultatea de Arte Plastice, Decorative şi Design 
Specializarea Conservare - Restaurare 

Prof. univ. dr. Aurelia Meghea 
Universitatea Politehnica Bucureşti 
Facultatea de Chimie 

Lector univ. Stelian Onica 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza'', laşi 
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae" 
Specializarea Artă sacră 

Dr. lng. Roxana Rădvan 
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică (INOE) 

Geanina Roşu 
Pictor restaurator 
CERECS ART S.R.L., Bucureşti 

Prof univ. Dr. Tereza Sinigalia 
Cercetător 

Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, Bucureşti 

Arh. Gheorghe Sion 
Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, Bucureşti 

Lector univ. Dr. Carmen Solomonea 
Universitatea de Arte „George Enescu", laş i 

Facultatea de Arte Plastice, Decorative şi Design 
Specializarea Conservare - Restaurare 

lng. Joakim Striber 
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică (INOE) 

lng. Andrei Vretos 
Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, Bucureşti 

a.o. Univ. - Prof. Dr. Johannes Weber 
Universităt flir angewandte Kunst Wien. Institut flir Kunst und Technologie. Naturwissenschaften in der 
Konservierung, Austria 
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„ CERCETAREA MULTIDISCIPLlNARĂ ŞI MONITORIZAREA UNOR MONUMENTE DIN 

ROMÂNIA ÎN CURS DE RESTAURARE" 

- UN PROIECT NAŢIONAL CA INTERFAŢĂ PENTRU UN PROGRAM INTERNAŢIONAL 

I nsti tutu.l Na ţi onal al Monumente
lor Istorice (INMI), ca partener nr. 2 în 
Proiectul Cercetarea interdisciplinară şi 
monitorizarea unor monumente din Ro
mânia aflate în restaurare, având acro
nimul CEMMO, ca parte a Programului 
CERES al Ministerului Educaţiei, Cer
catării şi Tineretului, a fost implicat în 
toate cele 6 faze ale acestuia, din oc
tombrie 2005 până în septembrie 2008. 

Obiectul cercetării şi al monito
rizării l-au constituit patru monumente , 
care, beneficiind de mai multă vreme de 
o abordare interdisciplinară în proce
sul de restaurare şi de punere în valoa
re, sunt în acelaşi timp reprezentative 
pentru patrimoniul cultural naţional şi -
fără a fi înscrise în Lista Patrimoniului 
Mondial - au cel puţin valoare europea
nă. Acestea sunt: 

Mănăstirea Suceviţa , judeţul Sucea
va 
- Mănăstirea Sf. Nicolae „ Popăuţi" , Bo
toşani , judeţul Botoşani 

- Bi se rica Sf. Nicolae din satul Băli

neşti , judeţul Suceava 
- Castelul Banffy din satul Bonţida, 

judeţul Cluj. 
Coordonarea generală a proiectului 
CEMMO a revenit Institutului Naţional 
de Cercetare-Dezvoltare pentru Opto
electronică (INOE 2000). Parteneri în 
Proiect , în afară de Institutul Naţional 
al Monumentelor Istorice au fost: 
CERECS ART S.r.l. , Bucureşti ; Univer
sitatea de Arte« G. Enescu», Facultatea 
de Arte Plastice, Decorative şi Design 
din Iaşi ; Transylvania Trust, Cluj-Na
poca ; Universitatea Politehnica Bucu
reşti , Bucureşti , Facultatea de Chimie 
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Tereza SINI GALIA 

Aplicată şi Ştiinţa Materialelor. 
Activitatea tuturor echipelor s-a 

concentrat - în funcţie de specificul fie
căruia dintre parteneri - atât asupra mo
numentelor ca atare (arhitectură, pictu
ră murală , sculptură decorativă), cât şi 

asupra unor piese de patrimoniu mobil 
păstrate în aceste monumente. 

Grupul de specialişti de la Insti
tutul Naţional al Monumentelor Jstori
ce - istorici de artă, arhitecţi, ingineri 
informaticieni , economişti - a fost co
ordonat de Prof. Univ. Dr. Tereza Sini
galia, în calitate de Director de proiect. 

Aceşti specialişti au fost impli
caţi direct în activităţi de cercetare spe
cifice fiecărui domeniu : istoria artei, 
istoria arhitecturii, proce sa rea datelor 
(inventar, bază de date experimentală 

pentru iconografie) , fotografie digitală , 

film documentar, dar şi în activităţi de 
consultanţă la cererea partenerilor noş
tri. 

Pe tot parcursul derulării Proiec
tului , între parteneri a existat o cola
borare mai mult sau mai puţin strânsă, 

depinzând în parte şi de fazele acestu
ia , uneori în acţiuni comune, alteori la 
nivelul schimbului reciproc de informa
ţii. 

Colaborarea cea mai intensă a 
avut loc între lnstitul Naţional al Monu
mentelor Istorice şi CERECS ARTs.r.l. 
Motivaţia pentru o asemenea colabora
re specială rezidă în faptul că cea mai 
mare parte a activită. ţii noastre s-a bazat 
practic pe cea a colegilor noştri pictori 
restauratori, care au lucrat şi continuă 

să lucreze şi după încheierea Proiectu
lui, la cele trei biserici din Moldova de-
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corate cu picturi murale . 

Bălineşti , Biserica Sf. Nicoloae 

Rezultatele activităţii lor sunt 
spectaculoase. Ei reuşesc , printr-o acti
vitate intensă, laborioasă , adesea foarte 
dificilă şi chiar periculoasă (în măsura 
în care substanţele pe care le inhalează 
în procesul de curăţare şi de consolidare 
a picturilor pot fi dăunătoare, iar timpul 
îndelungat petrecut pe sc helă şi poziţia 

incomodă adesea le marchaeză sănăta

tea), să scoată la lumină valori ale tre
cutului, un eor i bănuite , alteori noutăţi 

absolute , la care nimeni , spec ialişti sau 
profani, nu le bănuia sau nu spera să 

apară de sub straturile groase de praf, 
fum, murdărie, depozite animale, săruri 
sau atac biologic. Recuperarea acestora 
pentru istoria picturii murale din Mol
dova, pentru istoria generală a artei din 
România, pentru istoria Evului Mediu 
şi, de asemenea, pentru cea a mentalită
ţi lor, reprezintă un câştig imens . Primii 
specialişti - în afara restauratorilor în
şişi - care s-au bucurat şi au beneficiat 

din punct de vedere ştiinţific de aceste 
rezultate - sunt membrii echipei de la 
INMI şi în primul rând istoricii de artă. 

Această colaborare nu a exclus 
acţiunile preconizate a se desfăşura în 
cadrul parteneriatului nostru cu ceilalţi 
participanţi la Proiect. 

Mănăstirea Suceviţa, Biserica Învierea Domnului 

O menţiune specială priveşte co
laborarea cu Facultatea de Arte Plastice 
din laşi , respectiv cu Secţia de Conser
vare - Restaurare , care a privit în prin
cipal cercetarea unor piese din patrimo
niul mobil provenit de la monumentele 
din Moldova . 

În cadrul acestei colaborări au 
fost dezvoltate mai multe tipuri de acti
vităţi: 

- completarea şi actualizarea fişelor de 
inventar pentru cele patru ansambluri şi 

monumente istorice care au făcut obiec
tul Proiectului ; 
- restituirea corectă a Programelor ico
no grafice ale picturilor de pe s uprafe
ţele cel puţin curăţate atât înainte de 
demararea Proiectului cât şi în timpul 
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derulării acestui a; 
- întocmirea de documentare fotografice 
digitale; 
- elaborarea de planuri, relevee; 
- extinderea cercetării la alte monumen-
te contemporane cu cele alese pentru 
Proiect, pentru a putea, prin studii com
parative, să le stabilim particularităţile , 

importanţa, înscrierea în serii sau or1g1-
nalitatea; 

Botoşani. Biserica Sf. Nicolae a Mănăstirii 

Popăuţi 

- studierea unor piese din patrimoniul 
mobil al bisericii Sf. Nicolae a Mănăsti
rii Popăuţi şi din cel al Mănăstirii Su
ceviţa; 

- elaborarea de studii şi de intervenţii 

ştiinţifice prezentate la diferite reuniuni 
naţionale şi internaţionale; 

- publicaţii: participanţii al Proiect au 
deja articole apărute în publicaţii de spe
cialitate, lucrări acceptate pentru publi
care, sau aflate sub tipar. De asemenea, 
ei pregătesc lucrări mai ample, inclusiv 
din categoria sintezelor, care vor pu
tea fi publicate numai după încheierea 
proceselor de resatuare la respectivele 
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monumente, procese care - din motive 
obiective - pot dura încă mulţi ani de 
acum încolo. 
- alte publicaţii apărute sunt: pliante 
pentru fiecare dintre cele patru monu
mente, seturi de cărţi poştale , postere, 
un grupaj de materiale axat pe obiecti
vele Proiectului publicat în chiar acest 
număr al "Revistei Monumentelor Isto
rice" din anul 2008. 

Arhitecţii au fost implicaţi în ana
lizarea şi aprobarea unor proiecte de re
staurare , dezvoltate în acelaşi timp cu 
restaurarea de pictură murală în cazul bi
sericilor şi separat în cazul Castelului de 
la Bonţida . 

Bonţida, Castelul Banffy 

Inginerii informaticieni au stat tot 
timpul alături de ceilalţi cercetători , atât 
la fotografierea - în reprize repetate , ge
nerate de avansul lucră.rilor de restaurare 
- , în elaborarea design-ului pentru bazele 
speciale de date pentru programul icono
garfic, în pregătirea pentru tipar a mate
rialelor de diseminare şi a numărului din 
"Revistă". 

* 

Cele trei monumente din Mol
dova care păstrează ansambluri mura
le aflate în restaurare au făcut şi obiec
tul unui proiect din cadrul Programului 
CULTURA 2000 - -„Saving Sacred Rel ies 
of European Mediaeval Cultural Herita
ge" (2005-2006). AcestProiect internaţi

onal s-a derulat în cadrul unui labora
tor in situ cu centrul la Gura Humorului 
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(judeţul Suceava) , dar cu staţiuni experi
mentale la cele trei obiective din nordul 
Moldovei. laboratorul s-a bucurat de o 
largă participare internaţională şi naţio

nală. Parte din rezultatele acestui labo
rator au fost publicate, în limba engle
ză, într-un număr special din "Revista 
Monumentelor istorice" din anul 2006. 

* 

În zilele de 18 şi 19 septembrie 2008, 
Institutul Naţional al Monumentelor Isto
rice a organizat un Simpozion naţional cu 
participare internaţională , menit să facă 
publice rezultatele Proiectului. Specialişti 
din cele 6 instituţii partenere şi colabo
ratori ai acestora au prezentat rezultatele 
preliminare sau finale ale activităţii lor. 
Parte din aceste intervenţii sunt publicate 
în acest număr al "Revistei Monumentelor 
Istorice". Această publicaţie con
tinuă prestigiosul „Bultetin al Comisiunii 
Monumentelor fstorice", ale cărui prime 
numere au apărut în anul 1908. 

Suita noastră de articole care fructi
fică cercetări din cadrul Proiectului CEM
MO se înscrie astfel în tematica numărului 
omagial al „Buletinului", de la a cărui pri
mă apariţie se împlinesc l 00 de ani. 

Rezultatele ştiinţifice ale Proiectu
lui devin şi suport pentru cursuri universi
tare de specialitate, pentru cursuri de mas
ter şi pentru cele doctorale la universităţile 
de profil din ţară. , unii specialişti din Insti
tutul Naţional al Monumentelor Istorice şi 
din instituţiile universitare partenere fiind 
implicaţi în activităţi de învăţământ la 
universităţi din Bucureşti şi laşi. 

Institutul Naţional al Monumentelor 
Istorice îşi propune şi valorificarea ulte
rioară a rezultatelor acestui Proiect inter
disciplinar, pe care o va dezvolta în mai 
multe direcţii: 
- Continuarea cercetării monumentelor 
care au făcut obiectul Proiectului în con
cordanţă cu viitoarele lucrări de restaura
re ; 
- Organizarea unui Colocviu vizând pre
zentarea extinsă a rezultatelor acţiunii de 
monitorizare în vederea elaborării unui 
Manual de bună practică bazat pe rezul
tatele acestor investigaţii, absolut necesar 
procesului de conservare a tuturor monu
mentelor restaurate sau aflate în restaurare 
din România; 
- Prezentarea unor contribuţii ştiinţifice 

în cadrul unor manifestări naţionale şi in
ternaţionale şi publicarea unor studii am
ple în publicaţii de prestigiu din ţară şi 

din străinătate, în vederea valorificării re
zultatelor acestei colaborări interdiscipli
nare realizate în cadrul Proiectului . 
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ACTIVITATEA FUNDAŢIEI TRANSILVANIA TRUST 
ÎN CADRUL PROIECTULUI 

„CERCETAREA MULTIDISCIPLINARĂ ŞI MONITORIZAREA UNOR 

MONUMENTE DIN ROMÂNIA ÎN CURS DE RESTAURARE" 

Introducere 

Fundaţia Transylvania Trust a fost 
partenerul nr. 5 al proiectului „Cercetarea 
multidisciplinară şi monitorizarea unor 
monumente din România în curs de restaurare" . 

Ca atare, şi-a început activitatea din 
Etapa Tll , în anul 2006, cercetarea concentrându
se în principal pe Castelul Banffy, Bonţida, în 
curs de restaurare. Motivul alegerii acestui sit 
a fost caracterul unic al metodelor şi tehnicilor 
folosite: se lucrează doar cu materiale ş i 
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tehnici tradiţionale, iar Caste lul este restaurat 
şi prin activităţi-şcoală, aici funcţionând 

Centrul internaţional de spec ializare în 
reabilitarea patrimoniului construit, recent 
distins cu Marele Premiu al Uniunii Europene 
pentru Patrimoniul Cultural-Europa Nostra. 

Centrul de specializare de la Castelul 
Banffy îşi are sediul în incinta castelului din 
Bonţi da începând cu anul 200 1. Scopul Centrului 
este de a promova profesionalismul în domeniul 
conservării mediului istoric şi în mod specia l de 
a preda tehnici tradiţionale de construcţie care 
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pot fi utilizate pentru restaurarea şi întreţinerea 
clădiriJor istorice. 

În domeniul restaurării mediului istoric, 
Centrul promovează principiul intervenţiilor 

minimale, strategia pentru utilizarea tehnicilor 
şi materialelor într-o manieră compatibilă, 

precum şi folosirea resurselor Jocale. Totodată , 

se promovează cercetarea, monitorizarea 
şi documentarea monumentelor istorice atât 

Fig. 2. Castelul de la Bonţida. Grajduri deja 
restaurate 

înainte cât şi pe parcursul intervenţiei. 
Prin proiectu] "Cercetarea 

multidisciplinară şi monitorizarea unor 
monumente din România în curs de restaurare" 
rolul educaţional al Centrului a fost extins, cu 
scopul de a promova dezvoJtarea şi testarea de 
tehnici de restaurare şi materiale noi . 
Etapa III 
Obiectiv: Cercetări multidisciplinare şi 

monitorizări La Castelul Banffy, Bonţida 
Rezultate : 

J. Au fost evaluate rezultatele cercetării 

multidisciplinare efectuate deja sau în 
curs de derulare, referitor la Castelul 
Banffy din Bonţida. S-au formulat 
liniile de acţiune necesare completării 
acestora; 

2. Urmărirea comportamentului în timp a 
zonelor deja restaurate şi evidenţierea 

zonelor aflate în diferite stadii fizice 
premergător începerii restaurării 

Fig. 3. Castelul de la Bonţida. Activităţi la Cen
truJ de specializare: restaurarea pietrei 

(montarea a 6 senzori şi urmărirea 

rezultatelor); 
3. Asigurarea fluxului de informaţii 

specifice muncii de restaurare-
conservare în legătură cu proiectul; 

4. Diseminareainformaţiilorşi a rezultatelor 
obţinute în derularea proiectului; 

Etapa IV 
Obiectiv: Elaborarea şi aplicarea unei metode 
avansate de curăţare şi restaurare a elementelor 
constructive din piatră 
Rezultate : 

1. Determinarea cauzelor deteriorării 

elementelor de piatră; 
2. Determinarea metodelor şi tehnicilor 

avansate de restaurare a pietrei ; 
3. Determinarea zonelor de acţiune pentru 

aplicarea tehnicilor a"'.ansate de curăţare 
şi restaurare; 

4. Punerea în aplicare a tehnicilor avansate 
de curăţare şi restaurare a elementelor 
de piatră de la Clădirea Porţii (sec 
XVlll), Clădirea Grajdului (sec XVIll) , 
Clădirea Principală (sec XVll) etc. 

Etapa V 
Obiectiv: Elaborarea unui studiu asupra 
rezultatelor obţinute in urma aplicării 

tehnicilor avansate de restaurare la Castelul 
Banffy. 
Rezultate: 
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1. Monitorizarea rezultatelor punerii în 
aplicare a tehnici lor avansate de curăţare 
şi restaurare a elementelor de piatră; 

2. Cercetarea materialelor şi tehnicilor 
de restaurare folosite la restaurarea 

istoric din zona Transilvaniei cu 
probleme similare celor de la Castelul 
Banffy; 

2. Descrierea problemelor similare în cazul 
obiectivelor selectate; 

Fig. 4. Castelul de la Bonţida. Clădirea principală. Ceremonia de decernare a Premiului Europa Nostra, 
iulie 2008 

elementelor de zidărie la Castelul 
Banffy, Bonţida; 

3. Cercetarea materialelor şi tehnicilor de 
restaurare folosite la restaurarea bolţilor 
la Castelul Banffy, Bonţida ; 

4. Elaborarea studiului privind rezultatele 
obţinute în urma aplicării tehnicilor 
avansate de restaurare la Castelul 
Banffy. 

Etapa VI 
Obiectiv: Elaborarea unui Plan strategic de 
măsuri pentru extinderea ariei de supraveghere 
şi a multiplicării modelului de lucru în alte 
locaţii cu obiective culturale expuse riscului de 
degradare în zona Transilvaniei 
Rezultate: 

I . Inventarierea unor obiective monument 
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3. Întocmirea raportului privind modul în 
care aceste obiective monument istoric 
construit pot beneficia de experienţa 

activităţilor proiectului desfăşurat la 
Castelul Banffy. 

Implicaţiile strategice ale proiectului 

Analiza detaliată a materialelor ş1 

tehnicilor utilizate, observarea condiţiilor 

de lucru (de exemplu condiţiile climaterice) 
şi modul de utilizare a clădirilor ca urmare 
a activităţilor de restaurare efectuate pot 
constitui surse de inspiraţie în aplicarea şi 

adaptarea acestor rezultate, după caz , şi altor 
situri. Modul de abordare a acestor aspecte 
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precum şi aplicarea principiilor de bază vor 
asigura o conservare durabilă prin menţinerea 
materialului original în procent cât mai mare 
şi prin intervenţii de reabilitare compatibile cu 
materialul original. 

Activitatea desfăşurată în cadrul acestui 
proiect a avut drept scop experimentarea unor 
tehnici avansate şi a unei abordări pe baza 
următoarelor obiective strategice clar definite : 

• Aprofundarea Înţelegerii utilizării 

materialelor, tehnicilorsi tehnologiilor 
tradiţionale de reabilitare şi restaurare 
a mediului istoric construit; 

• Investigarea durabilităţii materialelor 

şi tehnologiilor tradiţionale de 
construcţie; 

• Facilitarea transmiterii cunoştinţelor 
către alte situri; 

• Constituirea unei reţele de specialişti 
a căror competenţă poate fi utilizată 
pentru a asigura reabilitarea 
şi restaurarea mediului istoric 
construit; 

3) Asigurarea unor facilităţi În care 
experimentarea restaurării mediului 
istoric construit să se poată efectua 
Într-un mediu reprezentativ 
pentru problemele tipice legate de 
restaurare. 
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ELABORAREA UNUI PLAN STRATEGIC DE MĂSURI 
PRIVIND CONSERVAREA PICTURILOR MURALE 

Introducere 

În strategia de conservare a componen
telor artistice trebuie luate în considerare câteva 
aspecte legate de amplasarea acestora în spaţi
ile arhitecturale de la interior sau expunerea la 
factorii de la exterior. Conservarea picturilor 
murale este determinată aşadar de un complex 
de factori care interacţionează în mod unitar. În 
plus, aceasta este influenţată direct de suportul 
arhitectural pe care este aplicată, de transfor
mările suferite de-a lungul timpului şi apoi de 
particularităţile tehnologice datorate execuţiei , 

în contextul variaţiilor permanente ale micro
climatului. Apoi, trebuie luat în considerare şi 

factorul uman, ca unul dintre cei mai activi care 
contribuie la degradarea picturilor murale . As
pectele generale analizate individual constituie 
o primă etapă în elaborarea unui plan strategic 
de conservare a picturilor murale aflate într-un 
monument istoric şi poate face parte dintr-o pre
ocupare permanenta a forurilor responsabile. 

O importantă etapă este impusă de efec
tuarea lucrări lor de conservare şi restaurare a 
picturilor murale . Deşi acest act presupune apli
carea unor metodologii, dintre care unele verifi
cate în timp, cu efecte mai mult sau mai puţin fa
vorabile, o importantă contribuţie în conservarea 
picturii o au materialele noi folosite în procesul 
de conservare-restaurare. După finalizarea inter
venţii lor, se impune iniţierea unei ultime etape, 
care priveşte urmărirea în timp a stabilizării ele
mentelor ce contribuie la conservarea picturilor 
murale precum şi ameliorarea condiţiilor natura
le care influenţează permanent conservarea. Este 
evident că aspectele care privesc influenţa des
tructivă a factorului uman trebuie să fie eliminate. 

1. Identificarea stării de conservare a com
ponentei artistice în raport cu arhitectura 

Legătura indisolubilă dintre pictura mu
rală şi elementele de arhitectură impune efectua-
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rea unui studiu de ansamblu asupra monumentu
lui. În acest sens, în cazul bisericii din Bălineşti , 
putem comenta lipsa de interes pentru conserva
rea moştenirii primite. Supusă unor condiţii as
pre de microclimat, impuse (date) atât de speci
ficul regiunii cât şi de poziţionarea sa pe o culme 
de deal din lunca Siretului, Biserica Sf. Nicolae 
din Bălineşti a suferit degradări importante din 
lipsa unui acoperiş corespunzător. Pierderea în 
mare parte a picturii murale şi a primei deco
raţii cu asize de cărămidă de pe bolţile pronao
sului ş i naosului, cărămizile noi care le înlocu
iesc pe cele degradate, sau traseele formate de 
şiroirea apei pe suprafeţele verticale ale picturii 
murale sunt martori că această bi serică a avut 
o perioadă îndelungată un acoperiş deteriorat. 
În prezent, biserica are un acoperiş din şindri
lă executat în timpul intervenţiilor efectuate de 
D.M.I. Degradările importante apărute la nive
lul acestuia au impus aplicarea unei soluţii de 
compromis, cum este cea a suprapunerii peste 
şindrilă a unei învelitori de tablă zincată. Acum, 
şi acesta se aftă într-o stare avansată de degrada
re, iar apa meteorică pătrunde în interior, până 
la susprafaţa picturii. Ar mai trebui adăugat că 
acoperişul a fost prevăzut în dreptul pronaosu
lui , spre sud, cu un iluminator care nu mai are 
însă un sistem de acoperire (izolare). Imagini 
surprinse în timpul unor ploi ne arată câteva din 
zonele udate de apele meteorice [Fig. 1 ], zone 
care corespund la interior cu suprafeţe pătate, 

de culoare închisă sau cu voaluri albe . Tot un 
act de neglijenţă se petrece şi în podul de la tur
nul-clopotniţă. În această zonă, ploaia pătrunde 
prin acoperiş, dar în special prin ferestrele des
chise tot timpul [Fig. 2] şi acestea degradate. 
La deteriorarea monumentului în ansamblu şi a 
picturii murale în special, contribuie şi lipsa tro
tuarului sau a unui sistem corespunzător de pre
luare a apelor meteorice[Fig. 3]. Datorită acestor 
neglijenţe, pe suprafaţa picturii din zonele expu-
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Fig. l. 

Fig. 2. 

se au apărut diferite forme de evoluţii biologice 
sau eflorescenţe saline; stuctura de zidărie sau 
straturile componente ale picturii şi-au pierdut 
coeziunea; au apărut detaşări ale picturii mura
le de structura de zidărie sau ale componentelor 

Fig. 3. 

picturii între ele; stratul de culoare a suferit al
terări ireversibile; o mare parte din pictura mu
rală din aceste zone s-a pierdut [Fig. 4, 5, 6]. 

Se recomandă, prin urmare, ca soluţii de 

Fig. 4. 

Fig. 5. 

urgenţă înlocuirea acoperişului , a geamurilor 
ferestrelor, realizarea unui trotuar perimetral şi 

a unei rigole. Starea bună de conservare a sis
temelor de protejare este indispensabilă pentru 
conservarea picturilor murale. Este necesară , de 
asemenea, studierea şi urmărirea în timp a struc-
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Fig. 6. 

Fig. 7. 

turii de zidărie, a pardoselei şi a nivelului de 
călcare, a ancadramentelor de la uşi şi ferestre. 

Analiza stării de conservare a picturilor 
murale porneşte de la o cercetare preliminară 
privind caracteristicile stratului suport şi ale stra
tului de culoare. Acestea sunt completate cu in
formaţiile rezultate în urma analizelor chimice şi 
biologice. Investigarea structurală a picturilor de 
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la Bălineşti ne arată fenomene de pierdere a ade
ziunii straturilor constituente, respectiv arriccio 
şi intonaco, în special pe zonele curbe unde pictu
ra s-a desprins de zidărie împreună cu prima de
coraţie murală cu imitaţie de asize din cărămidă. 
Pornind de la unele vicii de tehnică, la suprafa
ţa picturii identificăm depuneri superficiale sau 
aderente de praf şi fum asociate cu eflorescenţe 
saline solubile sau insolubile. Lacunele stratului 
de culoare, determinate de fenomene de pierdere 
a coeziuni şi adeziunii sunt completate de unele 
forme de eroziune datorate umidităţii . Forma
ţiunile microbiologice se pot identifica în toată 
biserica, dar mai ales în pronaos unde pereţii şi 

bolta sunt acoperiţi cca. 90 % de voaluri albe 
evolutive (săruri şi agenţi biologici) [Fig. 7] . 

În cazul picturii murale exterioare, s-a 
urmărit extensia fenomenelor de eroziune sau 
pierdere a coeziunii şi adeziunii la stratul de in
tonaco. De asemenea, s-a constatat dezvoltarea 
agenţilor biologici mai ales pe suprafeţele de est, 
nord şi vest, zone marcate de evoluţia lichenilor. 
În urma tratamentelor de biocidare, pe absida 
altarului aceste suprafeţe au fost descărcate de 

corpurile de fructificaţie descoperind astfel ur
mele tehnologice ale picturii. Pentru exterior, 
ar mai fi de adăugat că fragmentele de pictură 
murală ameninţă în multe locuri cu prăbuşi

rea. Deşi acestea au fost asigurate în trecut cu 
mortar de ciment, contracţiile mari ale acestui 
material incompatibil cu structura picturii mu-
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rate, nu asigură rezistenţa în timp ci, din contră, 

contribuie local la desprinderea sa [Fig. 8, 9) . 

Fig. 8. 

Fig. 9. 

2. Identificarea parametrilor de microclimat 
Importanţa variaţiilor de temperatură, 

umiditate şi lumină sunt elemente care influ
enţează starea de conservare a picturilor mura
le, în special a stratului de culoare. Identifica
rea formelor de degradare ale pigmenţilor este 
importantă pentru înţelegerea modificărilor 

esterice naturale care apar la nivelul picturii 
murale şi totodată pentru stabilirea unui nivel 
corect al intervenţiei de conservare-restaurare. 

2.1. Degradări datorate pierderii stabilităţii 
stratului de culoare 

Formele caracteristice de degradare a 
stratului de culoare pot fi identificate prin mij
loace directe de observaţie precum şi prin efec
tuarea unor teste de aderenţă . Astfel, în special 
pe suprafeţele cu pictură exterioară de la Suce
viţa sau pe bolţile de la interior s-au determinat 
deformări ale stratului de culoare sub formă de 
solziri, umflături sau pante de acoperiş. Aceste 
degradări se datorează variaţiilor anuale de mi
croclimat între perioada de vară şi iarnă precum 
şi schimbărilor de temperatură care determină 
fenomenul de îngheţ-dezgheţ. Aceste forme ca
racteristice se manifestă în special asupra pig
menţilor argiloşi respectiv ocru, verde de pământ 
şi roşu oxid [Fig. 10, 11]. 

Fig. 10. 

2.2. Forme caracteristice de alterare cromati
că a pigmenţilor 
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Fig. l l. 

Luând în considerare studiile de caz asu
pra cărora s-a intervenit în cadrul acestei cerce-

Fig. 12. 

tări vom face în continuare o prezentare a obser
vaţiilor noastre privind formele caracteristice de 
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alterare a pigmenţilor de la biserica mănăstirii 

Suceviţa şi de la biserica din Bălineşti . Cele con
statate la biserica mănăstirii Popăuţi sunt asemă
nătoare întrucât picturi le din acest monument 
fac parte din aceeaşi etapă istorică cu Bălineştii , 

respectiv seco lul al XV-iea. 

2.2.1. Forme specifice de alterare a pigmenţi
lor de la biserica mănăstirii Suceviţa 

Din analiza vizuală a suprafeţelor mura
le s-au constatat unele diferenţe privind aspectul 
pigmenţilor albastru smalţ şi roşu cinabru. Aceş
tia acoperă suprafeţe întinse în cadrul cărora ob
servăm mari variaţii cromatice a căror explicaţie 
este argumentată de analizele chimice de labora
tor efectuate de ing. chimist Ioan lstudor. 
• Pigmentul albastru smalţ a fost folosit pe su
prafeţe ce acoperă fondul de cer şi unele elemen
te de modelaj ale veşmintelor. Este un pigment 
de provenienţă minerală , fiind o st iclă de pota
siu colorată cu oxid de cobalt. Alterarea acestui 
pigment se manifestă , în special pe s uprafeţe

le superioare, unde fondurile cu albastru smalţ 
sunt transformate în semitonuri de gri [Fig. 12, 
13]. Explicaţia acestei forme de alterare poa
te fi susţinută prin câteva argumente. Pierderea 

calităţii cromatice pe aceste zone din interior 
se poate datora influenţei microclimatului , care 
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Fig.13. 

este saturat de umiditatea ambientală. Se poate 
spune, aşadar, că este vorba de o degradare fizi
că a acestui pigment. De asemenea, trebuie luat 
în considerare faptul că pigmentul albastru de la 
nivelul fondului a fost aplicat a secco. Conform 
analizelor chimice de laborator, pentru aplicarea 
pigmentului albastru smalţ s-a folosit un liant or
ganic de natură proteică. O posibilă explicaţie 
pentru alterarea acestui pigment ar putea fi pusă şi 
în legătură cu unele vicii tehnologice de producţie. 
• Pigmentul roşu cinabru 

Privind în ansamblu, pictura murală in
terioară de la Suceviţa, constatăm că ea este 
marcată de folosirea în cantităţi mari a acestui 
pigment. Pe parcursul intervenţiilor de conser
vare - restaurare a picturii , s-a observat un feno
men de înnegrire a cinabrului pe zonele aflate în 
apropierea surselor naturale de lumină , respectiv 
în jurul ferestrelor. Acest fenomen de transfor
mare cromatică a cinabrului, a fost studiat, într-o 
primă etapă, în turla bisericii iar apoi în zonele 
inferioare cu ferestre cu deschideri mai largi . Al
terarea roşului cinabru se manifestă prin modifi
carea la suprafaţă a pigmentului într-un strat de 
culoare gri-negru provocată de alterarea accen
tuată în funcţie de intensitatea luminii inciden
te. Fenomenul se diminuează treptat pe măsură 
ce ne îndepărtăm de ferestre , pigmentul cinabru 
având nuanţe de negru, brun închis, brun, roşu 
închis până la roşu intens. Pe suprafeţele pe care 
nu ajunge un fascicol luminos pigmentul nu şi-a 
schimbat culoarea. Cercetarea acestui fenomen a 
fost determinată de transformările estetice adu-

se picturii de instabilitatea cinabrului în lumină 
solară. Expunerea cinabrului la lumină cu lungi
mea de undă cuprinsă între 400 şi 570 mm are ca 
rezultat formarea metacinabrului [Fig. 14]. 

2.2.2. Forme specifice de alterare a pigmenţi
lor la biserica Sf. Nicolae de la Bălineşti 
• Pigmentul albastru azurit din pictura de la Bă
lineşti , expus diferiţilor factori de mediu, a cu
noscut o serie de alterări chimice, care i-au pro
vocat pierderea calită.ţii cromatice iniţiale , prin 
transformare în diverşi compuşi ai cuprului . Pro
duşii de alterare au caracteristici fizico-chimice 
şi implicit culori diferite. Cea mai răspândită 

formă de alterare a pigmentului albastru azurit 
este transformarea acestuia în malachit verde, 
sub acţiunea prelungită a umidităţii . Acest feno
men poate fi identificat la Bălineşti atât în zona 
registrelor inferioare, marcate de umiditatea de 
capilaritate cât şi în cele superioare aflate sub in
fluenţa umidităţii de infiltraţie . 

•Reacţia biuretului , formă de alterare a pigmen
tul albastru azurit 

Un alt fenomen de modificare cromatică 
a pigmenţilor de cupru, în urma căruia stratul de 
culoare se transformă în violet, a fost identificat 
şi în pictura murală exterioară de la biserica din 
Bălineşti , fenomen vizibil mai ales pe urmele de 
pictură de pe absida altarului spre de sud, sau la 
bi serica mănăstirii Suceviţa pe faţada de sud sau 
la icoana de hram de pe turnul clopotniţă. 

În urma cercetării stratului de culoare, 
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Fig.14. 

chimistul Ioan lstudor a emis ipoteza că apari
ţia culorii violet este rezultatul unei reacţii în
tre ionii de cupru cu liantul de natură proteică şi 
mediul alcalin al hidroxidului de calciu. Aceas
tă reacţie este des folosită în chimia analitică şi 
este cunoscută sub denumirea de reacţia biure
tului. Prezenţa culorii violet este rezultatul reac
ţiei analitice realizată chiar pe perete probând, 
în acelaşi timp, prezenţa unui liant proteic în 
mediul picturii [Fig. 15]. Această reacţie a fost 
reprodusă în laborator, folosind azurit, soluţie de 
caseinat de calciu şi lapte de var. 

Modificările cromatice ale pigmen
ţilor în pictura murală, sunt strâns lega
te de natura materialelor, tehnica de execu
ţie şi de condiţiile de mediu, împreună cu 
factorii accidentali surveniţi în timp. Identifica
rea diferitelor tipuri de alterări ale pigmenţilor 
şi cunoaşterea acestora, ne pot conduce la ne
cesitatea monitorizării unor aspecte care privesc 
în mod direct conservarea picturilor murale. 

3. Identificarea influenţei factorului antropic 
Dintre factorii generali care contribu

ie la degradarea valorilor de patrimoniu, omul, 
prin atitudinea şi activităţile sale, produce cele 
mai grave agresiuni asupra propriilor valori 
culturale. Exemplele pot începe de la cele mai 
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nevinovate gesturi, cum ar fi trecerea în uitare 
a acestora sau lipsa de interes şi pot continua 
până la voinţa de a distruge, precum dezastre-

Fig.15. 
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le declanşate de războaie sau manifestările de 
vandalism. În plus, mai trebuie adăugată şi in
fluenta factorului politic. Conştientizarea acestei 
atitudini, cu consecinţe nefaste asupra valorilor 
culturale, religioase sau istorice, porneşte în pri
mul rând de la recunoaşterea acestui fapt şi bi
neînţeles implicarea devotată în conservarea şi 

punerea în valoare a propriei identităţi culturale. 

3.l. Degradări neintenţionate 
Această categorie de degradări , aparent 

nesemnificative, poate influenţa major conserva
rea picturilor murale. Pornind de la gândul de 
a face ceva "util şi frumos", se poate ajunge de 
la mici degradări la pierderi importante care pri
vesc uneori însuşi aspectul general al monumen
tului. De la modalităţile de întreţinerea curentă, 
cum ar fi ştergerea prafului şi până la evenimen
tele istorice sau cele petrecute în incinta bisericii 
se poate întâlni o diversitate de efecte care pot 
produce degradări ireversibile. 

În aceste cazuri responsabilitatea este 
împărţită între preotul paroh subordonat epar
hiei şi instituţiile statului care au obligaţia 

prin lege de ocrotire a patrimoniului. Prin 
urmare, neglijenţa umană poate fi respon
sabilă de degradarea neintenţionată a monu
mentului, inclusiv a componentelor artistice. 

3.2. Degradări intenţionate 
Referindu-ne în continuare la biserica 

mănăstirii Suceviţa, putem spune că s-au identi
ficat forme importante de degradare a picturilor 
murale datorate factorului uman. Aceste degra
dări sunt marcate de gestul necugetat de a inciza 
diferite nume sau date în zona registrelor inferi
oare [Fig. 16, 17, J 8), unele chiar pe Tabloul vo
tiv. Pe lângă aceste intervenţii , dintre care unele 
pot fi considerate acum istorice, se mai pot a.dă
uga modificările de atitudine din epocă , asociate 
cu intervenţii la arhitectură şi asupra picturilor 
murale dar trebuie să luăm în considerare şi 

' efectele activitătilor economice sau industriale. 
Dintre acestea ~el mai dăunător factor este cel 
care se referă la alterările provocate de poluarea 
atmosferică sau chiar intervenţiile de restaurare 
care folosesc structuri de beton sau materiale pe 
bază de răşini acrilice. 

4. Monitorizarea monumentului după inter
ventia de restaurare 

' Pentru a înţelege modalităţile de abor
dare a conceptului de monitorizare, vom face o 
prezentare a problemelor ridicate de conservarea 

Fig. 16. 

picturilor murale interioare şi exterioare de la bi
serica mănăstirii Voroneţ. Pe baza observaţiilor 
directe şi prin intermediul mijloacelor de investi
gaţie specializate, respectiv prin analize chimice 
şi biologice, s-au identificat elementele necesare 
monitorizării şi mai ales urmăririi în timp a stării 
de conservare a picturilor murale . 

4.l. Monitorizarea generală a parametrilor 
de microclimat 

După anul 1977, când s-au finalizat inter
venţiile majore asupra ansamblului arhitectural , 
respectiv lărgirea acoperişului şi ridicarea zidu
lui de incintă , pe parcursul lucrărilor de salvare a 
picturilor murale exterioare din anii ' 80, s-a con
statat un exces al umidităţii ambientale pe latura 
de nord. Din observaţiile noastre, această umidi
tate persistentă se datorează perdelei de vegeta
tie arboricole care, ajungând la înălţimi de 2-3m 
~ri mai mare decât zidul de incintă , nu permite 
circulatia curentilor de aer. În felul acesta s-a 
produs ' un efect de seră cu caracter permanent şi 
stagnant. Prezenţa excesivă a umidităţii favori
zează dezvoltarea algelor şi lichenilor, fapt care 
se poate observa şi astăzi pe noile dale din piatră 
ale trotuarului , de pe latura de nord. 

Pentru diminuarea acestei umidităţi se 
impune revizuirea, într-o primă etapă, a perdelei 
de vegetaţie respectiv tăierea unora dintre arbori 
pentru efectuarea unor ferestre prin care curenţii 
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Fig. 17. 

Fig. 18. 

de aer să ventileze spaţiul ambiental, iar, între 
timp, cultivarea unei vegetaţii tinere, cu carac
ter decorativ. De asemenea, mai trebuie studia
tă şi înălţimea zidurilor care, împreună cu ve
getaţia, ar putea influenţa excesul de umiditate. 
Pentru evitarea dezvoltării agenţilor biolo
gici, se poate lua în considerare şi propunerea 
chimistului Mihai Lupu, care sugerează am
plasarea unui sistem reflectorizant prin care 
suprafaţa cu pictură de pe latura de nord să pri
mească lumină solară, aşa cum se întâmplă pe 
celelalte faţade unde nu se dezvoltă lichenii şi 

algele. Toate aceste aspecte generale ale con
servării monumentului trebuie luate în conside-
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rare numai în cadrul unui program de monito
rizare conceput special pentru acest ansamblu. 

4.2. Monitorizarea suprafeţelor murale 
Pe baza experienţei acumulate pe parcur

sul anilor petrecuţi pentru conservarea picturi
lor de la Voroneţ şi având la bază investigaţii
le curente efectuate, se impune instituirea unui 
program de monitorizare a întregului complex 
pentru conservarea acestui valoros ansamblu 
mural înscris pe Lista UNESCO. De-a lungul 
timpului , s-au mai făcut verificări periodice ale 
suprafeţelor exterioare asupra cărora s-a inter
venit la începutul ani lor '80. Identificarea unor 
elemente primare de pierdere a coeziunii şi ade
ziunii stratului de culoar a determinat studierea 
fenomenului şi iniţierea unui program de rede
finire metodologică , prin care să oferim o mai 
mare stabilitate stratului de culoare prin aplica
rea unor tratamente minerale de protejare gene
rală a picturilor murale exterioare, tratamente 
necunoscute nouă în faza iniţială a intervenţiei . 

Prin corelarea datelor obţinute şi a con
sultărilor cu ing. chimist Ioan lstudor, s-au iden
tificat, în parte, cauzele care contribuie la apari
ţia acestor instabilităţi ale stratului de culoare. 
Principalul factor se referă la procesul de for
mare a sărurilor. Este vorba de prezenţa excesi
vă a sulfaţilor în zonele registrelor superioare, 
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provenienţa acestora fiind determinată de tur
narea centurii perimetrale din ciment pe zidăria 
bisericii. Datorită curenţilor de aer turbionari , 
procesul de evaporare a umidită.ţii ambientale 
stimulează recristali zarea sărurilor, producând 
în timp, aceste fenomene primare de pierdere 
a adeziunii stratului de culoare [Fig. 19, 20]. 

Fig. 19. 

Un alt motiv ar fi acela referitor la fap
tul că, în anii '80, s-a folosit, ca unic adeziv 
al epocii, dispers ia transparentă de casei nat 
de calciu, brevetată de inginerul chimist Ioan 
l studor şi pictorul Gheorghe Ciobanu. Aces
ta s-a dovedit foarte util în cazul intervenţiei 
de urgenţă, dar trebuie luat în considerare 
faptul că acest produs, ca şi altele, este su
pus fenomenelor de îmbătrânire, mai ales în 
condiţiile aspre de microclimat la care sunt 
expuse picturile exterioare de la Voroneţ. 

Abstract 

The preservation of mural paintings can
not and should not be considered individually, 
but as an indissoluble component of the whole to 
which it belongs. Such attitude should necessarily 
characterize both the restorer of artistic elements 
and the architect, the beneficiary or any other 
person interacting at a certain moment with the 
monument, for the preservation throughout time 
of the heritage items. 
From the perspective of the conservation-res-

Fig. 20. 

Pe de altă parte, trebuie revăzută ati
tudinea celor care îngrijesc biserica, întrucât 
acum, când tocmai s-au terminat lucrările de 
conservare a picturilor murale , restaurato
rii au descoperit efecte ale unei atitudini de 
neglijenţă sau lipsă de discernământ. Astfel, 
s-au găsit urme de zgârieturi în dreptul stra
nelor unde s-au instalat, improvizate sisteme 
de iluminat sau chiar un cablu electric bătut în 
cuie pe pictura lui Grigore Roşca din pridvor 
şi la exterior. De asemenea, ar trebui revizu
it sistemul electric general precum şi schim
barea ferestrelor sparte din turla naosului . 

În acest sens, se impune monitori
zarea permanentă a suprafeţelor murale 
exterioare şi a spaţiului ambiental, urmă
rind atât fluctuaţiile de microclimat cât şi 

influenţa factorului uman, mai ales a gru
purilor mari de vizitatori care aglomerea
ză, de multe ori, interioarele bisericilor. 

toration interventions carried out on the mural 
paintings, the research of the monument in its 
entirety and the detai led investigation of the mu
ral paintings are a must. Such approach involves 
the knowledge of the technique of execution and 
of the original materials that were initially used; 
the identification of the chromatic alterations, of 
the types of decay and causes that lead to emer
gence thereof; setting and applying the adequate 
and previously time-confirmed methodology; the 
usage of products compatible to the original and 
previously subjected to laboratory andin situ tests. 
Each monument is unique and this determines the 
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uniqueness of the investigations and of the treat
ments which have to be adapted to the specific 
problems that were encountered on the field. Fol
lowing the completion of the interventions, a fi
nal phase is necessary, aiming at monitoring the 
stability throughout time of the elements contrib
uting to the conservation of the mural paintings 
as well as the amelioration of the natural condi
tions that permanently influence the preservation 
thereof. 
The identification of the state of conservation and 
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the influence of the elements leading to the trans
formation of the authentic image were studied in 
the case oftwo representative monuments in north 
Moldavia, that is the church of the Suceviţa Mon
astery and the Church of Bălineşti, cases studies 
described within this pa per. The monitoring of the 
monument following the restoration works, with 
the peculiarities encountered at the levei of the 
frescoes, is a major concern to us and we analyze 
it in the case of the church of the Yoroneţ Mon
astery. 
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CONTRIBUŢIA UNIVERSITĂŢII DE ARTE "GEORGE ENESCU" IAŞl-

LA PROIECTUL CERCETAREA MULTIDISIPLlNARĂ ŞI MONITORIZAREA UNOR MONUMENTE DIN 

ROMÂNIA ÎN CURS DE RESTAURARE" 

În cadrul Universităţii de Arte "George 
Enescu" din laş i funcţionează Centrul de Cer
cetă.ri în Conservare-Restaurare şi Arte Apli
cate (CReART) a cărui misiune este de a iniţia 
şi participa la proiecte de conservare-restaura
re şi de cercetare. Activitatea constă în efec
tuarea de studii şi lucrări specifice în inves
tigarea ştiinţifică a bunurilor de patrimoniu, 
conservarea şi restaurarea picturilor murale , a 
picturilor în tempera pe lemn, monitorizarea 
parametrilor de microclimat, monitorizarea 
stării de conservare a monumetelor istorice. 
Universitatea de Arte din Iaşi a fost unul din 
cei şase parteneri care au realizat Proiectul 
"Cercetarea multidisiplinară şi monitorizarea 
unor monumente din România în curs de resta
urare' ', efectuînd studii şi analize ştiinţifice, 

lucrări de conservare şi restaurare de-a lungul 
a trei etape din durata acestuia. 

Pentru etapa a treia denumită Cercetări 
multidisciplinare şi monitorizări la mănăsti
rea Suceviţa şi castelul Banffy obiectivul pla
nificat a fost Investigaţii şi analiza rezultatelor 
obţinute în urma aplicării tehnicilor avansate 
de curăţare şi restaurare a picturii murale de la 
mănăstirea Suceviţa. 

Activităţile desfăşurate au urmărit rea
lizarea Studiului rezultatelor obţinute în urma 
ap licării până în prezent a tehnicilor avansate 
de curăţare şi restaurare precum şi a Rapor
tului de cercetare cuprinzând investigaţiile ş i 

analiza rezultatelor obţinute în urma aplicării 
tehnicilor avansate de curăţare şi restaurare de 
la mănăst irea Suceviţa ceea ce a fost un aport 
însemnat la cunoaşterea din acest domeniu . 

S-au realizat următoarele activităţi : do
cumentarea fotografică. atât înaintea începe
rii etapelor de curăţare-restaurare cu tehnici 
avansate cât şi după efectuarea intervenţiilor 
propuse; cercetări în arhive şi biblioteci pen
tru identificarea informaţiilor care lipseau din 

Octaviana MARINCAŞ 

cuprinsul fişei analitice de evidenţă şi care 
ajutau la stabilirea stării de conservare şi la 
cunoaşterea naturii materialelor constituente 
bunurilor de patrimoniu luate în lucru ; au avut 
loc discuţii cu partenerii privind condiţiile 

de implementare a proiectului ; s-a participat 
la montarea senzorilor în cele trei locaţii din 
Moldova (mănăstirile Suceviţa, biserica Sf. 
Nicolae - Popăuţi , biserica Sf. Nicolae Băli
neşti); s-a iniţiat monitorizarea stării de con
servare a bunurilor de patrimoniu din colecţia 
Mănăstirii Suceviţa prin: observaţii vizuale, 
analize microscopice, analize SEM, investiga
ţii ESEM-EDX, analize IR; s-a realizat studiul 
rezultatelor obţinute în urma aplicării până în 
prezent a tehnicilor avansate de curăţare şi re
staurare pe bunuri din colecţia mănăstirii Su
ceviţa. 

Pentru a putea folosi tehnici de inves
tigare ştiinţifică complexe (în tandem) a fost 
necesara realizarea unei vizite de lucru în stră
inătate . Stagiul efectuat la Universitatea de 
Arte Aplicate din Viena, Institutul pentru Artă 
şi tehnologie, Ştiinţa Conservării s-a desfăşu
rat în perioada 23 .10.2006 - 05 .11.2006. S-au 
folosit metode microscopice de analiză (micro
scopie optică în lumină inci dentă. şi transmi
să) şi investigarea ştiinţifică prin microscopie 
electronică cu baleiaj cuplată cu spectrometrie 
de raze X prin dispersie de energie. Astfel, s-a 
vizualizat morfologia suprafeţei probelor ana
lizate, s-au obţinut spectrele de raze X reali
zându-se analiza calitativă a materialelor con
stituente microprobelor prelevate din pictura 
murală interioară a bisericii mănăstirii Suce
viţa. Au fost analizate, selectate şi înregi strate 
imagini de microscopie optică şi electronică 

(cu electroni secundari şi electroni retrodifu
zaţi) care să permită caracterizarea stării de 
conservare, cunoaşterea calitativă a materiale
lor analizate, monitorizarea în timp a bunuri-
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lor de patrimoniu . 
Dimensiunea complexă precum şi ca

racterul de noutate al acestor cercetări au ne
cesitat aplicarea unui demers integrat care să 
combine într-o manieră echilibrată aspectele 
exploratorii, descriptive si explicative. 

Această etapă s-a încheiat cu Raportul 
de progres m: 3. 

Etapa a patra, Cercetări multidisci
plinare şi monitorizări fa biserica Băfineşti . 

Continuarea aplicării măsurilor La castelul 
Banffy, a avut ca scop Studiul şi analiza rezul
tatelor obţinute în restaurarea obiectelor din 
patrimoniul bisericii Bălineşti. În etapa a cin
cea obiectivul general al fazei a fost efectua
rea de Cercetări multidisciplinare şi monitori
zări la biserica Popăuţi . Continuarea aplicării 
procesului de restaurare de la castelul Banffy, 
în cadrul căreia s-a realizat Studiul şi analiza 
rezultatelor obţinute în restaurarea obiectelor 
de cult din patrimoniul bisericii Popăuţi. 

Pentru a îndeplini obiectivele specifice 
fiecărei etape s-au efectuat deplasări la obiec
tivele biserica Sfântul Nicolae Bălineşti din 
judeţul Suceava şi Biserica Sfântul Nicolae 
Popăuţi - Botoşani. Ambele monumente sunt 
în curs de restaurare. Nu au amenajată o sală 
de expoziţie, nici depozit pentru păstrarea bu
nurilor patrimoniale înscrise în lista de inven
tar. Ca urmare a acestor constatări, echipa s-a 
deplasat, împrenă cu partenerul 2 - Institutul 
Naţional al Monumentelor Istorice, la Arhie
piscopia Sucevei şi Rădăuţilor şi, respectiv, 
la Arhipeiscopia laşilor pentru a solicita coo
perarea şi a identifica colecţiile de bunuri de 
patrimoniu la care s-a făcut referire în proiect. 
Odată stabilite relaţiile de colaborare pentru 
desfăşurarea lucrărilor de cercetare prevăzute 
s-au efectuat deplasări ale echipei de cercetare 
la monumentele respective dar şi la colabora
tori şi parteneri . 

Datorită faptului că şantierul de resta
urare a picturii murale se desfăşoară on-site, 
o parte din bunurile din inventarul bisericii 
Bălineşti au fost preluate de Arhiepiscopie şi 
conservate preventiv în depozitul special ame
najat. În biserică a rămas iconostasul aceste
ia. Avându-se în vedere importanţa aspectului 
unitar al intervenţiilor pe monumentul biserica 
Bălineşti s-a considerat de primă importanţă 
analiza iconostasului, stabilirea stării de con
servare, identificarea tipurilor de degradare şi 
corelarea lor cu un studiu stratigrafic care să 
permită explicarea apariţiei acestor fenomene 
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degradative. 
Au fost efectuate fotografii care să se 

constituie în baza de date şi care să fie folosi
te în documentaţia de conservare - restaurare , 
precum şi în studiul şi analiza stratigrafică a 
straturilor picturale, cu evidenţierea caracteris
ticilor peliculelor de culoare şi vernis [Fig. l]. 

Fig. l. Detaliu iconostas biserica Sfântul Nicolae 
Bălineşti 

S-a format o Comisie de specialitate 
care a participat la prelevarea microprobelor 
conform legislaţiei în vigoare. S-au colectat 
microfragemente din stratul pictural din zone 
deja deteriorate, aşa cum se ilustrează prin do
cumentaţia fotografică a Raportului [Fig. 2] . 
Întrebările cercetării au fost următoarele: care 
este tehnica de realizarea a iconsotasului? Este 
acesta realizat unitar? Prezintă degradări speci
fice datorate viciilor de tehnică sau altor cauze? 
Care sunt acestea? Sunt degradările identificate 
datorate unor condiţii specifice de microclimat? 
Se poate face o corelaţie între evoluţia stă.rii de 
conservare a bunului de patrimoniu studiat şi 

analizat cu evoluţia factorilor de microclimat 
monitorizaţi de Coordonatorul proiectului? 

Microprobele prelevate în etapele a pa
tra şi a cincea au fost , de asemenea, studiate şi 
analizate în cadrul laboratorului CReART. Ele 
au fost analizate vizual la stereolupa Olympus 
din dotare şi au fost pregătite pentru realizarea 
stratigrafiilor prin tehnica incluziunilor în ră
şină. Aceasta a permis studierea incluziunilor 
la microscopul Zeiss , în lumină reflectată. , atât 
în lumină albă cât şi în lumină polarizată , pen-
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tru a se putea urmări caracteristicile structura
le ale peliculelor de culoare analizate . Astfel a 
rezultat Studiul stratigrafic al microprobelor 
prelevate din iconostasul bisericii Bălineşti. 

Fig. 2 Prelevarea microprobelor din zonele 
deteriorate ale foiţei de aur, iconostas biserica 
Sfântul Nicolae Bălineşti 

În paralel cu activitatea de cercetare 
din laboratorul de investigaţii ştiinţifice şi 

microscopie a avut loc stabilirea şi documen
tarea stării de conservare a iconostasului , un 
bun de patrimoniu complex, protejat in-situ pe 
toată durata lucrărilor de intervenţie la pictura 
murală. Raportul de progres co
respunzător etapei a patra conţine aşadar şira
portul corespunzător acestor activităţi intitulat 
Iconostasul bisericii Bălineşti - studiu preli
minar - analiza stării de conservare. 

La biserica Sfântul Nicolae Popăuţi 

s-au efectuat şi teste pentru identificarea ti
puri lor de să.ruri prezente pe suprafaţa picturii 
murale şi s-au făcut măsurători de pH pentru 
zonele investigate. În colaborarea cu partene
rul !NOE s-au efectuat analize LIBS pe probe
le prelevate şi pregătite în cadrul CReART. 

În cadrul acestei etape a V-a , s-au re
dactat următoarele documente : Studiul şi ana
liza rezultatelor obţinute în urma restaurării 

obiectelor de cult din patrimoniul bisericii Po
păuţi, Raportul de progres nr. 5 şi Raportul 
anual. 

S-a realizat Studiul stratigrafic al mi
croprobelor prelevate de la biserica Sfântul 
Nicolae Popăuţi. 

Ţinând cont de faptul că bunurile de pa
trimoniu mobile, obiectele de cult ale bisericii 
Sfântul Nicolae - Popă. uţi, sunt preluate de o 
altă instituţie (Centrul de restaurare Resurrec
tio al Arhiepiscopiei laşilor) echipa a trebuit 
să lucreze şi în alte locaţii , să colaboreze cu 

alţi specialişti care nu fac parte din structura 
de personal a proiectului. 
În paralel cu cercetarea din laboratorul de in
vestigaţii ştiinţifice şi microscopie s-au reali
zat intervenţii de conservare-restaurare pre
cedate de diagnoza specifică: stabilirea stării 
de conservare a acestor bunuri de patrimoniu 
complexe, parte documentată fotografic în 
anexa raportului [Fig. 3, 4, 5]. 

Fig. 3 Stratigrafia zonelor poleite cu aur, X l 00 -
imagine la microscopul optic în lumină incidentă 
polarizată , iconostas biserica Sfântul Nicolae 
Bălineşti 

Fig. 4 Stratigrafia zonelor poleite cu aur, X 200 -
imagine la microscopul optic în lumină incidentă 
polarizată, iconostas biserica Sfântul Nicolae 
Bălineşti 

Pentru îndeplinirea obiectivelor etapei 
s-au avut în vederea următoarele activităţi: 

efectuarea deplasărilor on-site, identificarea 
obiectelor de cult care fac parte din patrimo
niul bisericii Sfântul Nicolae Popăuţi aflată şi 
ea în curs de restaurare, formarea Comisiei de 
specialitate confrom legislaţiei în vigoare, pre
levarea microprobelor dacă şi unde este cazul, 
efectuarea investigaţiilor ştiinţifice, stabilirea 
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stării de conservare a bunurilor de patrimoniu 
puse la dispoziţia echipei de cercetare de către 
beneficiar, redactarea studiilor şi articolelor 
pentru comunicare sau/şi publicare, elabora
rea documentelor necesare încheierii etapei. 

Fig. 5 Exemplu de stratigrafie a peliculei 
picturale, X 100 - imagine la microscopul 
optic în lumină incidentă , iconostas biserica 
Sfântul Nicolae Bălineşti 

Obiectivele etapei au fost îndeplinite 
integral prin efectuarea studiului şi analizei 
bunurilor de patrimoniu parte a iconostasului 
bisericii Popăuţi la care echipa de cercetare a 
avut acces. Totodată s-au realizat intervenţiile 
de restaurare posibile şi s-au evaluat rezulta
tele obţinute în urma intervenţiilor efectuate. 
Se remarcă faptul că, datorită tehnicii de lucru 
a artistului, a fragilităţii peliculelor picturale, 
a toponimiei zonelor degradate, curăţirea s-a 
putut efectuat numai prin aplicarea de trata
mente chimice şi intervenţii specifice conform 
metodologiei în vigoare. 

Microprobele analizate au fost prelevate 
din icoana Iisus Arhiereu [Fig. 6] şi din Regis
trul mic al iconostasului cât şi din zone de inte
res deosebit din pictura murală aflată în proces 
de conservare - restaurare. 

Din analiza stratigrafică a microprobe
lor celor două iconostase s-a constat că: 
- tehnica de realizarea a obiectelor analizate 
este tempera pe lemn 
- iconostasele prezintă un strat aderent şi gros 
de murdărie 
- obiectele analizate la Bălineşti au un caracter 
neunitar 
- bunurile de patrimoniu luate în studiu la bise
rica Popăuţi sunt icoane cu un caracter unitar 
din punct de vedere al realizării tehnice 
- straturi le de preparaţie sunt divers pregătite, 
grosimea lor variază între 0,25 mm - 0,07 mm 
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- peliculele picturale sunt foarte subţiri (O, l 
mm - 0,02 mm), realizate din amestecuri cro
matice diverse, artistul folosind amestecuri de 
culori pentru a obţine tonuri diversificate în
tr-o îmbinare cromatică echilibrată 

Fig. 6 Icoana Iisus Arhiereu biserica Sfântul 
Nicolae - Popăuţi, stare de conservare, imagine 
de ansamblu (fotografie de la domnul Onica 
Stelian) 

- fundalurile sunt aurii iar unele elemente de
corative sunt realizate în pelicule subţiri de 
argint 
- decoraţiile florale sunt pictate folosind culori 
din aceeaşi gamă cromatică, în plus folosindu
se pigment auriu şi argintiu 
- peliculele picturale aurii sunt extrem de fine , 
de 0,01 mm şi respectiv 0,02 mm, realizate în 
tehnica tradiţională , foiţa este suprapusă peste 
bolusul aplicat pe stratul de preparaţie gros 
bunuri le prezintă degradări specifice datorate 
viciilor de tehnică ale artistului care a reali
zat icoanele dar şi ale celui care a realizat ele
mentele decorative , de legătură între registrele 
iconostasului bisericii Bălineşti 
- alte cauze care au putut conduce la fragiliza
rea stratului pictural , la pierderea coeziunii lui 
şi la pierderea aderenţei stratului pictural sunt: 
- variaţiile de microclimat apărute de-a lungul 
timpului , într-o perioadă mare de timp, usca
rea exagerată datorită surselor de lumină care 
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emit puternic căldură (candele, lumânări, mai 
târziu becuri incandescente) folosite în timpul 
cultului liturgic 
- degradările identificate datorate unor condi
ţii specifice de microclimat sunt desprinderile 
în acoperiş, cracliurile stratului pictural de-a 
lungul liniilor de îmbinare a elementelor de 
lemn ale suportului, apariţia microfacturilor şi 
a fisurilor în lemnul policrom 
- alte degradări sunt cele specifice tehnicii şi 
proceselor de îmbătrânire naturală, de aseme
nea apare uzura specifică şi patina 
- viciile de tehnică au dus la fragilizarea şi de
teriorarea stratului pictural, cât şi la apariţia 
unui atac de insecte xiolofage la suportul din 
lemn al icoanelor şi al structurii din lemn a 
iconostasului bisericii Popăuţi [fig. 7]. 

Fig. 7 lcoana Iisus Arhiereu biserica Sfântul 
Nicolae - Popăuţi, stare de conservare, detaliu 
atac insecte xilofage (fotografie de la domnul 
Onica Stelian) 

lntervenţi i le de conservare-restaurare 
au constat în stoparea atacului activ al insecte
lor xilofage, dezinfecţia, intervenţii profilac
tice de consolidare în vederea transportului în 
laboratorul de specialitate, operaţii de curăţire 
mecanică şi chimică . 

Analiza picturilor murale si analiza 
stratigrafică a microprobelor a evidenţiat ur
mătoarele: 

- tehnica picturii murale este fresca 
- pe frescă, de-a lungul timpului , s-au efectuat 
intervenţii necorespunzătore 

- pe alocuri s-a lucrat a secco din motive teh
nice si estetice 
- pictura prezintă un strat aderent şi gros de 
murdărie 

- valorile pH-ului în zonele investigate variază 
în funcţie de prezenţa sărurilor formate şi a 
tipului de murdărie aderentă 

- au fost indentificate în cea mai mare parte 
săruri de azot, de sulf şi foarte puţine cloruri. 
În documentaţia fotografică sunt incluse ima
ginile care prezintă starea de conservare a bu
nurilor de patrimoniu, etape din timpul inter
venţiilor de restaurare [Fig. 8], stratigrafii ale 

I 

Fig. 8 Imagine din timpul intervenţiilor de 
restaurare, biserica Sfântul Nicolae Popăuţi 
(fotografie de la domnul Onica Stelian) 

microprobelor prelevate [Fig. 9], efectuarea 
microtestelor chimice pentru măsurarea pH
ului şi pentru determinarea prezenţei şi naturii 
sărurilor [Fig. JO , 11] . 

Fig. 9 Stratigrafia microprobei prelevate de 
pe fondul dintre medalioanele situate pe intra
dosul arcului de est - pronaos, partea sudică , 

zonă de îmbinare a celor două pontate , biserica 
Sfântul Nicolae Popăuţi , X 100 - imaginea la 
microscopul optic în lumină incidentă relevă 
formarea sărurilor la suprafaţa stratului de 
intonaco (sub stratul de negru), în interiorul 
straturilor de culoare şi deasupra acestora . 

Fragmentul de pictură murală luat în 
studiu a avut un atac biologic intens. Pelicula 
de culoare a suferit modificări cromatice pe 
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suprafeţe cu dimensiuni variate. Pe alocuri 
sunt lacune, desprinderi, m icrofisuri , săruri. 

Intervenţii le de conservare-restaurare au con
stat în aplicarea tratamentului de biocidare, 
consolidarea peliculelor picturale, îndepărta
rea stratului de murdărie aderentă prin aplica
rea metodelor convenţionale (mecanice şi chi
mice) de curăţire. 

Fig. l O Efectuarea testelor pentru identificarea 
valorilor pH-ului suprafeţei picturii murale de la 
biserica Sfântul Nicolae - Popauţi 

Fig. 11 Efectuarea testelor pentru identificarea 
naturii săruri lor de pe suprafaţa picturii murale de 
la biserica Sfântul Nicolae - Popauţi 

S-au întocmit Fişe de analiză pentru 
probe de pictură murală din zonele investigate 
ştiinţific şi care au fost conservate şi restaura
te. 

Realizări aferente proiectului au con
stat în elaborarea a şase studii, nouă publica
ţii, dintre care trei articole publicate în ţară şi 
şase comunicări ştiinţifice, şi în crearea unui 
parteneriat cu Universitatea de Arte Aplicate 
din Viena, departamentul Ştiinţele conservă

rii. Realizările în domeniul resursei umane au 
constat în finalizarea unei lucrări de doctorat, 
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instruirea a doi specialişti în managementul şi 
administraţia cercetării, efectuarea unei vizi
te de lucru a unei personalităţi ştiinţifice din 
străinătate şi efectuarea unui stagiu de cerce
tare de către un specialist al echipei de cerce
tare. 
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Abstract 

The present paper presents the contribution of 
the " George Enescu" University of Arts f aşi 
to the project "Multidisciplinary research and 
monitoring on some Romanian monuments 
under restoration", through its Centre for Re
search in Conservation - Restoration and Ap
plied Arts (CReART). 
During the three stages of the project CReART 
had to fulfil many tasks in order to achieve 
the specific targets for each of them . The mo
numents on which the CReART worked are 
Suceviţa Monastery, the Saint Nicolas chur
ch Bălineşti - Suceava County and the Saint 
Nicolas church Popăuţi - Botoşani County. 1t 
had been investigated the mural painting, icons 
and textiles from the above mentioned sites. 
Conservation and restoration works have been 
done on mural paintings and icons . 
The final results consist in six research stu
dies, nine publications - three papers and six 
scientific communications, one PhD thesis, 
one Agreement for Partnership, and one study 
visit of a senior scientist frnm the University 
of Applied Arts Vienna. 
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TEHNICI SPECTRALE UTILIZATE PENTRU CERCETAREA ŞI 
MONITORIZAREA UNOR MONUMENTE ISTORICE 

!.INTRODUCERE 
Patrimoniul cultural este un bun na

ţional care ne identifică ca naţiune de sine 
stătătoare, datorită unor trăsături specifi
ce. 

Timpul, factorii de mediu, activi
tăţile umane poluante ş i factorii biologici 
acţionează distructiv asupra monumentelor 
istorice în principal , dar şi a altor obiecte 
de patrimoniu. 

De aceea, la anumite intervale de 
timp se cer restaurate şi conservate. ln 
aceste etape intervin cercetătorii şi resta
uratorii care trebuie să utilizeze tehnici 
adecvate de investigare a stratului pictura l 
şi a noilor materiale propuse pentru resta 
urare/ conservare. 

Pentru alegerea pigmenţilor adec
vaţi realizării tratamentelor ce se impun, 
aceştia se testează din punct de vedere 
structural şi al comportării în condiţii di
structive . 

De aici decurge şi sco pul princi
pal al contractului de colaborare din ca
drul Proiectului şi anume lărgirea gamei 
de metode de investigare a obiectelor de 
patrimoniu şi crearea unei baze de date 
referitoare la comportarea unor pigmenţi 
în condiţii distructive care pot interveni 
în timp. 1n plus au fost examinate mostre 
de pigment rezultate dup ă curăţarea cu la
ser a unor biserici (operaţie efectuată de 
colectivul de la !NOE - Bucureşti) pentru 
a evidenţia efectul aceste i tehnici asupra 
structurii pigmentului. 

2. PARTEA EXPERIMENTALĂ 
Materiale: etaloane de pigmenţi de 

culori diferite 
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Maria GIURGTNCA, Nicoleta BADEA, 
Roxana RĂDVAN, Aurelia MEGHEA 

Reactivi: - KBr spectrală pentru 
FT-IR; MgO p. a . pentru UV-VIS-N IR . 

Aparatură: 

- spectometru FT-IR 620 (Jasco, Japonia) 
în domeniul 4000- 400 cm-I; 
- spectofotometrul UV-VlS-NIR 670 (Ias
co, Japonia) cu di spoz itiv de reflexie difu
ză IL N- 67 5 şi soft de culoare ; 
- lampa de iradiere (ULTRA Lum- SUA); 
- etuvă de laborator ( Caloris - Romania) ; 

3. REZULTATE ŞI DISCUŢII 
3.1. Caracterizarea mostrelor ini-

ţiale 

Mostrele primite au fost analizate în 
domeniile spectrale 1 R ( 4000- 400 cm-1) 
şi UV-VIS-NIR (200 - 2000 nm) pentru 
evidenţierea principalelor caracteristici 
s tructurale. 

Analiza în domeniul IR a eviden
ţiat în primul rand pre ze nţa uleiului de in 
structura acestuia fiind stabilă datorită re-

'4.T 

Fig. 1. Spectrul IR a l mostrei ulei de in 

ticulării în timp [Fig . 1]. 
În Tabelul l şi Figurile 2 - 4 se prezin-
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Tabel l. Benzi caracteristice în domeniul IR 

Nr.crt. Proba v, cm-1 Suport 

1. Carmin 3447; 3009; 2922; 2851; 1744; 1459; 1184; 1116; BaS04 

1080; 721; 610; 

2. Cadmiu 3458;3300;3009;2925;2854;2512; 

3. deschis 1795; 1745; 1638; 1426; 1160;874;712; CaC03 

Cadmiu 

,orange 

4. Lac garanţa 3466;3303;3010;2925;2854;2512; CaC03 

5. Magenta 1795; 1745; 1638; 1434; 875; 713; 
I 

6. Roşu englez 3410;3010;2925;2854; 1740; 1638; 1480; BaS04 

1187; 1122; 1078;983;600;410; 

7. ' Roşu Scarllet 3420;3310;3261;3100;3007;2914;2845; 1736; BaS04 

1667; 1574; 1528; 1482; 1182; 1159; 1112; 1066; 

997;951;812;766;720;674;650;581; 

8. Sienna arsă 3410;3120;3013;2854; 1740; 1638; 1480; BaS04 

„ 1187;" 1122; 1078; 983; 875; 720; 600; 475; 

9. Vermilon 3650; 3450; 3010; 2924; 2851; 1744; 1638; BaS04 

1480;1187; 1122; 1078; 721; 610 

10. Uleidein 3447;3003;2924;2853; 1741; 1458; 1382; 1233; 

1162;969;722;582; 

tă mostrele selecţionate pentru exemplificare. se constată similitudinea unora dintre ele ; une
le diferenţe provin din adosuri şi /sau rapoarte Analizând detaliat toate aceste mostre 

60 

50 
%T 

40 

30 

- initial 
- temp. 
- irad. UV 

25L-~-'-~~_L_~~,L_~_.L~~-'-~~J.__~~ 

4000 3000 2000 1000 

wavenumbertan-1) 

Fig. 2. Spectrul IR al mostrei Carmin 
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Fig. 3. Spectrul IR al mostrei Cadmiu - Orange 
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Fig. 4. Spectrul rR al mostrei Roşu Englez 

diferite între componente [Fig. 2, 3, 4]. 
Produsul roşu Scarllet conţine şi el 

ulei de in, dar are ca schelet structural gru
parea azo (- N = N - ) recunoscută în prin
cipal prin benzile de la 1574, 1528 şi 997 
- 951 cm· 1

, iar benzile de la 1667, 812 şi 
766 cm· 1 indica o structura aromatică sub
stituită. 

Mostrele roşu englez, Sienna, carmin 
şi vermillon conţin sulfat de bariu, dovadă 
tripletul 1184, 1116, 1080 cm· 1

, cu mici de
plasări datorită unor rapoarte diferite din 
compoziţie . 

Mostrele conţinând cadmiu, lac ga-
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ranţa şi magenta conţin un compus pe bază 
de sulf (banda de la 2512 cm- 1

) şi ca sub
strat un carbonat ( bandă la 1430 ±4 cm- 1

) 

Analiza În domeniul UV-VIS-NlR 
efectuat prin reflexie difuză a evidenţiat 

benzi provenite din spectrul uleiului de in 
la 280-385 nm cu unele deplasări până la 
450 nm datorită altor componente şi o ban
dă tipică de culoare la 450 - 550 nm [Fig. 
5 - 9] . 

In domeniul NlR semnificative sunt 
benzile de la 870 - 890 nm (uCH) , 1440 
-1480 nm (uOH din COOH) şi 1920 - 1960 
nm (uOH + 80H din - COOH) [Tabelul 2]. 
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Tabel 2. Benzi caracteristice în domeniul UV-VTS-NTR 

Nr. Crt. Proba 

l. Carmin 

2. Cadmiu deschis 

3. Cadmiu oranj 

4. Lac garanţa 

5. Magenta 

6. Roşu englez 

7. Roşu Scarlett 

8. Sienna arsă 

9. Yertl)illon 

10. Ulei de in 

'lltR 

Fig. 5. Spectrul UV-VlS-NlR al 
mostrelor Carmin ş i Sienna 

20 

A., nm 

UV-VIS NIR 

292; 440; 525; - 1446; 1926; 

324; 440; 542; 870; 1480; 1960; 

324; 440; 542; 800; 1480; 1960; 

290; 450; 560; 870; 1480; 1820; 

290; - ; 560; 870; 1480; 1920; 

288; 400; 550; 880; 1446; 1926; 

270; - ; 500; 900; 1450; 1795; 

288; 400;508;550; 870; 1446; 

292; 440; 525; - ; 1446; 1926; 

225; 270 -

80 

80 

40 

20 

o ~~--'-~~-'-~~-'-~~~~-'-~~-'---' 

250 500 1000 1500 1850 

Wavalength{nm] 

Fig. 6. Spectrul UV-VIS
NlR al mostrelor FeO ş i 
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2
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Fig. 7. Spectrul UV-VIS-NIR al mostrelor Cd deschis şi Cd - oranj 
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Fig. 8. Spectrul UV-VIS-NIR al mostrelor Roşu englez, Roşu permanent 
şi Vermillon 
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Fig. 9 Spectrul UV-VIS-NIR al probei de ulei de in 
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Caracteristicile cromatice ale probelor determinate prin metoda CIE - Lab (1976, 
Germania) cu ajutorul softului specific, sunt prezentate în Tabelul 3. 

Tabel 3. Caracteristici cromatice ale probelor 

Nr. crt. Proba L* 

1 Cannin 39,86 

2 Cadmiu deschis 48,84 

3 Cadmiu oranj 65,00 

4 Lac garanţa 28,99 

5 Magenta 28,91 

7 Roşu englez 36,67 

8 Roşu Scarlet 40,08 

9 Sienna arsă 36,47 

IO Vennillon 44,39 

S-au determinat luminozitatea (L *), 
parametrii cromatici de pe axa roşu - verde (a*) 
şi axa galben - albastru (b*), indicele cromatic 
(C*) şi unghiul de nuanţă (H*). Culoarea apare 
datorită absorbţiei selective a unor radiaţii din 
domeniul vizibil, a unor procese complexe care 
au loc în învelişul electronic al ionilor minerali, 
drept cromofori fiind de cele mai multe ori ioni 
tranziţionali cu nivele incomplete (3d şi/sau 4f). 
Între cromofori amintim Fe2+/Fe3+, Mn2+/Mn3+, 
Cr3+, Co3+, Cu2+, CdJ+. 

3.2. Caracterizarea mostrelor degradate 

Toate mostrele au fost supuse unui test de 
îmbătrânire accelerată la temperatura de 50°C, 
timp de 5 ore şi la radiaţie UV, timp de 2 ore (do-

a* b* C* Ho 

28,55 18,65 34,13 33,53 

9,63 6,84 11,77 35,38 

20,42 67,18 71,48 70,03 

16,09 3,12 16,39 10,99 

16,00 3,10 16,42 11,04 

27,42 19,37 33,57 35,24 

43,54 20,43 48,09 25,14 

26,40 19,21 34,50 35,00 

41,05 21,34 46,27 27,46 

meniul 290-400 nm). 
Aşa cum reiese din datele obţinute în aces

te condiţii de degradare, în spectrele FT-lR nu au 
apărut modificări structurale semnificative. 

Unele modificări apar datorită reticulării 
uleiului de in în prezenţa aerului si a radiaţiei UV 
fără schimbarea structurii. 

Filmul de ulei reticulat are rol de protector 
al stratului pictural. 

3.3 Caracterizarea mostrelor recoltate de la 
Sfintele Mănăstiri 

Pe baza datelor acumulate s-au identificat 
pigmenţii recoltaţi de la Sfintele Mănăstiri Popă
uţi, Bălineşti şi Suceviţa înainte şi după curăţarea 
cu laser [Tabelul 4]. 

Spectrele acestor pigmenţi nu prezintă 

Tabelul 4. Identificarea pigmenţilor din unele mostre analizate 

Nr. Identificare IR/ UV -

crt. Mostră VIS-NIR Culoare Suport 

L* a* b* C* 

1 Galbenă Derivat de Cr + FeO 77,6 0,7 5,5 6,0 CaC03 

2 Bleu Albastru Prusia 75,0 0,8 -2,4 2,7 CaC03 

3 Verde Pământ natural + 79,4 -1,6 1,9 3,8 CaC03 

derivat Cr + Si02 

4 Roşie Fe203 42,5 27,8 9,4 30,4 CaC03 
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modificări spectrale esenţiale după curăţare 
cu laser, ci numai unele asocieri datorită uleiului 
de in. Valoarea mare a luminozităţii primelor trei 
mostre indică prezenţa în cantitate relativ mare a 
suportului identificat în IR. 

Din toate datele spectrale s-a dedus că prin 
curăţarea cu laser nu a fost afectat stratul pictural 
şi a nu a fost denaturată culoarea iniţială. 

4. CONCLUZII 

S-au studiat prin tehnici spectrale mostre de pig
menţi , supuse îmbătrânirii accelerate la tempera
tura de 50°C şi radiaţie UV, în scopul identificării 
unor modificări structurale care ar putea fi induse 
în aceste condiţii, similare celor care se produc în 
procesul curătţării cu laser. 

S-a studiat detaliat structura mostrelor 
prin tehnici spectrale de absorbţie în domenii
le infraroşu (MID şi NlR) şi ultraviolet - vizibil 
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(UV-VIS) şi s-au identificat natura anorganică şi 
organică a pigmentului, a suportului (CaC0

3 
şi 

BaSO 
4

) şi a uleiului sicativ. 
Supuse degradării accelerate, nu s-au evi

denţiat modificări structurale esenţiale, ci numai 
asocieri cu participarea grupelor - OH din oxizii 
metalici şi din uleiul de in. Curăţarea cu laser nu 
afectează caracteristicile structurale şi cromatice 
ale pigmenţilor recoltaţi din Sfintele Mănăstiri 1• 

1 Pentru niciuna dintre cele două categorii de probe, 
autorii nu menţionează exact obiectivul de la care 
provin, zona din care a fost recoltată proba, con
textul/împrejurări le în care a fost recoltată. Prima 
categorie de probe analizate provine de la o pictură 
în ulei , nemenţionată ca atare de autori (autor, titlu, 
provenienţă). La concluziile pentru partea a doua nu 
se menţionează dacă , în cazul bisericilor Bălineşti Sf. 
Nicolae Popăuţi şi Suceviţa , este vorba despre probe 
din stratul originar sau din repictări . Prezenţa uleiului 
de in indic ă repictările, întrucât pictura originară este 
realizată în tehnica a fresco (Nota Redacţiei) . 

Cordoş E., Manoliu C., Spectrosco
pia de absorbţie atomică şi .fluorescen
ţă atomică, Ed. Academiei, Bucureşti, 1984; 
- Neniţescu C.D. , Tratat elementar de chi
mie organică, voi. I, Ed. Vll, Editura Didac
tică şi Pedagogică, Bucureşti, 1973, p. 817. 
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REDESCOPERIREA TABLOULULUI VOTIV DE LA BĂLINEŞTI 

Tabloul votiv, singurul fragment de 
pictură laică din întreg ansamblul iconografic, 
este scena care atrage atenţia spectatorului, atât 
prin calitatea artistică cât şi prin cea documentară . 

Astfel , se confirmă existenţa unor evenimente 
istorice şi ale oamenilor care le-au generat, 
aşa cum sunt transmise memoriei noastre de 
superbele picturi murale reprezentate în naosul 
bisericii Sfântul Nicolae din Bălineşti din judeţul 
Suceava. Aici este locul în care performanţele 
artistice ale pictorului , Gavril leromonah 1

, 

dublate de o mare capacitate de observaţie şi 

sinteză , sunt concretizate în imagine plastică prin 
uşurinţa reprezentării lor pe plan bidimensional, 
ceea ce contribuie la definirea estetică a ctitoriei 
logofătului Ioan Tăutu [Fig. I]. 

Fig. l. Tabloul Votiv al.familiei logo.fătului Ioan 
Tăutu. Naos, înainte de restaurare 

Aşa cum este consacrat în tradiţia 

iconografică a vechilor biserici , Tabloul votiv 
este amplasat în naos pe suprafaţa de sud a 
peretelui de vest, imediat în dreapta intrării. El 
ocupă o suprafaţă de cca . 4 mp, având 2,59m 
1 

Sorin Ulea, Gavril ieromonahul, autorul.frescelor de la 
Bălineşti. Introducere la studiul picturii moldoveneşti din 
epoca lui Ştefan cel Mare, în voi. "Cultura moldovenească 

în timpul lui Ştefan cel Mare, Bucureşti , 1964, p. 419-461 . 

Geanina ROŞU 

lungime în partea superioară, 2,28m în cea 
inferioară şi înălţimea de l,69m. Trebuie spus 
că pictorii au acordat o mare atenţie împărţirii 
compoziţionale, pentru fiecare secvenţă 

iconografică din întreg ansamblul pictat. Feşele 
roşii delimitează scene cu dimensiuni aproape 
identice; micile variaţii ale cotelor măsurate in 
situ, rezultate din denivelările murale specifice 
zidului de piatră sunt rezultate din variaţiile de 
grosime ale stratului de mortar specific primei 
decoraţii ce imită asizele de cărămidă .. 

Tabloul votiv este scena în care ctitorul 
urmat de întreaga familie se află în faţa lui 
Dumnezeu, reprezentat prin ipostasul Fiului 
Său , Iisus Hristos. Logofătul Tăutu, alături de 
soţia sa Magdalena, sunt îngenuncheaţi în faţa 

tronului Mântuitorului într-o atitudine umilă , cu 
capul uşor înclinat, împreună cu trei dintre copiii 
lor (aceştia reprezentaţi în picioare), oferă în dar 
jertfa lor în chipul machetei bisericii. Ei sunt 
însoţiţi de sfântul Nicolae, patronul spiritual al 
monumentului şi de arhanghelul Mihail, macheta 
bisericii fiind oferită direct de donator. 

Compoziţia scenei se desfăşoară pe două 
planuri: cel terestru rezervat membrilor familiei 
ctitorului, pictaţi pe fondul verde al pământului, 
şi celălalt, al divinităţii, reprezentat de Iisus, 
arhangheli , îngeri şi sfinţi , pictaţi în întregime pe 
fondul albastru înstelat. Singurele elemente de 
legătură dintre cele două lumi sunt piedestalul 
tronului Mântuitorului şi biserica. Forma 
piedestalului alungit, pictat în trei trepte (ultima 
aurită) , ce pornesc de pe faşa roşie , prefigurează 

parcă arhitectura complexă a celui din Tabloul 
.fimerar al lui Luca Arbore din biserica ridicată 
de acesta în satul Arbore. Pe muchia ultimei 
trepte, autorul picturii , Gavril Ieromonah, şi-a 

notat numele cu litere slavone, mici , cursive, 
devenind astfel primul pictor muralist cunoscut 
din perioada artei medievale. El s-a văzut la 
picioarele lui Iisus, slujitor umil al lui Dumnezeu 
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pe pământ [Fig. 3]. 
Un alt mod de citire a Tabloului votiv este 

cel modular [Fig. 2], împărţit în trei fragmente 
de sine stătătoare şi fără nici o altă legătură, 

în afară de câteva stele aplicate pe muchiile 
laterale ale modulului central. Astfel , citind de la 
dreapta spre stânga, vedem primul grup cu Iisus 
Hristos aşezat pe un bogat tron aurit, de unde 
binecuvântează darul adus de ctitor, înconjurat 
de Arhangheli prezentaţi în poziţii variate . Al 
doilea grup este alcătuit din sfântul Nicolae, Jon 
Tăutu împreună cu cei doi fii Pătraşcu şi Ion, iar 
ultimul grup ni-l prezintă pe arhanghelul Mihail, 
care însoţeşte şi protejează în acelaşi timp pe 
jupaniţa Magdalena şi pe fiica sa Nastasia. 

În perioada anilor2005-2008, am abordat 

54 

pictura naosului în vederea conservării şi punerii 
în valoare a acesteia. Cu această ocazie, întreaga 
suprafaţă a fost supusă unui studiu amănunţit 
legat de realizarea tehnologică a decoraţiei 

Fig. 2. Structura compoziţională a Tablolui vo
tiv pictat în trei giornate succesive (de la stânga 
la dreapta) 
Fig. 3 Semnătura autorului păstrată pe tronul 
Mântuitorului 

murale . Realizarea picturii naosului a început, 
cum era şi firesc, din zona bolţilor prin aplicarea 
stratului de intonaco, specific picturii murale şi 
format din var gras în care s-au introdus câlţi 
de cânepă având rolul unei armături. Modul 
de lucru s-a făcut pe giornate corespunzătoare 
unui registru . Dar datorită existenţei celor 
două arce dublou, care împart naosul în trei 
travei succesive, pictorul a fost constrâns să

şi organizeze compoziţia scenelor în funcţie 

de elementele arhitecturale. Astfel, suprafeţele 
laterale sunt pictate cu scene mici, succesive ce 
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coboară până la paviment. Însă peretele de vest, 
cu toate că oferă o suprafaţă generoasă, este 
lucrat în giornate mici, corespunzătoare unei 
scene. Acest fapt demonstrează că pictorul nu 
era un monumentalist, ci un foarte bun iconar, 
având în vedere grija lui pentru detalii. Divizarea 
lucrului pe giornate mici oferea timpul necesar 
reprezentării în detaliu a portretelor. La acestea se 
adaugă uşurinţa cu care foloseşte decorul metalic, 
utilizând pe scară largă aurul. El simţea nevoia 
unei străluciri familiare, caracteristice icoanei, 
pentru întreg ansamblul. Rigoarea şi măiestria 

sa sunt susţinute de ordinea aproape nefirească 
a stelelor aplicate cu şablonul. Referindu-ne 
la poleirea cu aur, remarcăm abundenţa sa în 
Tabloul votiv, unde aureolele, stelele, decoraţiile 
vestimentare, chiar veşminte întregi, detaliile 
de arhitectură, mobilier, blicurile şi inscripţiile 
sunt efectuate cu aur. Nu există în Moldova nici 
un alt monument înnobilat cu atâta bogăţie de 
aur; poate doar Suceviţa, care, aşa după cum se 
ştie, a fost pictată mult mai târziu, de doi fraţi 
iconari , Ioan şi Sofronie. Însă diferenţa dintre 
cele două biserici este mare. Dacă la Suceviţa 
aurul coloidal era folosit numai pentru a umple 
unele suprafeţe (aureole, stele, blicuri , decoraţii) , 

la Bălineşti se pictează direct pe aurul aplicat cu 
generozitate pe suprafeţe mari. Pentru a obţine 
volume, lumini şi umbre, linii compoziţionale şi 
alte elemente grafice, pe o suprafaţă atât de greu 
de controlat, pictorul a utilizat verniuri colorate 
din răşini naturale . Pentru desen a folosit negrul, 
pentru lumini albul, iar pentru zonele umbrite a 
utilizat verniul verde prin care transpare aurul, 
dând picturii o calitate plastică deosebită. 

După îndepărtarea mortarelor de reparaţie 
şi a depunerilor aderente acumulate în strat 
gros şi inegal, suprafaţa Tabloului votiv a fost 
cercetată minuţios, utilizând lumina dirijată şi 

mijloace de microscopie mobilă. Am observat, 
că acesta a fost efectuat ulterior picturii din 
zonele limitrofe, pictat în trei giornate succesive 
la scurt timp, înainte ca giornata anterioară să. se 
fi uscat complet. Urmele de scl ivisire, vizibile în 
lumină razantă, demonstrează acest lucru. 

Comparând suprafeţele de sud cu cea de 
nord ale peretelui de vest, observăm diferenţa 

între cele două . Dacă pe nord, acolo unde 
sunt pictaţi $finţi militari şi ~finţii Împăraţi 
Constantin şi Elena, pictura se continuă 

firesc de la un registru la celălalt, îmbinarea 
giornatelor este aproape insesizabilă . În zona 
învecinată, marginile Tabloului votiv sunt 
destul de vizibile, iar faşa roşie perimetrală este 

mai deschisă cromatic, decât cea anterioară. 

La această observaţie se adaugă şi aceea că, 

la confluenţa celor două. giornate, se observă 
zgârieturi adânci, practicate de autor pentru a 
tăia o pictură anterioară. Trebuie să spunem 
că, după îndepărtarea mortarelor de reparaţie 

din zonele lacunare, am observat că stratul de 
intonaco este aplicat peste un strat intermediar, 
cu imitaţie de asize, identificat în toată biserica, 
inclusiv la exterior. Prezenţa urmelor de tăiere, 
marginile mai deschise cromatic, suprapuse 
celei învecinate, aplicate neîngrijit, întinse peste 
acestea din urmă, cu care nu fac corp comun şi 
aşezarea stratului de intonaco pe zid, ne oferă 
argumente pentru afirmaţia că Tabloul votiv 
actual reprezintă o etapă de intervenţie ulterioară 
pictării naosului [Fig. 3]. Este vorba de o revenire 
a pictorului la scurt timp, care decupează ceva ce 
exista anterior şi reface scena votivă, probabil la 
cererea ctitorului. Un alt argument îl aflăm dacă 
comparăm aureolele în relief şi cele amprentate, 
ale Sfinţilor Militari din naos precum şi a $/.' 
Nicolae din pronaos, cu cele aflate pe Tabloul 
votiv. Observăm astfel, o mare diferenţă în 
modul de folosire şi modelul poansonat. Dacă 
primele utilizează invariabilele semne precum: 
triunghiul echilateral tăiat de o mediană, pătratul 
cu diagonalele sale, cercul şi un poanson în cruce 
format din patru triunghiuri rotunjite, cele din 
Tabloul votiv sunt predominant florale, obţinute 
din opt petale sub formă de picătură dispuse 
în jurul unui cerc, combinate cu steluţe în şase 
colţuri, dispuse în structuri rectangulare de tip 
stea [Fig. 4]. 

Tabloul votiv a fost pictat, aşa cum am 
spus, în trei giornate succesive. Prima dintre 
ele ilustrează partea feminină a familiei Tăutu, 
adică soţia sa Magdalena şi fiica Nastasia 
împreună cu arhanghelul Mihail. Marginea 
din dreapta a giornatei a fost tăiată de pictor, 
formând un plan înclinat, vizibil doar în zona 
lacunară. Peste aceasta este supra~us stratul de 
intonaco al giornatei mediane, repiezentându-1 
pe logofătul Tăutu, pe cei doi fii şi pe Sf. 
Nicolae. Şi aici marginea din dreapta, care 
formează o denivelare, este acoperită de ultima 
giornată, rezervată lui Iisus şi Arhanghelilor, ale 
cărei margini din dreapta se suprapun peste faşa 
picturii din glaful uşii. Toate aceste îmbinări sunt 
bine vizibile în zonele lacunare, folosind lumină 
dirijată. Sclivisirea marginilor s-a făcut prin 
presare orizontală dar şi verticală de-a lungul 
îmbinărilor. 

La Bălineşti, Iisus Hristos este pictat în 
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Fig. 4. Forme de identificare tehnologică: îmbinarea giornatelor în zonele feşelor roşii şi în lacune, deni
velările specifice joncţiunii verticale ale celor trei suprafeţe pe care s-au aplicat steluţe de aur 

veşmânt de aur, singurul de acest fel din arta 
Moldovei. Tot ce-l înconjoară pe Mântuitor 
împrumută din lumina sa divină, primind 
străluciri de aur [Fig. 6, 7]. El este calm, senin, 
afişând o severitate reţinută. Poartă în mâna 
stângă Evanghelia deschisă, iar cu mâna dreaptă 
binecuvântează familia logofătului Tăutu şi 

ctitoria sa. Este aşezat pe un tron lat de lemn 
aurit, pictat cu spătar înalt şi cotiere traforate, 
bogat decorat pe zona umbrită cu meandre 
aurite. Este însoţit de Cete îngereşti pictate în 
poziţie frontală, lângă care află un Arhanghel, 
ce aduce Mântuitorului vestea jertfei ctitorului. 
Arhanghelul este pictat parcă în dialog cu Iisus, 
reprezentat cu capul uşor înclinat spre acesta 
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pentru a intermedia relaţiea dintre Creator şi 

creaţia sa. Îngerii sunt îmbrăcaţi cu veşminte 
bogate, uşoare , în combinaţie de culori roşu, 

verde şi ocru, îmbogăţite de numeroase perle 
albe, au aripile ocru-brun luminate de blicuri 
din aur. Spre deosebire de aceştia, Arhanghelul 
din stânga seamănă foarte mult cu Arhanghelul 
Mihail, pictat în extremitatea cealaltă a Tabloului 
votiv. El vine desculţ spre Iisus, parcă aducând 
cu sine familia ctitorului. Nu există nici o 
inscripţie care să ateste faptul că este vorba de 
Arhanghelul Mihail sau Gavriil. Poate a fost 
cândva un text, dar el s-a pierdut odată cu fresca 
din zona lacunară învecinată. Considerăm că 

trebuie remarcată marea asemănare între cei doi 
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Fig. 5. Diferenţa de realizare a aureolelor în relief şi amprentate între Tabloul votiv şi restul ansamblului 
iconografic din naos. Singura asemănare cu aureolele lui Iisus Hristos şi ale Arhangheli lor este cea a Sf. 
Nicolae reprezentat în Icoana de hram aflată în pronaos deasupra intrării în naos 

îngeri. 
Giornata mediană, dominată de chipul 

logofătului Tăutu, este compusă sub forma unui 
L, dispus în jurul machetei bisericii [Fig. 8]. 
Sf Nicolae, patronul monumentului , pictat în 
picioare în spatele ctitorului, poartă veşminte 
arhiereşti strălucitoare. Stiharul, alb, lung şi 

moale, ce coboară. de sub felonul de aur decorat 
cu cruci brune, învăluie în lumină chipul lui 
Ioan Tăutu. Mânecuţele şi epitrahirul decorat cu 
elegante cruci negre, sunt pictate la fel, cu aur 
aplicat peste un strat alb de var cu delicate linii 
ocru galben. Remarcăm că astăzi se păstrează 
puţin din suprafaţa aurită, însă suficient să 

reconstituim vizual frumuseţea şi bogăţia 

acestor veşminte. Sfântul poartă în mâna stângă 
un filacter desfăşurat, rulat la mijloc, de unde îşi 
schimbă mişcarea ascendentă, continuând să se 

deschidă sub formă de meandru deasupra capului 
său. Întregul filacter este acoperit cu un elegant 
text slavon, pictat cu roşu-brun , ale cărui rânduri 
urmează firesc mişcarea gene(ală a suportului. 

Logofătul Tăutu [Fig 9], personajul cheie 
al compoziţiei, reprezentat stând în genunchi 
pe bogata-i mantie, cu mâ.inile ridicate în semn 
de rugă , înălţă jertfa sa către Iisus. Demnitar 
important al statului, cu rare calităţi diplomatice, 
om demn, mândru şi generos, conştient de 
propria-i valoare, având un deosebit respect 
pentru ceilalţi se află în faţa Mântuitorului , umil 
şi sincer. Nimic nu-i tulbură chipul, ochiul să.u 

stâng, singurul păstrat, reflectă profunzimea 
gândirii unei personalităţi complexe. Dorinţa 

sa de a fi pictat conform modelului ne-a permis 
cunoaşterea unei realităţi, stilizată până atunci. 
Frumuseţea portretului, eleganţa şi acurateţea 
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Fig. 6. Giornata pe care este reprezentat Iisus 
Hristos înconjurat de îngeri 

ondulaţi care ies de sub căciula aurită, croită ca 
un turban. 

Pictorul nu se opreşte aici , ci continuă 
să reprezinte în splendoarea lor veşmintele de 
sărbătoare purtate la curtea din Bălineşti . El îl 
surprinde pe logofăt îmbră.cat într-o haină lungă 
cu mâneci despicate, atârnând în jos, ţesută din 
fir de aur cu motive decorative florale, având la 
gât două rânduri de blană. Haina este închisă 
până la brâu cu găitane, iar în partea inferioară 
chiotorile deschise lasă să se vadă tunica scurtă , 

cu flori de aur, sub care observăm cămaşa albă, 

brodată. la gât, a cărui guler întors se încheie cu 
mici nasturi sub formă de bumbi. Pantalonii, de 
culoare închisă, sunt purtaţi, strânşi pe picior, 
la fel cum mânecile tunicii, mulate pe braţele 

logofătului , urmăresc liniile anatomice cu 
acurateţe. 

Cei doi bă.ieţi nevârstnici, Petraşcu şi 

Ion, pictaţi stând în picioare în faţa tatălui lor, 
au reprezentări iconografice asemănătoare . 

Amândoi poartă părul tăiat până pe umeri, cu 
breton, cel mare având părul mătăsos şi drept, 
iar cel mic uşor ondulat; sunt îmbrăcaţi , cu 
mantii lungi aurite, prinse sub gulere de blană , 

Fig. 7. Chipul lui Hristos, înainte, în timpul şi după intervenţiile de conservare - restaurare 

desenului , transmiterea trăsăturilor fizice şi 

psihologice ale logofătului Ioan Tăutu fac din 
pictorul Gavril Ieromonah unul dintre cei mai 
buni cronicari ai epocii ştefaniene , fără a pierde, 
însă, din vedere deosebitele calităţi artisti.ce 
şi plastice ale picturii sale. Acesta pictează un 
bărbat de vârstă mijloc ie, având faţa ovală, 

bărbie puternică, nerasă, gură mică, mustăţi lungi 
şi stufoase, frunte lată, sprâncene arcuite, urechi 
mici , delicate, cu părul tuns scurt şi perciuni uşor 
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ce lasă să se vadă gulerul cămăşii albe, terminate 
cu năsturaşi. 

Portretele copiilor s-au pierdut, însă 

restaurarea va recupera atât cât este posibil 
aceste chipuri . Remarcăm aici că portretul 
micului Jon a fost refă.cut. Stratul de intonaco 
din jurul capului său păstrează urmele unei 
intervenţii de modificare, înainte ca suportul de 
var să se fi uscat complet. Se observă. că. pictorul 

http://patrimoniu.gov.ro



Fig. 8. Giornata rezervată logofătului Joan Tăutu 
împreună cu.fii săi Jon şi Pertaşcu 

a decupat suportul original pe care l-a completat 
imediat. Această observaţie este valabilă numai 
pentru zona chipului, în rest nu se văd intervenţii 

similare. Este posibil ca pictorul să fi întârziat 
timpul optim de aplicare a pigmenţilor în tehnica 
al fresco . Având în vedere grija reprezentării 
reale şi în detaliu a modelelor, autorul a optat 
pentru refacerea suportului , presând bine 
marginile, aflate pe fondul care începuse deja să 
se usuce. Fresca anterioară a fost uşor fracturată 
cu instrumentul de presare. 

Biserica uimeşte prin acurateţea 

detaliilor şi prin asemănarea cu originalul [Fig. 
I O a, b]. Ea este pictată în tonuri de gri cald, 
probabil culoarea chivotului de pe sfânta masă. 
Proporţiile monumentului sunt impresionante, 
la fel şi bogăţia decorului exterior. Turnul 
clopotniţă adosat faţadei de sud, cu marcarea 
soclului, a parapeţilor pridvorului, spaţiul 

rezervat clopotului, decoru 1 arhitectural exterior 
sunt redate în cele mai mici detalii. Nu sunt 
uitate nici ocniţele , firidele, pietrăria ferestrei 
pronaosului, gratiile ferestrei de sud a naosului 
şi nici cele trei trepte de acces în sfântul lăcaş. 
Toată faţada de sud este acoperită cu un motiv 
decorativ alb transparent, aranjat în jurul 
ferestrelor, al ocniţelor şi pe marginea verticală a 
decroşului spre altar. Câteva elemente disparate 
se văd şi pe turnul-clopotniţă. Observăm aici, 
că nu a fost pictată pisania, pe faţada de sud. 
Probabil că aceasta nu era montată acolo unde 

Fig. 9. Logo.fătul Ioan Tăutu, detalii din timpul restaurării 
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Fig. 1 Oa. Biserica reprezentată în Tabloul votiv. 
1 Ob. Biserica reală. 

Fig. 11. Giornata rezervată Arhanghelului, soţiei 
şi fiicei Logofătului Ioan Tăutu 
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o ştim astăzi, ci a fost adusă ulterior desăvârşirii 
picturilor murale. 

Acoperişul înalt de şiţă este decorat cu 
nervuri de aur. De remarcat este faptul că acestea 
coboară până aproape de marginea inferioară , 

punct de unde şarpanta îşi schimbă direcţia şi se 
evazează. 

Ultima giornată descrisă, şi de fapt prima 
pictată, le reprezintă pe soţia şi fiica Logofătului, 

conduse de Arhanghelul Mihail [Fig. I 1]. Acesta 
este reprezentat desculţ, îmbrăcat cu aceleaşi 

veşminte ca şi arhanghelul de lângă tronul 
Mântuitorului. 

Jupaniţa Magdalena, profund marcată 

de evenimentele triste din familia sa, transmite 
privitorului un chip răvăşit de moartea propriilor 
copii . Mama are faţa ovală, uşor alungită, ochi 
mari şi trişti, dar iscoditori, sprâncene arcuite, nas 
mic, acvilin, buzele cărnoase şi strânse, bărbie 
alungită şi frunte îngustă. Ea poartă părul lung 
strâns la spate, pieptănat cu cărare pe mijloc, are 
capul acoperit cu o maramă albă, subţire , brodată 

pe margini , ce-i coboară pe umeri de sub pălăria 
albă cu boruri largi şi calotă scundă, rotunjită 

[Fig. 12] . 
Demnă reprezentantă a clasei sociale 

din care face parte, soţia logofătului este pictată 
în costum strălucitor de sărbătoare . Ea este 
îmbrăcată cu cămaşă albă, minuţios brodată, 

croită cu mâneci largi strânse pe încheietura 
mâinilor, guler terminat în colţuri, închis la baza 
gâtului cu nasturi mici înconjuraţi de o bogată 
dantelă. Deasupra cămăşii poartă o rochie roşu
brun, decoltată la gât, lungă şi largă , acoperită 

cu o mantie grea de postav verde. Aceasta este 
brodată cu fir de aur, prevăzută cu guri pentru 
scos mâinile, având pe umeri o decoraţie cu 
ciucure de aur, alături de care se vede un guler 
lat de blană. Mantia este deschisă până Ia brâu, 
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Fig. 12. Portretul jupaniţei Magdalena şi al fii
cei sa le Nastasia . Detalii 

ceea ce permite pictorului să reprezinte deschise 
găitanele roşii (cinabru, pierdute parţial) , 

terminate în partea dreaptă cu chiotori cărora le 
corespunde, pe cealaltă parte, nasturi grei de aur. 
Prinsă doar la brâu, mantia lasă să se vadă. partea 
inferioară a veşmântului, ce acoperă picioarele 
îngenuncheate ale Magdalenei . 

Nastasia, s ingura fetiţă a familiei din 
tabloul votiv, are chipul pierdut aproape în 
totalitate. Ceea ce se poate spune, este că, ea 
are faţa ovală , cu nasul uşor acvilin, probabil 
semăna cu mama sa . Vestimentaţia copilei 
este aproape identică cu a mamei , diferenţele 
constau în culoarea mantiei , roşie de această 

dată, prevăzută cu gă.itane albastre. Ne surprinde 
spiritul de observaţie al artistului, care pictează 

găitanele închise cu chiotori din care atârnă 

nasturii de aur în formă de lalea. Nastasia are 
părul bogat şi lung, prins la baza capului de unde 
se revarsă pe spate într-o coadă groasă împletită 
cu şiruri lungi de perle albe, terminate sub formă 
de pandelocuri . Pe cap poartă o diademă înaltă, 
împodobită cu perle şi pietre preţioase. Ca şi 

mama sa, ea poartă pandelocuri bogate din perle 
şi pietre preţioase , ce coboară până pe piept. 

Autorul tabloului votiv, pictorul Gavril 
Ieromonah a întâmpinat câteva dificultăţi în 
redarea personajelor principale. Astfel , capul 
logofătului a fost modificat în zona cefei şi a 
refăcut urechea dreaptă. Tot în partea dorsală a 
capului, pictorul a redesenat pă lăria Magdalenei , 
pentru a micşora borurile prea mari ale acesteia. 

intervenţiile din etapa anului 2005 s-au 
rezumat la operaţiunile de conservare a picturii 
murale şi efectuarea unor probe de prezentare 
finală, ce se doreşte a fi o propunere de punere în 
valoare a picturii autentice fără a produce un fals , 
printr-o completare excesivă şi nejustificată . 

Dorinţa noastră este de a transmite un mesaj 
obiectiv, guvernat de respectL~l pentru opera de 
artă, în spiritul principiilor de restaurare. 
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ASPECTE PRIVIND STAREA DE CONSERVARE ŞI INTERVENŢIILE DE 
RESTAURARE A PICTURII MURALE DE LA BISERICA SF. NICOLAE A 

MĂNĂSTIRII POPĂUŢI DIN BOTOŞANI 

Studierea condiţiilor ambientale este o 
etapă importantă . pentru cercetarea prelimi
nară a monumentelor şi monitorizarea lor în 
perioada intervenţiilor de conservare şi re
staurare, continuând apoi prin urmărirea con
stantă a picturii murale ş i zidăriei în rela
ţie cu evoluţia valorilor climatului. Cele mai 
frecvente forme de degradare sunt de natură 

fizică şi chimică, factorii cei mai activi sunt 
cu preponderenţă cei termo-higrometrici. Din 
totalitatea factorilor ce au produs deteriorări 

în Biserica Sf. Nicolae "Popăuţi" din Botoşani , 

determinantă prin acţiunea sa agresivă este 
umiditatea în asociere cu alţi factori clima
tici prezenţi în diverse perioade de timp. 
Mecanismele de alterare declanşate de pre
zenţa umidităţii au evoluat în perioade lungi 
de timp, repetându-se în mod ciclic în acest 
edificiu care, pe exterior, a fost placat cu 
piatră şi cărămidă aparentă legate cu ciment 
la începutul secolului XX. Prezenţa umidităţii 

s-a manifestat sub diverse forme, favorizate 
deseori şi de natura materialelor constitutive 
ale structurii murale 1• 

Pentru a conserva picturile murale a 
fost necesară înţelegerea originii proceselor 
fizice şi chimice de deteriorare şi a condiţii

lor care le favorizau, specifice monumentului . 
Orice formă de alterare ce afectează struc
tura murală trebuie analizată luându-se în 
considerare faptul că mecanismele ce produc 
degradarea evoluează în general pe durată 

1 „ Suprafeţele hidrofilice ale porilor pot atrage moleculele 
de apă care sunt apoi absorbite de suprafaţă , chiar şi când 
temperatma la momentul respectiv este aproape de tempe
ratura formării punctului de rouă. Absorbţia higroscopică 

este posibilă când umiditatea relativă a aerului este peste 
valorile limită ; ea depinde de natura materialului dar, de 
asemenea, de diametrul porilor. Porii mici favorizează ab
sorbţia higroscopică şi se pot umple cu apă la o umiditate 
relativă mai mică de I 00%. " Ap. Giorgio Torraca, Porous 
materials building, ICCROM, 1998, p. 13, 14. 
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de timp medie şi lungă . În acest sens, pe 
întreg parcursul lucrărilor de restaurare des
făşurate în interiorul şi exteriorul bisericilor 
s-au realizat măsurători2 ale microclimatului 
(valorile temperaturii şi umidităţii relative ale 
aerului şi de asemenea ale pereţilor interiori 
şi exteriori). Acumularea acestor informaţii a 
permis controlarea constantă a evoluţiei cli
matului intern, în relaţie cu factorii externi 
monumentului . Au existat zone cu săruri con
centrate local sub formă de cruste durizate 
pe suprafaţă, la partea inferioară a pereţilor în 
interiorul bisericii . Umiditatea de capilaritate 
a afectat şi o parte din elementele de pietră
rie ale faţadelor, în spec ial porţiunile situate 
deasupra soclului bisericii , până la o înălţime 
apreciabilă de circa 5-6 m. Degradări de acest 
gen există de asemenea la cărămizile turlei pe 
exterior, produse de umiditatea de infiltraţie. 

Biserica Sf. Nicolae "Popăuţi" din 
Botoşani, a fost terminată la 30 septembrie 
1496, fiind costruită pe „moşia domnească din 
hotarul târgului ", de către Ştefan cel Mare, 
date menţionate în pisania bisericii . Monu
mentul, destinat a fi o biserică de mir, făcea 
parte dintr-un ansamblu fortificat, alături de 
casele domneşti şi turnul-clopotniţă restaurat 
recent. Biserica păstrează la interior pe întreg 
ansamblul pereţilor celor trei încăperi - prona
os, naos şi altar - stratul primei decoraţii care 
constituie primul strat decorativ ce acoperă 

zidăria, peste care a fost aplicat stratul cu 
pictura murală. 

Turla naosului este zona cu cele mai 
ample degradări provocate de climatul intern 
2 Măsurătorile au fost utile în special pentru controlul mi
croclimatului ş i luarea măsurilor necesare echilibrării aces
tuia, pentru prevenirea apariţiei unor noi prezenţe saline şi 
de asemenea în operaţiunile de îndepărtare a degradărilor 
deja produse prin sistemul de migrare a sărurilor din zidărie 
pe suprafeţele picturii şi în straturile de preparaţie. 
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Fig. I. Biserica Sf. Nicolae "Popă uţi", vedere dinspre sud
est în anul 2000, înainte de restaurarea actuală a acoperi
ş ului 

Fig. 2. Biserica Sf. Nicolae "Popăuţi ", vedere din spre sud, 
în 2007, în timpul resta ură rii actuale; intervenţia de schim-
bare a acoperi şului pe zona pronaosului 

excesiv de umed al bisericii, dar există. supra
feţe ample decorate care s-au păstrat totuşi 

şi au putut fi recuperate prin intervenţiile ac
tuale de restaurare . La această stare avansată 

de degradare a contribuit în mare măsură şi 

factorul uman, ale cărui acţiuni sunt vizibile 
luând în considerare multitudinea de interven
ţii necorespunzătoare acumulate în timp, ce 
au produs pierderi decoraţiei murale şi zidări

ei, în asociere cu utilizarea necorespunzătoare 

3. Naosul bisericii , semicalota absidei sudice ş i registrul medalioanelor cu Sfinţi Ierarhi, între care apare Sf Nicolae 
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a lăcaşului [ Fig. 1, 2]. 
Evenimente care au influenţat În 

timp monumentul 
La 1751, Constantin Vodă Racoviţă 

închina Patriarhiei Antiohiei biserica de pe 
vechea moşie domnească împreună cu alte 
proprietăţi. Astfel. biserica Sf. Nicolae, trans
formată în mănăstire de către domn şi mama 
sa, „care înnoiseră biserica de iznoavă", pri
meşte de la noul domn Matei Ghica noi 
proprietăţi şi se iniţiază construirea chiliilor. 

.. 
:.· ~~,,;-- ,~· / : : . . ~\ 

• ·1 
L . 

• . „ / " , / , ' 

Fig. 4. Po1iretul Sf Nicolae, imagine după curăţirea stratu
lui pictural, în timpul operaţiunii de integrare cromatică a 
lacunelor 

Prin acest act de închinare, mănăstirea 
înfiinţată este administrată de că lugări greci, 
care, în timp, vor aduce o serie de transfor
mări bisericii, dintre care unele au provocat 
pierderi irecuperabile. Aceste intervenţii, dato
rate desigur tendinţelor estetice şi funcţionale 

ale epocii respective, s-au dovedit a fi de 
calitate inferioară în raport cu pictura şi arhi
tectura originală. În 1774, târgoveţii se plâng 
domnului de neînţelegerile ce s-au creat cu 
mănăstirea, care administra o serie de moşii, 

iar în 1840, în mod paradoxal, deşi mănăs

tirea beneficia în perioada aceea de bună.stare 
materială, biserica ajunsese într-o stare deplo
rabilă. 

Din 1863, l ăcaş ul redevine biserică de 
mir, adică în forma sa iniţială care îi fusese 
destinată de către ilustrul său ctitor, cu doi 
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preoţi pentru oficierea serviciului religios. 
Intervenţiile acumulate În timp asu

pra monumentului 
Pictura murală a bisericii Sf. Nicolae 

"Popă.uţi" a conservat o mare parte din între
gul ansamblu cu suprafeţe l or decorate [ Fig. 

Fig. 5. Rugăciunea din grădina Ghetsimani. Naos, perete 
sudic, în timpul intervenţiilor de restaurare - teste de elimi
nare a depunerilor diverse acumulate masiv; stratu l pictural 
este acoperit de un strat gros de fum, depuneri şi gudroane, 
iar la baza scenei sunt prezente cantităţi mari de răşini şi 

cenm 

3, 4]. 
Diferitele stări conservative ale deco

raţiei , preparaţiei ş i ale suportu lui sunt efec
tul unei cum ulări de factori ce au influenţat 

echi librul intern a l bisericii. În acest caz, s-a 
constatat, pe parcursul intervenţiilor de resta
urare, că cei mai agresivi factori în asociere 
cu factorii naturali au fost intervenţiile din 
trecut de restaurare sau îmbunătăţirile ce au 
fost executate în interiorul şi la exteriorul bi
sericii , unele dintre acestea fiind ireversibile . 

În decursul existenţei sale, monumen
tul a fost afectat de diverse schimbări atât 
estetice cât şi funcţionale. După închinarea 
bisericii Sf. Nicolae, au fost adăugate un am
von baroc fixat pe peretele nordic al naosului 
şi un cafas în pronaos. Ambele au provocat 
degradarea şi pierderea unor porţiuni din de
coraţia murală . O altă intervenţie specifică 

perioadei este repictarea în tehnica a secco 
cu pigmenţi 3 şi adaos de liant s lab, ale cărei 

urme au fost vizibi le doar pe suprafeţe redu
se la momentul iniţierii intervenţiilor actuale, 
datorită altor acţiuni ulterioare repictării care 
au avut loc în seco lul XX. Prin testele de 
curăţire realizate s-a constatat sensibilitatea 
~cestui strat de repictări care acoperea porţi
J Ana lize le fizico-chimice, rea li zate de expert chimist Ioan 
Istudor în Buletinul de ana lize chimice din 2 1.01 .2002, au 
adus informaţii privind natura pi gmenţi l or folosiţi în inter
venţia de repictare. 
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Fig 6. Registrul Sfinţilor Militari şi Mucenici. Naos, baza 
peretelui nordic, după intervenţiile de restaurare; imaginea 
evidenţiază porţiunea de repictare din secole le XVlll-XJX, 
localizată central , porţiune - martor care este conservată ca 
atare întrucât sub această suprafaţă nu se mai păstrează pic
tw-a originală 

uni din pictura originală. Repictările se regă

sesc şi pe zone cu mortare de reparaţie ce 
acopereau lacunele picturii sau peste stratul 
pictural al draperiei şi registrul de deasupra, 
dar mai ales pe suprafeţe extinse la partea 
superioară a bisericii . Repictarea datând din 
secolele XVlll-XIX, atât cât s-a păstrat, a fost 
realizată în ideea de a acoperi imaginea me
dievală şi demonstrează tendinţa epocii către 

o gamă restrânsă de tonuri în general reci , 
opace, fără a se căuta rafinamentul în linie 
sau culoare. Porţiunile lacunare ale stratului 
de preparaţie intonaco au fost completate cu 
diverse tencuieli, neacordându-se importanţă 

rez i stenţei sau aspectului lor. Se poate spune 
că aceste intervenţii de naturi diverse acu
mulate pe suprafeţele bisericii lui Ştefan cel 
Mare sunt rezultate pe de o parte din tendinţe 
îndreptate către necesită.ţi funcţional-utilitare, 

sau din raţiuni estetice dictate de preferinţele 
artistice şi stilistice ale epocii respective. La 
data de 15 iunie 1897, biserica a fost închi
să de către autorităţi , întrucât ajunsese într-o 

stare critică de conservare; de asemenea şi 

turnul-clopotniţă . Cele două. construcţii au fost 
declarate monumente istorice şi s-a hotărât 

restaurarea lor, începând cu anul l 899 . 
În anul 1908, s-au încheiat lucrări le 

de restaurare a bisericii, conduse de arhitectul 
Constantin Băicoianu , care a schimbat radical 
înfăţişarea monumentului prin placarea zidă

riei originare cu un parament nou cu forme 
geometrizate, anulând astfel imaginea exteri
oară originară .. Cu ocazia aceleiaşi intervenţii , 

nivelul pavimentului interior şi respectiv al 
trotuarului la exterior a fost ridicat artificial 
cu circa 30-50 cm. Această acţiune radicală 

asupra arhitecturii a produs modificarea pa
rametrilor umidităţii zidăriei şi a celei din 
interior, care s-a ridicat prin capilaritate până 
la circa 4 m pe înălţimea zidurilor. Drept 
urmare, degradările s-au produs agresiv atât 
asupra zidăriei, dar mai ales asupra picturii 
murale . 

Restaurarea arhitecturii, desfăşurată în
tre anii 1906-1908, nu a conservat părţile 

originale care se păstrau la acea dată , ba mai 
mult, a eliminat brutal suprafeţele decoraţi

ei murale exterioare existente, intenţionând o 
schimbare totală a aspectului exterior4

• 

O altă intervenţie care a contribuit par
ţial la schimbarea aspectului decoraţiei mu
rale a avut loc între 1926 -1927 în interiorul 
bisericii, prin diverse lucrări realizate sub co
ordonarea pictorului specialist al Comisiunii 
Monumentelor Istorice, I. Mihail, împreună 

cu doi pictori locali , respectiv Şt. Stroiany 
şi V. Gallin. Această intervenţie [Fig. 7, 8, 9] , 
precum spune actul întocmit în 3 exemplare, 
dintre care unul păstrat la fostul muzeu al 
mănăstirii Popăuţi (demolat în 2002), a avut 
loc în timpul domniei Regelui Ferdinand l , şi 
menţionează: „Într-o aşa rea stare se găsea 
şi această biserică, până nu demult, când in 
anul 19 26, (. .), s-a început lucrarea de resta
urare a picturii .. . ". 

Actul din 1926 -1927, care notează. ac
ţiunea celor doi pictori 5

, menţionează şi inter-
Odată cu scoaterea la suprafaţă a fragmentelor de pi ctură 

murală prin rea lizarea săpăturil or arheologice în noiembrie 
2000, la exteriorul bisericii , respectiv pe zona a ltarului , în 
amestecul de umplutură de sub trotuarul cu dale de piatră 
a fost găsi tă şi o cantitate considerabilă de fragmente de 
frescă având mici dimensiuni , desigur ca urmare a e limi
nă rii barbare a picturilor de pe faţade (care se mai păstrau 
fragmentar probabil) din timpul restaură rii arhitecturii de la 
începutul seco lului XX. 
5 Pe parcursul restaurării , am identificat semnătura picto
rului Şt.Stroiany pe o i coană mobilă din biserica Popăuţi ş i 
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Fig. 7, 8, 9. Altar şi naos, detalii de portrete cu intervenţii 

locale aparţ inând acţiunii de reînoire a picturii murale, con
form documentului datând din 1926- 1927; imaginile pun 
în evidenţă maniera utilizată de pictorii vremii şi anume 
completări locale care să reconstituie formele picturii peste 
lacune le ex istente probabil la acel moment, fără a repicta 
pictura originală. Aceste forme de completare au fost iden
tificate pe parcursul restaurării actuale 

de asemenea acesta apare ca fiind unul dintre ce i doi pictori 
care au pictat interiorul bisericii Sf. Spiridon din Botoşani 
la începutul seco lului XX; probabil acest pictor desfăşura la 
acea vreme o bogată activitate în această arie. 
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venţia din 1752, de asemenea restaurarea de 
arhitectură a exteriorului bisericii din timpul 
regelui Carol I. Acest act este foarte impor
tant ca un document al cărui scop este con
semnarea şi transmiterea de informaţii despre 
intervenţiile care au avut loc asupra biseri
cii, aşa cum se şi încheie: „Drept care s-a 
intocmit acest document în trei exemplare, 
spre ştirea celor ce vor veni după noi ". 
Nu există. însă alte detalii artistice şi tehnice 
referitoare la tipurile de intervenţii realizate, 
amploarea acestora, sau genul de materiale . 
Această intervenţie poate fi identificată doar 
printr-o serie de elemente care se deosebesc 
de cele caracteristice perioadei călugărilor 

greci sau celor ulterioare, de până în 1926. 
În urma cercetări lor actuale, s-a con

statat că aceste intervenţii foarte diverse ca 
metodologie urmăresc doar parţial asocierea 
cu materialele şi stilul original. Se înţelege că 
lucrările de reînnoire în perioada aceea erau 
menite să îmbunătăţească imaginile vechilor 
picturi, care, evident, aveau diferite stări de 
conservare, fără a le repicta complet. 

Mortare de reparaţie şi diverse prepa
raţii aplicate în straturi subţiri sau gros iere 
erau prezente pe mari suprafeţe ale picturii 
murale. Primele straturi care acoperă zidăria 

în general sunt mai puţin compacte, unele s la
be, nisipoase, altele colorate cu mare adaos de 
praf de cărămidă, conţinând materia le inerte 
sau organice (fibre vegetale şi păr animal) . 
Următoarele straturi, adică cele de la supra
faţă, tencuieli dure cu adaos de ciment, provin 
de la refacerile din secolul XX şi sunt ca
racterizate prin aspect neglijent, acoperite cu 
pigment ocru extrem de aderent pe suprafaţa 

grosieră [Fig 10, 11]. 
Înainte de intervenţia actuală. de resta

urare întreaga suprafaţă a naosului cu turla 
- caz extrem de grav de degradare - a fost 
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acoperită de depuneri acumulate în strat gros, 
gudroane şi fum, de aceea pictura originală 

avea o imagine denaturată, cea mai mare par
te dintre scene fiind imposibil de vizualizat 
[Fig. 12, 13, 14]. 

Fig. I O, 11. Mortare de reparaţie cu diverse compoziţii, ce 
au fost îndepărtate de pe suprafaţa picturii şi de pe zidărie 

Suprafeţele murale erau complet aco
perite de depuneri acumulate în strat dens, 
materii organice peste care s-a dezvoltat un 
puternic atac biologic, desigur favorizat de 
conditiile climatice interioare ale bisericii: 
umiditate de condens, de capilaritate şi infil
tratii care au dus la o umiditate anormală a 
ten,cuielilor; valori de temperatură fluctuante 
produse de sistemul de încălzire termică ce 

~ 

Fig. 12. Turla naosului , ansamblu cu starea de conservare 
înainte de interventia actuală, degradări masive produse în 
timp, dar mai alert. în ultimii 40 de ani. Întreaga suprafaţă 
era ilizibilă sub stratul gros de depuneri, fum, reparaţii şi 

repictări , atac biologic 

Fig. 14. Turla, baza cupolei, element decorativ floral, deta
liu cu etape de eliminare a depunerilor şi a patinei biologice 
de pe suprafaţa picturii 

a fost utilizat doar în timpul desfăşurării 

serviciului religios, apoi închis în intervalele 
dintre slujbe; aglomerări masive de persoane 
la interior şi lipsa unui sistem minim de ven
tilare a aerului în asociere cu arderea zilnică 
a lumânărilor; ferestrele turlei erau distruse, 
iar precipitaţiile pătrundeau în interior infil
trându-se în decoraţia murală şi zidărie pe tot 
parcursul anotimpurilor ploioase şi reci [Fig 
15, 16, 17]. 

Pe acest monument sunt evidente efec
tele factorilor de degradare naturali , prin aşe
zarea sa în nord-estul ţării, în condiţiile speci
ale de climă care dau valori extreme atât în 
sezonul rece cât şi în sezonul cald al anului, 
dar şi degradările determinate de intervenţiile 

umane care au influenţat activ acest echi li
bru perfect între materialele constitutive ale 
zidurilor şi ale decoraţiei murale, datorate 
atât şocurilor termice produse de încălzirea 

termică fluctuantă, dar şi modificărilor în scop 
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Fig 13. Ansamblul turlei după intervenţiile actuale de restaurare 

funcţional executate de către cei care au ad
ministrat biserica până de curând. 

Efectele utilizării unei serii de materi
ale improprii , străine celor originale asociate 
cu maniera placării vechilor ziduri, s-au făcut 
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vizibile în timp. Problema creării acestui fals 
estetic din punct de vedere al principiilor res
taurării cade pe al doilea plan în raport cu 
efectele produse de acest act: materia com
ponentă a restaurării a devenit cauza unor 
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Fig 15. şi 16. Tamburul turlei grav afectat de ger şi infiltrarea precipitaţiilor prin ferestrele distruse pe o perioadă lungă de 
timp. Peste pictură erau formate cruste durizate de săruri şi porţiuni cu depuneri fixate. Registrul cu Apostoli; detalii în timpul 
operaţiunilor de eliminare în etape succesive a stratw-ilor dense de depuneri peste care s-a dezvoltat atacul biologic puternic. 
Pictura prezintă zone mari cu pierdere parţială ş i lipsă de coeziune a particolelor stratului de culoare 

degradări active şi de lungă durată provoca
te materiei originale. La partea superioară a 

F ig. 17. Fereastra nordică din turlă, la intrados, unde este 
vizibilă prima decoraţie a bisericii, ca urmare a pierderii 
stratului picturii prin infiltrarea masivă a umidităţ ii 

edificiului, a existat o umiditate de infiltraţie 

datorată degradărilor acoperişului (având o 
vechime de o sută de ani, de la ultima .inter
venţie), care, cu timpul, a declanşat fenomene 
grave de deteriorare a picturilor murale şi 

creşterea unei vegetaţii în zona altar - naos. 
Zonele pe care acţiunea umidităţii de infiltra
ţie s-a dovedit a fi mai intensă sunt tamburul 
ş i cupola turlei, baza turlei cu pandantivii (ce 
corespunde la exterior cu bazele stelate ale 

bisericii, porţiune unde s-au produs degradări 
masive), semicalota altarului şi bolta cu ar
cele pronaosului . Au fost identificate solziri 
şi microexplozii ca forme de degradare pe 
suprafaţa stratului pictural , mici burduşeli for
mate de criptoeflorescenţe sub pelicula de 
culoare şi în stratul de preparaţie . Decoraţia 

murală a pandantivului mare nord-estic era 
aproape complet desprinsă de pe zidărie, iar 
pandantivul nord-vestic nu mai păstra deloc 
decoraţie, fiind vizibil stratul primei decora
ţii de dedesubt (dealtfel interesant realizat) ce 
acoperă zidăria de cărămidă [Fig. 22] . 

Biserica nu are pînă în prezent un sis
tem de colectare şi drenare a apelor pluviale. 
Scăderea temperaturii în exterior şi stagnarea 
îndelungată a apei în structura zidăriei înce
pând cu luna septembrie au condus la pro
cesul de migrare a umidităţii către interiorul 
bisericii (accelerat de sistemul de încălzire 

termică situat la baza pereţi lor), zonă care 
corespunde soclului bisericii pe exterior [Fig. 
20, 21]. 

Suprafaţa z idăriei soclului bisericii a 
fost placată cu dale dure de piatră şi ciment 
la ultima restaurare de arhitectură (1898-
1908). Pe parcursul anului, umiditatea relativă 
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a aerului a suferit permanent fluctuaţii sub 
influenţa factorilor ambientali exteriori. Pe su
prafeţele higroscopice, cum este cazul prepa
raţiei de frescă, s-au făcut vizibile schimbări 
mai ales pe rosturile zidăriei şi pe porţiuni 
din câmpul picturii la baza peretelui sudic 
în altar, naos şi pronaos. S-a observat apan-

I t 

\ Î r 

Fig. 18. Naos. Coborârea de pe cruce. Martor cu etape de 
eliminare a depunerilor ce acopereau stratul pictural; după 
efectuarea operaţiunilor de cLu·ăţire 

Fig. 19. Altar. ~finţi Ierarhi. Teste de curăţire, de elimi
nare a repictării şi de îndepă1iare a mo1iarelor suprapuse 
provenite din reparaţii succesive în jurul nişelor şi la baza 
registrului 

Fig. 20. Biserica Sf. NicolaePopăuţi, faţada sudică ; soclul 
placat cu dale de piatră şi ciment; umiditatea produsă de 
zăpadă prin capilaritate şi infiltrare 
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ţia unor zone uşor întunecate la scurt timp 
după zilele ploioase. Prezenţa umidităţii s-a 
manifestat sub forme variate care depind şi 

de caracteristicile structurii murale; în funcţie 

de aceste forme de umiditate s-au produs 
niveluri diverse de agresivitate şi rapiditate a 
procesului de alterare a tonalităţii pigmenţi-

Fig. 21. Detaliu cu blocuri de piatră şi ciment care plachea
ză faţadele ca urmare a intervenţiei de arhitectură de la înce
putul secolului XX; sunt vizibile efectele umidităţii care au 
provocat lacune alveolare în diverse faze de erodare şi lipsă 
de coeziune a materiei pietrei, încadrată de ciment foarte 
dur 

lor. Zona puternic afectată de acest fenomen 
se încadrează începând cu circa 1,2 m de la 

Fig. 22. Baza turlei , detaliu macro din pictura murală interi
oară , efectul acţiunii intense ale sărurilor pu1iate de w11idi
tatea de infiltraţie care au provocat microexplozii urmate de 
pierderi locale ale peliculei de culoare 

paviment până la 2,5m înălţime. Fenomenul 
este evident şi pe faţadele bisericii prin lacu
ne alveolare şi cruste saline durizate. Evident, 
soclul placat creează o barieră compactă în 
calea evaporării normale a umidităţii către 

exterior. Această situaţie determină stagnarea 
umidităţii capilare, evaporarea producându-se 
prea lent. În perioadele reci, sistemul de în-
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călzire termică actuală cu calorifere la baza 
pereţilor a produs şocuri termice şi a forţat 

rata de evaporare a apei din ziduri, contribu
ind la apariţia şi cristalizarea sărurilor care 
erau vizibile în ritm progresiv pe înălţime, 

marcând nivelul la care s-a produs şi pier
derea aderenţei stratului de preparaţie de pe 
zidărie. 

Din intervenţiile anterioare, tencuielile 
de reparaţii cu adaos mare de material inert 
şi puţin liant, tencuielile cu duritate medie 
asociate cu mortare dure de ciment au grad 
diferit de higroscopicitate şi au influenţat 

diferit structura decoraţiei în condiţiile de 
climat umed. 

În biserică , pe majoritatea suprafeţe
lor atât curbe cât şi verticale, fenomenul de 
condens a fost favorizat de doi factori: sis
temul de încălzire utilizat necorespunzător şi 

de mulţimea persoanelor prezente la slujbele 
religioase, momente când interiorul bisericii 
primea o încălzire bruscă, intermitentă, aerul 
cald urcând către zonele superioare, iar ex
tradosurile elementelor de arhitectură şi turla 
înaltă erau reci mai mult de jumătate de an 

Fig. 23. Profeţi. Altar, intradosul arcului estic; înainte de 
restaurare: aspectul picturii afectat de umiditatea provenită 
din infiltraţii 

[Fig. 23, 24]. 
Ca urmare a acţiunii intense a umidi-

Fig. 24. Aceeaşi zonă , după interven\iile de restaw·are 

tăţii, existau diverse forme de manifestare a 
degradărilor produse de săruri prin procese 
mecanico - fizice: decoeziunea stratului pictu
ral manifestată prin pulverulenţă de diverse 
grade, formarea incrustaţiilor prin fixarea pu
ternică a depunerilor peste stratul pictural, 
iar perioadele de hidratare puternică alternate 
cu cele de deshidratare a pigmenţilor prin 
tensiunile care au avut loc la nivel super
ficial au produs solziri şi treptat au condus 
la exfolierea parţială a peliculei de culoare. 
Cristalizarea sărurilor în interiorul sau ime
diat sub stratul pictural a determinat în timp 
desprinderi ale culorii şi implicit slăbirea re
zistenţei stratului de preparaţie. 

La acest monument, ciclurile de îngheţ 
- dezgheţ se produceau frecvent pe pereţii 

turlei cu ferestrele deteriorate. Curenţii reci 
din exterior produceau fenomenul de îngheţ 

pe zonele unde s-a infiltrat umiditatea, iar 
efectele produse de aceste fenomene combi
nate şi violente se observă pe majoritatea zo
nelor superioare. Baza pereţilor a fost agresiv 
afectată, în special zona draperiei pictate, care 
s-a pierdut în totalitate. În toate încăperi le, 
la diverse niveluri ale pereţilor, este vizibil 
stratul primei decoraţii pe lacune mici sau 
întinse, primul strat de preparaţie care a fost 
aplicat peste zidăria de piatră. sau cărămidă 

imediat după finalizarea construcţiei. 
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Climatul umed ş1 prezenţa unei tem
peraturi optime a constituit sursa ideală de 
formare a patinei biologice pe suprafeţele 

acestui monument. Biodegradarea produsă in
tens de agenţii biologici a fost reprezentată, 
în acest, de caz o serie de procese având 
drept rezultat alterarea fizică şi chimică a 
materialelor componente din structura murală . 

Depunerile de particole atmosferice, gudroa
ne şi fum acopereau stratul de repictare a 
secco. Peste acestea s-au dezvoltat formaţiuni 
biologice a căror densitate corespundea cu 
grosimea depunerilor. Aceste forme de biode
gradare constituie factorul specific, extrem de 
agresiv în deteriorarea picturilor murale de la 
biserica Popăuţi. 

În anul 2001, s-a realizat o intervenţie 
de hidroizolare a peretelui nordic din naos, 
localizată la nivelul cotei zero, în vederea sto
pării umidităţii ascensionale, acţiune ale căror 
rezultate au fost urmărite pe parcursul resta
urării. În raport cu partea sudică, porţiunea 
nordică izolată nu a mai prezentat semnele 
intense ale evoluţiei umidită.ţii de capilari
tate . Cele mai agresive forme de degradare 

Fig. 25. Maica Domnului Orantă . Naos, pa1tea sudică ; 

înainte de restmu·are, cu pictura puternic afectată de biode
gradare, vandalism şi intervenţii anterioare multiple, cele 
două po1trete fiind distruse 
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provocate de umiditatea de capilaritate au 
apărut pe zona sudică a naosului şi la baza 
altarului, sub forma unor incrustaţii dure şi 

alterări provocate pigmenţilor; cea mai grav 
afectată porţiune se situează la baza perete
lui sud-vestic din naos, pe registrul Sfinţilor 

Militari, respectiv porţiunea reprezentând pe 
Maica Domnului Orantă cu pruncul Isus pe 
piept [Fig. 25 , 26, 27]. 

Între temperatura şi umiditatea relativă 
1' . . 

Fig 26. şi 27. Imagini din timpul operaţiunilor de restaura
re - îndepă1tarea repictărilor, curăţare, eliminarea crustelor 
saline, completarea lacunelor şi integrarea cromatică cu to
nuri neutre 

a aerului - doi factori fundamentali ai micro
climatului - există o relaţie de intercondiţio

nare care influenţează permanent stabilitatea 
decoraţiilor murale, a căror evoluţie poate 
determina un mediu favorabil pentru dezvol
tarea sau dimpotrivă pentru stagnarea evolu
ţiei formaţiunilor biologice. În cazul bisericii 
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Sfântul Nicolae " Popăuţi ", analiza valorilor 
temperaturii a arătat o evoluţie particulară în 
raport cu bisericile care nu sunt încălzite 

şi mai ales faţă de cele al căror climat nu 
a fost modificat la începutul secolului XX 
prin placare utilizându-se cimentul: în perioa
da rece, interiorul a fost încălzit, iar la înce
putul primăverii sistemul de încălzire a fost 
întrerupt pentru perioadele din zi sau noapte 
când nu se desfăşura serviciul religios sau 
mai mult, rămânea închis pentru câteva zile. 
Evident, prin scăderea bruscă a temperaturii, 
umiditatea relativă a crescut la fel de brusc. 
Este cazul părţii a doua a lunii martie în 
special, când în exterior vremea se încălzea 

Fig. 28. $finte Muceniţe . Pronaos, peretele nordic; registrul 
este degradat puternic sub acţiw1ea umidităţi i de capilaritate 
şi prezintă forme diverse de repictare din secolele XV11-
XIX şi XX; este vizibilă linia marcată de umiditate la înăl
ţi mea de circa 4-5m de la paviment 

treptat, dar prin închiderea totală a încălzirii 

termice din biserică valorile umidită.ţii aerului 
creşteau semnificativ [Fig. 28, 29]. 

Pe parcursul intervenţiilor de restau
rare a picturilor murale, restauratorii au ur
mărit aceste fenomene, căutând să identifice 
dacă prezenţa materialelor organice în sine, 
inclusiv porţiunile de repictare care acopereau 
decoraţiile murale, a fost suficientă pentru a 
declanşa acest atac biologic puternic care era 

Foto 29. Intrarea originală a bisericii , zidită la momentul 
actual; suprafaţa elementelor de piatră este acoperită de 
gheaţă ca efect al condensului 

Foto 30. Detaliu cu un sondaj stratigrafic în care sunt evi
dente mortarele de reparaţie suprapuse peste prima decoraţie 
şi stratul de depuneri care acoperă suprafaţa mortarelor. 

extins în tot interiorul bisericii. S-a dovedit 
că. stadiul avansat pe care-l prezenta patina 
biologică ca atare era influenţat direct de 
condiţiile climatului, adică de valorile ridi
cate ale factorilor ambientali, afluenţa mare 
de persoane în interiorul bisericii fără nici o 
sursă. de aerisire sau ventilare a aerului mai 
ales în perioadele reci care face ca aerul 
produs prin respiraţie să rămână în interior. 
Până la începerea intervenţiilor proiectului de 
cercetare, acestea erau condiţiile in situ, ceea 
ce însemna că vaporii emişi prin respiraţie 

de către persoane rămâneau în interiorul edi
ficiului, fiind absorbiţi inevitabil de structura 
murală compusă din materiale higroscopice. 
Pe parcursul intervenţiilor de restaurare, ţinân
du-se seama de valorile ambientale exterioare 
în raport cu interiorul s-a realizat la inter
vale de timp transferul între aerul interior şi 

cel din afara bisericii, evitîndu-se un schimb 
brusc şi agresiv. 
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Straturile de preparaţie intonaco şi cel 
cu pigmenţi rareori conţin substanţe organi
ce în cazul picturilor realizate în tehnica a 
fresco, dar condiţiile de apariţie a formelor 
de atac biologic pot deveni propice în ca
zurile în care peste picturile originale există 

intervenţii a secco, având drept liant un mate
rial organic, iar în cazul bisericii Sf. Nicolae 
"Popăuţi" mediul era favorabil. Formaţiunile 
biologice erau localizate la toate nivelurile 
structurii murale, sub aspecte diverse. S-a ob
servat că densitatea şi creşterea mai intensă 

a formaţiunilor biologice erau proeminente în 
apropierea unor surse de umiditate, cum sunt 
ferestrele degradate, porţiunile superioare ale 
arhitecturii unde se infiltra umiditatea [Fig. 
31]. 

Efectele produse de degradări natu
rale şi umane care s-au constatat pe par
cursul intervenţiilor de restaurare: 
- porţiuni cu reparaţii, având diverse compo
ziţii inclusiv ciment, suprapuneri de mortare 
acoperite de repictare în tempera, completări 
locale cu gips sau var pastă; urme de repic
tări peste stratul pictural sau cu un strat de 
preparaţie intermediar [Fig. 30]; 
- unele aureole poleite prezentau zone cu sol
ziri şi tendinţă de exfoliere a foiţei de aur; 

Fig. 31 . Baza turlei, detaliu cu friza florală poleită acoperită 
de atac biologic dens, format deasupra stratului de murdă
rie şi fum, în condiţiile climatului umed al bisericii ; sunt 
evidente scurgeri ale precipitaţiilor ; în timpul operaţiunii 
de eliminare a patinei biologice, după ce tratamentul de bi
ocidare a fost aplicat 

- la nivelul preparaţiei originale compusă din 
var pastă şi fibre vegetale existau porţiuni cu 
probleme de decoeziune a particolelor, lacune 
de diverse dimensiuni, erodări şi abraziuni în 
special la partea inferioară a pereţilor; 

- pe unele po11rete, mâini şi zone ale veşmin-
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telor s-a identificat lipsă de coeziune a par
ticolelor stratului pictural; 
- întreaga suprafaţă a decoraţiei murale era 
acoperită. de depuneri neaderente şi aderente 
acumulate în strat dens, fixate puternic peste 
stratul pictural, fenomen produs de prezenţa 

condensului şi a umidităţii de infiltraţie timp 
îndelungat; 
- creşterile biologice acopereau întreaga pictu-

Fig. 32. Bolta pronaosului , nervură decorată ; test de elimi
nare a repictării a secco acoperită de formaţiuni biologice şi 
suprafaţa picturii originale 

Fig. 33. Detaliu macro cu aspectul formaţiunilor biologice 
dezvoltate peste depunerile ce acoperă stratul de repictare 

ră ş1 aveau diverse stadii de dezvoltare [Fig. 
32, 33]; 
- deformări locale ale stratului de preparaţie 

intonaco; 
- mari porţiuni la baza pereţilor şi pe baza 
bolţii pronaosului bisericii, care au pierdut 
aderenţa de la zidărie, drept efect al umidită

ţii de capilaritate şi infiltraţie prezente timp 
îndelungat; 
- prezenţa materialelor străine pe suprafaţa 

picturală: ceruri şi răşini durizate în cantitate 
mare pe registrele picturii murale situate la 
baza bisericii ; 
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- pierderi locale parţiale ale stratului pic
tural datorate probabil acţiunilor anterioare 
(repictări şi restaurări) în asociere cu factorii 
climatului bisericii , abraziuni provocate nein
tenţionat (sprijinirea, alipirea unor obiecte sau 
persoane pe lângă pereţi) sau intenţionat prin 
acţiuni mecanice ale factorului uman (distru
gerea nişelor originale, fixarea unor rame şi 

rafturi lemnoase în interiorul acestora, am
plasarea amvonului, a diverselor obiecte pe 
pereţii altarului); 
- lacune de mici şi mari dimensiuni ale stra
turilor de preparaţie, lăsând suportul de zidă

rie vizibil ; 
- o cantitate foarte mare de distrugeri înca
drate drept vandalisme, provocate de factorul 
uman: lovituri şi zgârieturi acumulate în timp 
(cele mai vechi probabil încă. din secolul al 
XVI-iea) până la înălţimea de 3-4 m de la 
paviment, care au distrus în special portretele 
şi mâinile personajelor; 
- incizări de nume, semne şi simboluri nume
roase prezente pe suprafaţa murală ; 

- majoritatea personajelor din registrul de la 
bază, în toate încăperile, dar şi multe dintre 
registrul de deasupra prezintă pierderi şi por
trete refăcute în maniere şi cu materiale di
ferite ce demonstrează faptul că aparţin unor 
perioade diverse; 
- porţiuni reduse cu refaceri locale ale lacu
nelor în tehnica a fresco şi completări extinse 
în tehnica a secco pe zone unde originalul 
lipseşte sau prezenta degradări parţiale ale 
stratului pictural, intervenţii aparţinând acţiu

nii de reînnoire din 1926-1927, sub coordona
rea Comisiunii Monumentelor Istorice. 

Intervenţii pentru conservarea şi restaura
rea picturii murale 

[ntervenţi i le de conservare şi restaura
re de la biserica Sfântul Nicolae "Popăuţi" 

s-au realizat după circa 80 de ani de la ul
tima reînnoire, cum era denumită intervenţia 

în epocă. Restaurarea actuală s-a dovedit a fi 
o intervenţie urgentă necesară pentru recupe
rarea stării de echilibru a picturii murale. 

Lucrările au fost iniţiate printr-un pro
iect de cercetare desfăşurat pe parcursul unui 
an, 2001-2002, în colaborare cu Lnstitutul de 
cercetare PROCEMA din Bucureşti. 

Studierea fenomenelor de degradare şi 

a efectelor generate de acestea asupra materi
alelor originale a fost realizată de un grup de 

specialişti (chimist, biolog, arhitect, ingineri şi 

pictori restauratori), care au conturat specificul 

Fig. 34. S.finţi Ierarhi . Altar; starea de conservare deplo
rabilă pe care o prezenta decoraţia murală ; nişa sudică a 
cărei formă a fost modificată şi practic distrusă din motive 
funcţionale în secolele XVIII-XIX 

Fig. 35. Acelaşi registru în timpul intervenţiilor de conser
vare şi restaurare, după ce au fost e liminate repictări l e, re
paraţiile suprapuse, crustele saline şi consolidarea porţiuni
lor desprinse ale preparaţiei ; prin intervenţiile actuale nişele 
altarului au fost reconstituite în forma lor originală 

stării de conservare specifice monumentului . 
În baza materialelor tehnico-ştiinţifice obţinu
te, s-a realizat o metodologie cu propuneri 
de intervenţie adaptată problemelor existente 
la acest monument [Fig. 34, 35]. 

Formele de degradare multiple produse 
de fenomenele care acţionează asupra deco
raţiilor murale au impus la momentul con
ceperii metodologiei de intervenţie adoptarea 
unor metode, funcţie de situaţiile complexe 
şi particulare exi tente. Stabilizarea valorilor 
termice şi de umiditate constituie o condi
ţie necesară pentru stoparea ac ţi unii săruri lor 
pe suprafeţele murale. Una dintre problemele 
principale ale procesului de curăţire a pic
turii , preparaţiilor şi a suportului a constat în 
selectarea metodelor adaptate pentru fiecare 
caz, urmărindu-se folosirea unei maniere efi
cace pentru obţinerea efectului scontat. Pe 
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multe porţiuni ale picturii murale a fost ne
cesară repetarea unor operaţiuni, cu intervale 
de timp între etape, până la obţinerea rezul
tatului final. A fost adoptată. această interven
ţie cu etape succesive în special pe zonele 
cu pigmenţi extrem de sensibili, reducându-se 
astfel intensitatea şi durata acţiunii mecanice. 
Operaţiunile au fost în mare parte dificile 
deoarece patina biologică prin prezenţa sa 
îndelungată peste decoraţia murală şi acţiu

nea sa intensă a cauzat pierderi de coeziune 
extinse atât stratului pictural cât şi straturilor 
de preparaţie, fiind asociată cu acţiunea săru-

Fig. 36. Cina cea de Taină, detaliu. Altar, sud· în timpul 
restaură rii: etape de curăţire a stratului pictural 

Fig. 37. Prooroc, detaliu. Arcul triumfal ; operaţiunea de 
îndepărtare a straturilor de depuneri care acoperă pictura, 
după aplicarea soluţiei în compresă aplicată pe forma per
sonajului 

ritor (sulfaţi şi nitraţi) [Fig. 36, 37]. 
Pentru susţinerea şi verificarea obser

vaţiilor vizuale s-au realizat o serie de teste 
de aderenţă şi curăţire locală superficială, se
condate de analize fizico-chimice. Testele prin 
care s-a verificat starea de aderenţă a stratu
lui pictural au fost aplicate în manieră. selec
tivă, verificând starea tuturor pigmenţi lor ori-
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ginari pe diverse porţiuni ale decoraţiei . Prin 
informaţiile acumulate, s-a constatat un grad 
avansat de degradare, respectiv lipsa de coezi
une a particolelor pigmenţilor şi de asemenea 
au fost identificate alte particularităţi de de
gradare produse de reparaţii şi repictări. După 

operaţiunea de curăţire a stratului pictural şi 

eliminarea intervenţii lor anterioare acumulate, 
pictura murală în forma originară recuperată 

prezintă imagini cu o cromatică rafinată şi nu 
lipsită de contraste, deşi la iniţierea restaurării 

actuale majoritatea suprafeţelor erau complet 
ilizibile, umede, cu porţiuni serios degradate 
şi falsificate de refaceri . Aspectul surprinzător 
este datorat în mod cert tehnicii de execuţie 
cunoscută şi aplicată perfect de către pictori, 
a calităţii materialelor constitutive care i-au 
conferit rezistenţă la agresivitatea factorilor 
de degradare ce alcătuiau în trecut climatul 
bisericii. 

Operaţiuni desfăşurate În naos şi al-
tar: 
- Stoparea fenomenului agresiv de biodegra
dare, care era extins pe toată suprafaţa nao
sului, turlei şi altarului. În colaborare cu spe
cialistul biolog dr. Ion Coniţă, care a efectuat 
analizele biologice în cadrul proiectului de 
cercetare, s-au realizat teste utilizând biacidul 
indicat Preventol R50 dezinfectant cationic, în 
apă distilată, aplicat prin pensulare. Tratamen
tul de biocidare s-a aplicat pe toată supra
faţa, urmat de eliminarea succesivă a patinei 
biologice de pe suprafeţele murale. Efic ienţa 
tratamentului de biocidare pe zonele tratate 
a fost urmărită constant. În acest sens, con
diţiile climatice interne au fost controlate, în 
permanenţă prin măsurarea zilnică a valorilor 
de temperatură şi umiditate relativă în toate 
încăperi le bisericii şi menţinându-se constantă 

ventilarea minimă a bisericii. 
- Înlăturarea depunerilor groase neaderente , 
pulberi atmosferice şi a depunerilor ade
rente de murdărie , fum, gudroane fixate de 
umiditate pe suprafeţele cu decoraţii mu
rale , preparaţie şi pe porţiunile lacunare 
unde zidăria era vizibilă în urma pierderii 
decoraţiei murale ; 
- Îndepărtarea repictărilor din secolele XVl
II-XlX şi doar parţial a intervenţiilor apar
ţinând acţiunii de reinnoire din perioada 
J 926-1927; 
- Curăţirea în etape a stratului pictural ori
ginar şi a suprafeţelor de zidărie vizibilă, 
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prin metode chimice şi mecanice adaptate 
la starea de degradare şi natura pigmenţi
lor; Pentru a solubiliza depunerile, au fost 
utilizate soluţii de carbonat de amoniu cu 
concentraţii de 5%, l 0%, 15% şi 20% în 
apă distilată, pentru unele situaţii particula
re soluţie saturată de carbonat de amoniu; 
apoi soluţii de alcool etilic cu concentraţii 

de 5% - 15% în apă distilată pentru zonele 
poleite şi porţiuni le pictate cu pigmentul 
albastru azurit, chiar pentru suprafeţe fragile 
cu alţi pigmenţi. S-a procedat la aplicarea 
soluţiilor cu diverşi timpi de contact, con
diţie impusă de sensibilitatea pigmentului 
(timpul de contact cu suprafaţa picturală fi
ind dictat de modul de aplicare a soluţiilor 
- prin intermediul foiţei japoneze sau utili
zându-se ca suport pasta celulozică Arbocel 
BC 200 şi I OOO). Murdăria s-a îndepărtat cu 
bureţi sintetici sau naturali şi apă distilată, 

iar pe unele suprafeţe care aveau probleme 
de coeziune a particolelor de pigment s-a 
intervenit cu burete acrilic wish-ab efectu
ând o curăţire asociată cu presarea locală 

a stratului pictural. 
În funcţie de compoziţia lor, depune

rile aderente devin mai dificil de îndepărtat 
în cazul acestor picturi unde aportul mare 
de umiditate le-a fixat deasupra stratului 
pictural sau uneori împreună cu pigmenţii. 

Starea de sensibilitate a pigmenţilor a fost 

Fig. 38. ~finţi Mucenici şi Militari, Naos; curăţire a stratului 
de repictare existent peste o lacună unde pictura originară 
de secol XV nu se mai păstrează; porţiunea s-a conservat ca 
martor în vederea documentării intervenţiilor istorice 

creată şi ele atacul biologic existent, fapt 
care a impus restauratorului adoptarea unei 
serii de metode de curăţire combinate, care 
au fost repetate pentru realizarea curăţirii 

optime [Fig. 38). Timpul de contact al solu
ţiilor aplicate în comprese pe suprafaţa de 

curătat a fost stabilit în functie de fiecare 
' ' 

caz, începând de la 5 -15 minute, apoi 30 
- 60 de minute până la situaţii particulare 
care au însemnat câteva ore . 

Alte materii străine care existau pe 
suprafeţele murale interioare sunt cerurile 
şi răşinile, eventualii fixativi şi care deve
niseră materii îmbătrânite, destul de rezis
tente, iar pentru eliminarea lor s-au testat 
solvenţi de polaritate medie precum alcooli 
şi hidrocarburi aromatice. 

În cazul crustelor durizate, s-a impus 
ca primă etapă reducerea grosimii acestora 
prin acţiuni mecanice şi apoi intervenţii 

cu metode chimice în etape succesive, pe 
parcursul cărora s-au controlat timpii de 
contact care condiţionează în fapt eficienţa 

reacţiei de rupere a legăturilor dintre cris
talele saline; 
- Curăţirea stratului de repictare existent 
pe zonele unde stratul original de pictură 

lipseşte; 

- Aplicarea unui tratament de dezinfecţie cu 
scop preventiv pe toate suprafeţele murale, 
după desfă.şurarea intervenţiilor de restau
rare; 
- Menţinerea încălzirii termice la o valoa
re redusă, constantă şi realizarea ventilării 

aerului din interior pe tot parcursul lucră

rilor; 
- Lucrări de asigurare şi refacere a aderen
ţei prin injectare de adezivi minerali (pe 
bază de var hidraulic) în concentraţii diver
se pe zonele care prezentau mari porţiuni 

ale stratului de preparaţie desprinse de pe 
suport. Pentru desprinderile superficiale s-au 
folosit adezivii acrilici Primai AC şi E 330 
în soluţie sau emulsie, funcţie de dimen
siunea desprinderii , pe suprafeţe reduse şi 

strict loca I izate; 
- Stabilizarea zonelor cu pericol de pierde
re a stratului de preparaţie prin ancorare 
punctuală . S-a impus, pe zone limitate, şi 

o intervenţie de preconsolidare locală a 
stratului de culoare, cum a fost cazul unor 
porţiuni poleite cu foiţă de aur. Pentru re
facerea aderenţei la stratul de preparaţie 

s-a utilizat adezivul de tip acrilic Primai 
E 330 diluat în alcool etilic, prin injectare 
locală; 

- Îndepărtarea reparaţiilor diverse , a elemen
telor adă.ugate peste original (intervenţii din 
secolele XVIII-XX) prin metode mecanice 
asociate cu cele chimice [ Fig. 39, 40) . 
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Fig. 39. Naos, semicalota sudică, scena Înălţării Domnului; operaţiunea de consolidare a stratului pictural pe arii delimitate 
ca prezentând lipsă de coeziune a particolelor pigmenţilor, prin aplicarea tratamentului cu hidroxid de bariu în comprese cu 
celuloză peste stratul pictural 

Fig. 40. Aceeaşi zonă a semicalotei, imagine finală după intervenţia de integrare cromatică a lacunelor stratului de culoare în 
tehnica velatura cu tonuri neutre şi ritocco 
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Fig. 41 . !$/inţi Martiri . Naos ; consolidarea stratului pictural 
pulverulent pe aria po1iretului , aplicarea hidroxidului de 
bariu în compresă de celuloză peste hî1iiejaponeză 

- Eliminarea voalurilor şi crustelor groase 
de săruri prin mijloace mecanice asociate 
selectiv cu aplicarea de soluţii chimice în 
comprese, urmărindu-se efectul acestora pe 
suprafaţa picturii murale, stabilindu-se dife
riţi timpi de contact. Au fost aplicate peste 
hârtie japoneză răşini anionice tip Akeogel 
în apă distilată sau demineralizată şi compre
se cu argile tip Sepiolite în amestec cu pastă 
celulozică. ; 

- Stabilizarea stratului pictural prin blocarea 
ionilor sulfaţi şi consolidarea pigmenţilor 

pe ariile necesare prin aplicarea selectivă a 
tratamentului cu hidroxid de bariu. Zonele 
din ansamblurile picturale pe care s-a ales 
aplicarea acestui tratament sunt situaţiile 

în care era afectată coeziunea pigmenţi

lor la nivel microscopic şi care prezentau 
forme de pulverulenţă. Trebuie menţionat 

că zonele de pictură pe care s-a realizat 
consolidarea au fost selectate în funcţie de 
condiţii le ce le impune tratamentul, fiind 
necesare precauţii tehnice obiective. Prin 
aplicarea tratamentului se produce blocarea 
sulfaţilor. S-a recreat coeziunea particolelor 
constitutive ale pigmenţilor stabilizând ast
fel stratul pictural. 

Pe porţiunile lacunare ale decoraţiei 

murale şi la suprafaţa zidăriei, unde aceasta 
este vizibilă ca urmare a pierderii decoraţi
ei murale, s-au efectuat completări locale cu 
mortare diverse ţinându-se cont de: struc
tura materialului original, aspectul estetic , 
suprafaţa denivelată a structurii , nivelul de 
umplere în raport cu contextul în care se 
afla lacuna respectivă. Suprafaţa lacunelor 
extinse a fost finalizată cu textură rugoasă, 
iar nivelul ultimului mortar aplicat a rămas 
uşor sub nivelul preparaţiei originale, pen
tru diferenţierea intervenţiei de restaurare. 

Fig. 42. Naos, operaţiunea de refacere a aderenţei stratului 
de preparaţie la zidărie pe zonele care prezentau desprinderi, 
prin ancorări locale cu adeziv de natmă minerală PLM 

Acest mod de prezentare a lacunelor de 
dimensiuni mari constituie o modalitate ce 
pune în evidenţă câmpul pictural original, 
zonele tratate fiind recognoscibile ca inter
venţii de restaurare, fără a implica comple
tări abuzive [Fig . 41 , 42, 43 , 44]. 

Prin operaţiunea finală. , care încheie 
intervenţiile de restaurare, lacunele mici şi 

medii ale stratului de culoare, preparaţii 
şi zidărie au fost integrate funcţie de ca
racteristicile acestora (poziţie, dimensiuni) în 
tonuri neutre sau prin reconstituirea unor 
porţiuni de dimensiuni reduse conform prin
cipiilor ştiinţifice actuale . 

O serie de măsuri urgente sunt ne
cesare a fi luate în continuare pentru în
lăturarea totală a surselor a căror acţiune 

este parţial stopată actualmente şi pentru 
echilibrarea climatului intern care condiţio

nează conservarea zonelor deja restaurate: 
- eliminarea placajului cu dale de piatră 

legat cu ciment de pe soclul originar al 
bisericii , măsură care condiţionează venti
larea zidăriei şi dispariţia fenomenului de 
migrare a umidităţii către interiorul decorat 
al bisericii ; 
- acţionarea unui sistem de ventilare con
trolată (deja montat) şi menţinerea perma
nentă a climatului echilibrat în interiorul 
edificiului, pe întreg parcursul anului; 
- continuarea lucrărilor de conservare şi 

aplicarea tratamentelor de restaurare pe 
întreaga suprafaţă decorată a bisericii , în 
vederea punerii în valoare a picturii şi a 
primei decoraţii murale ; 
- se impune ca măsură absolut necesară 
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monitorizarea climatului intern şi după în
cheierea lucrărilor de restaurare, urmărirea 
ş i analizarea datelor înregistrate la intervale 

de timp; 
- realizarea unui climat echilibrat pentru pu
nerea în valoare a picturilor murale resta-

Fig. 43. lmagine de ansamblu a părţii superioare a naosului cu tw·la, după finalizarea intervenţiilor de conservare ş i restaurare 
a picturii murale de pe această zonă în decembrie 2006 
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Fig. 44. Imagine de ansamblu a părţii superioare a altarului la finalizarea intervenţiilor de conservare şi restmu·are a picturii 
murale pe această suprafaţă 

urate, prin tratarea monumentului conform 
normelor specifice unui bun de patrimo
niu cultural, de către deţinător, condiţie de 

care depinde în mare măsură conservarea 
şi transmiterea sa ca formă documentară şi 

artistică unică, în viitor. 
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CERCETĂRI PRIVIND APLICAREA TRATAMENTELOR MINERALE 
PENTRU CONSERVAREA PICTURILOR MURALE 

Stratul de culoare este cea mai importantă 
componentă materială a picturii murale, prin 
însăşi calitatea sa de purtător al mesajului estetic 
şi istoric . Consolidarea stratului de culoare 
are aşadar un rol major, modificările estetice 
date de folosirea unor produse improprii sau 
aplicarea unei metodologii insuficient studiate 
putând avea efecte grave pentru transmiterea 
în timp a imaginii. Alegerea consolidantului 
trebuie în acelaşi timp să. fie făcută în funcţie 
de proprietăţile materiei originale şi a factorilor 
ambianţi . 

Consolidanţii de natură minerală, cum 
sunt tratamentele cu hidroxid de bariu sau oxalat 
de amoniu, au fost studiaţi prin teste de laborator 
şi in situ în pictura murală din nordul Moldovei . 
Metoda urmărită în timp (peste 40 de ani) şi 

perfecţionată de cunoscuţi specialişti în domeniu 
precum Mauro Matteini, Arcangelo Moles, 
Sabino Giovannoni sau Umberto Bandini , a 
fost preluată de noi cu ocazia şantierului de la 
Probota. În prezent, este folosită pe scară largă la 
bisericile din Arbore şi Bălineşti sau la bisericile 
mănăstirilor Suceviţa, Moldoviţa, Voroneţ şi Sf. 
Gheorghe din Suceava. 

Deşi tratamentele mineral.e cu hidroxid 
de bariu sau oxalat de amoniu dau rezultate 
bune, chiar foarte bune am putea spune, există 
anumite suprafeţe, în special cele alimentate 
continuu de umiditatea de capilaritate, pentru 
care problema consolidării nu este încă pe deplin 
rezolvată. În acest context, în căutarea noastră 
de a găsi so lu ţia optimă şi pentru astfel de zone, 
dar şi din deschidere pentru studiul metodelor 
noi, am efectuat teste şi cu a l ţi produşi de 
consolidare. Este vorba de stabilirea eficienţei 
soluţiilor de hidroxid de calciu în diverşi 

alcooli pentru refacerea coeziunii stratului de 
culoare. Capacitatea superioară a alcoolilor de 
a solubiliza hidroxidul de calciu, comparativ cu 
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Oliviu BOLDURA, Ioan ISTUDOR, 
Dumitru DUMITRESCU, Anca DINĂ 

soluţiile apoase, a fost pusă în evidenţă în testele 
de laborator efectuate de Rodorico Giorgi , 
Luigi Dei şi Pi ero Baglioli 1• Preluarea acestor 
teste a urmărit identificarea proceselor fizico 
- chimice, eficienţa metodei şi posibilitatea 
aplicării în condiţiile existente în monumentele 
din ţara noastră . Aceste preocupări au făcut baza 
unei cercetări interdisciplinare în care au fost 
implicaţi prof. univ. dr. Oliviu Boldura, ing. 
chimist Ioan lstudor şi restauratoarea Anca Dină. 
Studiul a făcut obiectul lucrării de disertaţie a 
restauratorului Dumitru Dumitrescu avându-l 
coordonator pe prof. univ. dr. Oliviu Boldura. 
Lucrarea include o serie de teste de laborator 
apl icate in situ, pe care nu le vom detalia în 
acest material2• Le vom aminti doar în legătură 
cu zona de intervenţie luată în studiu în cadrul 
Proiectului CEMMO. 

Soluţiile de hidroxid de calciu în alcooli 
au fost considerate a fi optime pentru testarea 
in situ datorită gradului mare de compatibilitate 
cu liantul original şi capacită.ţii superioare a 
alcoolilor faţă de apă de a so lubiliza hidroxidul 
de calciu. Au fost testate următoarele so luţii : 

alcool izopropilic - soluţie limpede, alcool 
izopropilic - so luţie îmbogăţită cu hidroxid de 
calciu în dispersie, alcool etilic absolut, alcool 
etilic PA(94%). 

Testele au fost efectuate la Biserica 
Mănăstirii Suceviţa, în gropniţă, pe peretele 
de nord spre est, la imaginea Sfântul Evmenie. 
1 Rodorico Giorgi, Luigi Oei and Piero Bagi ioni, A new me
thodfor Conso/idating wa// paintings based on dispersions 
of /ime in alcohol, in " Studies in conservation" 45 (2000), 

~ 154 - 161. 
Materialul va face obiectul unei prezentări detaliate ul

terioare, susţinute de restauratorul Dumitru Dumitrescu, în 
care va fi inclus tot ciclul de teste efectuate în laborator sau 
in situ precum ş i zonele experimentale aplicate şi la alte 

monumente. 
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Testul cuprinde partea inferioară a veşmântului 
sfântului la o înălţime de aproximativ doi metri 
faţă de nivelul de călcare, ceea ce exclude, 
influenţa umidităţii de capilaritate. Zona a 
fost selectată astfel încât stratul de culoare să 
prezinte un grad de pierdere a coeziunii ridicat, 

Imagine de ansamblu cu amplasarea zonei de 
intervenţie ; teste de aderenţă ce evidenţiază 

slaba coeziune a pigmenţilor 

anterior efectuării testelor, cu Paraoid B72 
pentru ca acestea să nu fie degradate de 
soluţiile ce urmau a fi testate şi care au un 
pH alcalin. Soluţiile au fost aplicate prin 
pensulare prin intermediul hârtiei japoneze, în 
una până la patru reprize succesive în funcţie 
de natura soluţiei testate, pentru ca soluţia să 
poată penetra în grosimea stratului de culoare 
în cantitate suficientă. Hârtia japoneză a fost 
utilizată pentru ca, datorită pulverulenţei, prin 
pensulare să nu fie antrenate particule din 
stratul de culoare. 

Pentru ca soluţiile de hidroxid de 
calciu în alcooli să fie evaluate cât mai corect, 
tratamentul a fost repetat de până la trei ori la 
interval de câte o săptămână. 

Înaintea fiecărei noi aplicări , au fost 
efectuate teste de contact şi de absorbţie pentru 

a evalua eficienţa tratamentului în etapele lui 
intermediare. Testul a fost întrerupt în momentul 
în care s-a constatat că eficienţa produsului este 
redusă sau pe suprafaţă s-au observat efecte 
secundare date de produsul utilizat. 

În caseta cu nr. l testul a fost efectuat cu 
soluţie (limpede) de hidroxid de calciu în alcool 
izopropilic, cu un pH, măsurat cu hârtia, de 8,5 
(pH suprafeţei de control este de 6,5). Aplicarea 
s-a făcut în trei etape a câte patru reprize . 
Imediat după îndepărtarea hârtiei japoneze de 
pe suprafaţa de efectuare a testului a putut fi 
observată apariţia unor voaluri albe, prăfoase de 
hidroxid de calciu, care au fost îndepărtate cu 
uşurinţă prin tamponarea suprafeţei cu un burete 

Fig. I a, b. c. Testul 
1. Aspecte me- tod
ologice din timpul 
api icării soluţiei de 
hidroxid de calciu în 
alcool izopropilic 
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wishab . 
După 24 de ore de la aplicarea soluţiei , 

suprafaţa prezenta încă un pH alcalin (7,5), ceea 
ce demonstrează prezenţa în grosimea stratului 
de culoare a unei cantităţi de hidroxid de calciu 
încă necarbonatat şi poate indica eficienţa 

potenţială a metodei . 
După fiecare din cele trei etape, pe 

suprafaţă au fost realizate teste de aderenţă 

prin care s-a putut evidenţia o creştere treptată 
a rezistenţei stratului de culoare. Testele 
efectuate după cea de a treia aplicare a soluţiei 
de hidroxid de calciu în alcool izopropilic au 
arătat că pelicula de culoare rezista la o mişcare 
de translaţie uşoară şi medie, cedând totuşi când 
forţa cu care s-a acţionat a crescut. Se poate 
afirma aşadar, că eficienţa în această etapă a 
tratamentului s-a rezumat la partea superficială 
a stratului de culoare, acesta rămânând decoeziv 
în profunzimea sa. Trebuie menţionat că efectul 
de consolidare observat a fost relativ egal pentru 
toate cele trei zone cromatice, aparent mai redus 
pentru suprafaţa decorată cu pigment roşu. 

Fig.2a, b. Testul 2. Succesiunea metodologică 
din timpul aplicării soluţiei de hidroxid de calciu 
în alcool izopropilic cu adaos de hidroxid de cal
ciu dispersat şi îndepărtarea hidroxidului de cal
ciu precipitat 
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Ca o concluzie a acestui prim test se 
poate spune că pe suprafaţa de efectuare a testului 
s-a obţinut o ameliorare a degradării fizice a 
stratului de culoare decoeziv printr-o consolidare 
superficială a acestuia . Aceste observaţii ar 
putea recomanda utilizarea acestei metode doar 
pentru un strat de culoare cu o grosime redusă 
sau cu o pierdere uşoară a coeziunii . În plus, 
trebuie menţionat că, după ultima aplicare, 
hidroxidul de calciu ajuns pe suprafaţă rămâne 
într-o cantitate mică în microfisurile stratului de 
culoare, fiind dificil de îndepărtat fără o oarecare 
acţiune mecanică . 

Testul din caseta nr. 2 a constat în 
aplicarea în două etape, fiecare de o singură 
repriză, a soluţiei de hidroxid de calciu în alcool 
izopropilic cu adaos de hidroxid de calciu în 
suspensie (soluţie nedecantată) . Scopul testării 
soluţiei cu hidroxid de calciu în suspensie 
este acela de a obţine o soluţie suprasaturată 
de hidroxid de calciu la suprafaţa stratului de 

Fig. 3a, b. Testul 3. - Hidroxid de calciu în al
cool etilic absolut: îndepărtarea hârtiei japoneze 
şi probă de contact prin care se evidenţiază slaba 
capacitate de consolidare a soluţiei 

culoare, care să fie împinsă spre profunzimea 
acestuia prin aplicarea în câteva reprize succesive 
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de alcool izopropilic pur. 
La finalul intervenţiei, testele de 

contact au arătat o creştere uşoară a rezistenţei 
stratului de culoare, inferioară celei obţinute 

în testul descris anterior. De asemenea, efectul 
consolidant a rămas unul superficial, insuficient 
pentru recomandarea utili zării acestei variante 
de tratament. Modificările observate pe suprafaţa 
testată după cea de a doua aplicare a soluţiei, 
deşi mici, fac această soluţie şi metodologie de 
tratament inadecvate. În principiu, ele ar putea 
fi îmbunătăţite prin micşorarea cristalelor de 
hidroxid de calciu până la nivel de nanoparticule3

, 

care ar putea astfel , prin precipitarea lor la 
nivelul porilor, să-i consolideze, îmbunătăţind 
caracteristicile structurale ale stratului de culoare 
în ansamblul său. 

Pentru metodologiile de consolidare 
ale stratului de culoare bazate pe uti 1 izarea 
alcoolului (izo)propilic nu este de neglijat nici 
toxicitatea crescută a produsului. Prospectul 
acestuia indică efecte secundare importante 
asupra utilizatorului . 

Testul nr. 3 a fost realizat cu o soluţie 
de hidroxid de calciu în alcool etilic absolut, 
selectat datorită accesibilităţii, toxicităţii 

nule, volatilităţii scăzute (comparativ cu cel 
al alcoolului izopropilic), care fac din această 
soluţie una ideală pentru consolidarea stratului 
de culoare. 

Soluţia a fost decantată înainte de aplicare 
timp de 48 de ore. Prima aplicare a fost efectuată 
prin pensulare de soluţie limpede printr-un strat 
de hârtie japoneză în două reprize succesive. 
Soluţia a fost adsorbită repede în grosimea 
tratului de culoare. După aplicarea acesteia, s-a 

revenit cu soluţie cu adaos de hidroxid de calciu 
cu scopul de a obţine o solutie suprasaturată 
pe suprafaţa testată. Pentru a o împinge spre 
profunzimea stratului de culoare s-a aplicat 
alcool etilic absolut în trei reprize succesive. 
S-a observat că pe suprafaţă rămâne un voal 
consistent de hidroxid de calciu care deşi după 
prima aplicare este uşor de îndepărtat, după 

cea de a doua impune intervenţie cu radiera pe 
s uprafaţă . Apariţia depunerilor remanente de 
hidroxid de calciu la nivelul fisurilor stratului 
de culoare a determinat oprirea testării acestei 
soluţii în această etapă. 

Pentru a nu intra în prea multe detalii ------
3 Piero Bagi ioni şi Rodorico Giorgi, Soft and hard nanoma
terials for restoration and conservat ion of cultural herita
ge, p. 295 - 299. 

precizăm doar că, datorită capacităţii scăzute de 
consolidare a acestei soluţii după prima aplicare 
şi riscului apariţiei unor depuneri de hidroxid de 
calciu remanente, metoda s-a arătat nepotrivită 
pentru a fi utilizată în procesul de consolidare a 

Fig. 4. Suprafaţa pe care s-au efectuat testele la 
finalul intervenţiei 

stratului de culoare. 
Pentru caseta cu nr. 4 testul s-a efectuat 

cu o soluţie saturată, decantată de hidroxid de 
calciu în alcool etilic (94°) şi soluţie cu hidroxid 
de calciu în suspensie. Tratamentul a fost aplicat 
în trei reprize, după o metodologie similară 

testului prezentat anterior. După 24 de ore de 
la aplicarea soluţiei pH-ul suprafeţei pare a fi 
sensibil mai mare decât al suprafeţei de control, 
ceea ce ar putea fi datorat prezenţei unei mici 
cantităţi de hidroxid de calciu necarbonatat în 
grosimea stratului de culoare 

În urma testării acestui produs, testele de 
aderenţă au arătat o uşoară creştere a rezistenţei 
mecanice a suprafeţei stratului de culoare, mai 
mică decât în cazul utilizării celorlalte soluţii. 
În aceste condiţii, chiar dacă pe suprafaţa 
testată nu au fost observate modificări estetice, 
numărul mare de aplicări care ar putea duce la 
un efect suficient de consolidare al stratului de 
culoare, face ca metodologia de utilizare testată 
a acestei soluţii să nu fie viabilă. Ineficienţa 

soluţiei, aplicată prin pensulare, a fost pusă pe 
seama capacităţii reduse a alcoolului etilic de a 
solubiliza hidroxidul de calciu . 

Soluţia în alcool etilic a dat totuşi un 
slab efect de consolidare fără a duce la niciun 
fel de modificări estetice pe suprafaţa de 
aplicare, fapt care pledează în favoarea căutării 
unei metodologii prin care aportul de soluţie pe 
suprafaţa tratată şi în profunzimea stratului de 
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culoare să fie mai mare. 
Concluzii ale testelor efectuate in 

situ cu soluţii pe bază de hidroxid de calciu 
în alcooli. 

Prin aceste teste s-a reuşit o uşoară 
îmbunătăţire a rezistenţei suprafeţelor tratate 
la solicitări de natură fizică. Dintre alcooli, cel 
izopropilic a dat soluţia de hidroxid de calciu cea 
mai eficientă, putând răspunde într-o oarecare 
masură necesităţilor de refacere a coeziunii 

Fig. 5a, b, c, d. Aspecte din timpul aplicări tra
tamentului cu hidroxid de bariu şi detalii cu teste 
de contact şi absorbţie care probează eficienţa in
tervenţiei 
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ridicate de pelicule de culoare subţiri sau afectate 
de o pierdere uşoară. a coeziunii. 

Capacitatea, observată în cursul 
testelor in situ, a alcoolului izopropilic de a 
solubiliza sărurile solubile aflate în suport şi de 
a le transporta şi depune în grosimea compresei 
poate fi utilizată eficient ca metodă alternativă de 
sără.cire în săruri a substratului tratat şi ca metodă 
de intervenţie de urgenţă pentru preconsolidarea 
stratului de culoare în condiţiile în care în suport 
există o sursă de umiditate sau săruri. 

Metoda prezintă alături de aceste 
avantaje şi limite ce par a fi legate de posibilitatea 
utilizării doar pe suprafeţe relativ mici. De 
asemenea, necesitatea de a revenii în mai multe 
reprize face metoda mai dificil de utilizat. 

Alături de potenţialele beneficii se 
impune studierea evoluţiei în timp a rezultatelor 
pozitive obţinute. De asemenea, mai ales în 
cazul propunerii formulate teoretic de a utiliza 
metoda pentru consolidarea stratului de culoare 
acolo unde sursele umidităţii , din diverse motive, 
nu au fost eliminate este necesară urmărirea 

comportamentului suprafeţelor tratate aflate 
sub incidenţa umidităţii pentru cel puţin câteva 
cicluri anuale. 

Rezultate bune în aplicarea metodei mai 
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sus prezentate s-au înregistrat în pronaosul de la 
Arbore, pe o zonă marcată. de pierderea coeziunii 
şi aderenţei stratului de culoare, zonă aflată sub 
influenţa umidităţii de capilaritate şi implicit a 
evoluţiei sărurilor. Aşadar, consolidarea stratului 
de culoare impune o căutare continuă şi adaptarea 
produselor şi metodologiilor la situaţia concretă 
întâlnită . 

Revenind la pictura din gropniţa de la 
Suceviţa, mai trebuie menţionat că pe zonele 
învecinate testelor s-a făcut o consolidare a 
stratului de culoare prin tratamentul cu hidroxid 
de bariu. Metodologia cunoscută a dat rezultate 
foarte bune şi în aceste condiţii , testele efectuate 
după câteva săptămâni sau după mai bine de 6 
luni arătând o refacere a coeziunii stratului de 

ABSTRACT 

The importance of the paint layer in communi
cating the aesthetic message of the murals re
quires a continuous study of the products used 
within the conservation-restoration process. 
The cohesiveness of the paint layer for a series 
of mural painting monuments in north Molda
via was solved with very good results by the 
application of mineral treatments such as the 
barium hydroxide and the ammonium oxalate. 
Stil! , there are areas, especially those subjected 
to ri sing damp, for which no optimal solution 
has been found so far. ln this regard, on a small 
area within the buri al chamber of the church of 
the Suceviţa Monastery, tests have been carried 
out in order to recreate the cohesiveness of the 
paint layer by means of calcium hydroxide in 
alcohols. Such solutions were considered opti
mal for the in situ testing, taking into account 
the high degree of compatibility to the original 
binder and the higher capacity of the alcohols in 
comparison to the one of water in order to turn 

culoare pentru toţi pigmenţii , chiar şi pentru 
cei aflaţi anterior într-o stare avansată de 
degradare . 

Concluzionând, se poate spune că 

materialele utilizate în cadrul procesului de 
consolidare fizico-structurală a stratului de 
culoare şi a suportului din proximitatea acestuia 
trebuie să raspundă pozitiv examenului critic al 
principiilor generale ale restaurării , dar să fie 
totodată în cât mai mare măsură compatibile 
cu materiile originale ale operei de artă pentru 
a nu interveni asupra ansamblului original 
schimbându-i proprietăţile fizico - chimice şi 

structurale naturale sau a modifica modul de 
interacţiune cu structurile învecinate. 

the calcium hydroxide soluble. The method was 
proposed and studied by Rodorico Giorgi, Luigi 
Dei and Piero Baglioli . There were tested so
lutions of: isopropylic alcohol - clear solution, 
isopropylic alcohol- solution enriched with cal
cium hydroxide in dispersion, absolute ethyl al
cohol, ethyl alcohol PA(94%). 
The above tests resulted in a slight improve
ment of the strength to physical stress of the 
treated surfaces. Among the alcohols used, the 
isopropylic alcohol gave the most effective cal
cium hydroxide solution, answering to a certain 
extent to the requirements of recreating the co
hesiveness of the thin color layers or of those 
colors layers having already partly lost such co
hesiveness. The method also has some limita
tions that seem tobe related to the possibility of 
being used only on rather small areas . Also, the 
necessity of repeating the operation until the de
sired effect is reached makes the method rather 
difficult. 
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CÂTEVA PRECIZĂRI REFERITOARE LACOMPONENTAEPIGRAFICĂAICONOGRAFIEI 
IMNULUI "UNULE NĂSCUT, FIULE ŞI CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU" 

DE LA MĂNĂSTIREA SUCEVITA. SURSELE ŞI SPECIFICUL INSCRIPTIILOR , „ 

Încă înainte de Primul Război Mondial, în 
anul 1912, Wladyslaw Podlacha 1 a identificat în 
canea absidei sudice a naosului bisericii Învierea 
Domnului a Mănăstirii Suceviţa o frescă ce 
ilustra imnul Unule Născut, Fiule şi Cuvântul 
lui Dumnezeu2 [Fig. 1], iar în a doua jumătate a 
anilor '20 ai secolului trecut I. D. Ştefănescu3 şi 

1 
Wladyslaw Podlacha, Malowidla scienne w cerkwiach 

Bukowiny, Lwow, 1912; trad. rom.: W. Podlacha, Gr. Nan

driş, Pictura murală din Bucovina, în Umanismul picturii 

murale postbizantine, Voi. I, Bucureşti , 1985, p. 341. 
2 

Textul imnului Unule Născut, Fiule şi Cuvântul lui Dum

nezeu este următorul: „Unule Născut, Fiule şi Cuvântul lui 

Dumnezeu, Cel ce eşti fără de moarte şi ai primit, pentru 

mântuirea noastră, a Te întrupa din Sfânta Născătoare de 

Dumnezeu şi pururea Fecioară Maria,- care neschimbat Te

ai întrupat, şi răstignindu-Te, Hristoase Dumnezeule, cu 

moarte pe moarte ai călcat, Unul fiind din Sfânta Treime, 

împreună slăvit cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, mântuieşte-ne 

pe noii" . Tradiţia bizantină atribuie imnul Unule Născut 

însuşi împăratului Iustinian I cel Mare (527 - 565). Acest 

imn prezintă o expunere sumară a Crezului. El era, de fapt, 

îndreptat împotriva monofiziţilor lui Dioscor, susţinuţi după 

Răscoala Nika (din anul 532) de o bună parte a populaţiei 

Imperiului. Cuvintele imnului „ ... Care neschimbat Te-ai 

întrupat ... " se referă la faptul că atât minunile cât şi patimile 

aparţin Unuia şi Aceluiaşi Hristos care a suportat patimile 

cu adevărat, fiind întrupat (şi nu în calitate de Spirit imate

rial). Imnul a fost introdus de împărat în anul 534 în textul 

Sinaxei Euharistice (adunării credincioşilor în sfântul locaş 

în vederea participării la Sfânta Liturghie) din Constanti

nopol. Ulterior, acest imn a intrat în Liturghia lacovită şi 

în Liturghiile Constantinopolitane, inclusiv în Partea a li-a 

a Liturghiei Sf Ioan Gură de Aur (Liturghia Catehumeni

lor). 
3 l. D. Ştefănescu, l 'evolution de la peinture religieuse en 

Bucovine et en Moldav ie depuis Ies origines jusqu 'au XIXe 

siecle, Paris, 1928, p. 146. O descriere sumară a iconografi

ei imnului Unule Născut găsim şi în cartea lconogrqfia artei 

bizantine şi a picturii feudale româneşti (p. 170 - 171 ), pu-
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Paul Henry4 au oferit descrieri succinte ale acestei 
fresce. Andre Grabar5 se pare că a fost primul 
cercetător care a descoperit afinităţi de ordin 
iconografic între imaginea Unule Născut de la 
Suceviţa şi celebra icoană in patru părţi6 [Fig. 2a 
şi Fig. 2b] pictată după devastatorul incendiu din 
154 7 decătreunatelierdezugravi dinPskov7 pentru 
catedrala Buna Vestire a Kremlinului Moscovei. 

Epigrafia şi sursele literare ale textelor slavone 
din cadrul imaginii Unule Născut de la Suceviţa au 
constituit obiectul de studiu al Nicolettei Isar8, iar 
locul şi rolul ocupat de această imagine în cadrul 
programului iconografic al naosului bisericii 
Învierea Domnului a fost în detaliu analizat de 
Constanţa Costea9• O sinteză a cunoştinţelor 

acumulate pe parcursul a aproape unui secol de 
investigaţii a temei Unule Născut (examinată în 

blicată de acelaşi autor peste mai mult de patru decenii , în 

1973, la Bucureşti. 
4 Paul Henry, Monumentele din Moldova de Nord. De la ori

gini până la j:fârşitul secolului al XVI-iea, Bucureşti , 1984, 

p. 236 (traducere după ediţia franceză - Paris, 1930). 
5 

Andre Grabar, l 'expansion de la peinture russe aux XV/e 

et XVI le siecles, în Annales de / 'institut Kondakov, IX, Bel

grade, 1939, reeditat în l 'Art de la fin de l 'Antiquite et du 

Moyen Âge, Paris, 1968, Voi. 2, p. 960 şi Voi. 3, PI. 223, b. 
6 Această icoană apa11ine complexului Muzeelor Kremlinu

lui din Moscova, are numărul de inventar « )I( - 132 l » şi 

se păstrează la locul ei tradiţional din interiorul catedralei 

Buna Vestire. 
7 

Este vorba de atei ierul de zugravi din care făceau parte Os

ta nea, lakov, Mihailo, lakuşko şi Semion Vîsoki Glagol '. 
8 Nicoletta lsar, Suceviţa: valorisation epigraphique dans 

/ 'hermeneutique iconographique de / 'image, în Byzantino

slavica, LVII , 1996, fasc. 2, p. 360 - 375 ; idem, l 'iconicite 

du texte dans / 'image post-byzantine moldave: une /ecture 

hejychaste, în Byzantinoslavica, LIX, 1998, p. l 09 .. 

9 Constanţa Costea, Naosul Suceviţei, în Artă românească. 
Artă europeană. Centenar Virgil Vătăşianu, Oradea, 2002, 

p. 105-116. 
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:;:::::; 
Fig. 1. Ilustrarea imnului Unule Născut, Fiule şi Cuvântul Lui Dumnezeu. Conca absidei de sud a bisericii 
Învierea Domnului a mănăstirii Suceviţa 

Fig. 2a. Icoana in patru părţi a catedralei Buna 
Vestire a Kremlinului din Moscova 

strânsă legătură cu dezbaterile din Rusia secolului 
al XVl-lea prilejuite de noile tendinţe apărute în 
iconografie, de aşa-numita pictură „înţeleaptă" 

ş . a.) a fost publicată în anul 2007 de către Emil 
Dragnev în volumul TTl al culegerii de studii 
„MoviLeştii. Istorie şi spiritualitate românească" 1 0 • 

IO E ·1 D N . . I . A I ~" m1 ragnev, ole pnvlloare a pictura „ inţe eapta 

din Moldova medievală, în Movileştii. Istorie şi spirituali

tate românească. Voi 3. Artă ş i restaurare, Sfânta Mănăstire 

S ucev iţa , 2007, p. 97 - 114, Fig. 3, Fig. I 5, Fig. 16 ş i tabelul 

cu in scripţii slavone din anexa ilustrată. 

Cercetarea semanticii iconografiei imnului 
Unule Născut are o istorie destul de lungă care, 
iniţial , ignoră informaţiile furni zate de frescele 
de la Suceviţa şi de la Dragomirna. Această 
semantică a rămas mult timp o enigmă pentru 
străini. Astfel, văzând la Iaşi , la mănăstirea 

Galata, o icoană moscovită ce ilustra imnul Unule 
Născut, Paul din Alep a caracterizat subiectele 
reprezentate acolo „drept Lucruri prea subtile 
pentru ca mintea să Le poată cuprinde"' 1. Istoria 
artei europene din primul sfert al secolului al 
XlX-lea cunoaşte exemple similare. Publicând la 
Paris, în anul 1823, o stampă [Fig. 3] executată 
după o icoană cu imaginea Unule Născut, J. 
B. L. G. Seroux d' Agincourt credea că are în 
faţă o variantă exotică „ruteană" a Judecăţii de 
Apoi 12

• Lucrurile par a se fi clarificat abia după 
ce F I B11slaev a publicat comentariile la tipul 
11 Vezi acest fragment din jLu-nalul de că l ăto rie a lui Paul 

din Alep în Călători străini despre Ţările Române, Voi. VI , 

Bucureşt i , l 976, p. 52. Atragem atenţia asupra faptului că 

traducerea românească a denumirii icoanei ce ilustra imnul 

Unule Născut - „ O Cuvânt unic al lui Dumnezeu, Fiu unic 

nemuritor " - nu este identică cu textul românesc al imnului 

Unule Născut din cadrul liturghiei Sf Ioan Gură de Aur. 

În traducerea rusă a operei lui Paul din Alep, denumirea 

icoanei coincide cu începutul textului imnului : „E.UHHOpo.u

HblH Cb11-1 e 11 Cnose Em1<11H, 6eccMepTeH cb1H''. Vezi : fly

meiuecnwue 01mniox w-:tc1<0zo nampuapxa MaKapuJl e Poc

cwo e no.l/oew1e eeKa onucarmoe ezo CblNOM apxuouaKoNOM 

n aef/OM AflennCKUM, MOCKBa, 2005, p. 58. 

12 J. B. L. G. Seroux d'Agincourt, Histoire de / 'Art par Ies 

monuments depuis sa decadence, au I Ve siecle, jusqu 'a son 

renouvellement au XV!e siecle, Voi. 2, Paris, 1823 , p. 11 O, 

comentarii la PI. CXX. 
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Fig. 2b. llustrarea imnului Unule Născut, Fiule şi 

Cuvântul Lui Dumnezeu. Fragment din icoana în 
patru părţi a catedralei Buna Vestire a Kremlinu
lui din Moscova 

iconografic Unule Născut ş i imaginea omonimă 
din unul din podlinnikuriLe aflate pe atunci în 
posesia co lecţionarului G. D. Fi limonov 13 [Fig. 
4]. La scurt timp, în volum ul de copii grafice 
executate după o serie de vechi icone ruse de către 
restauratorul V. P. Gurianov 14

, A. I. Uspenski a 
reprodus ş i a comentat încă un model al imaginii 
Unule Născut - model, transpus pe hâ1tie după o 
icoană din co l ecţia lui Matvei Vostreakov 15 [Fig. 5]. 

Atât în perioada interbelică cât ş i după 

cel de al 2- lea Război Mondial, au continuat 
investi gaţ iile semnificaţiei iniţiale ş i a contextu lui 
apariţiei în Rusia moscovită a iconografiei imnului 
Unule Născut. Din multitudinea de publicaţii 

apărute pe marginea acestui subiect merită a fi 
menţionate studiul monografic consacrat şco lii 

de pictură din Moscova de pe timpul lui lvan 
13 E>. 11. EycnaeB, O pyccKoit Uf(ONe. 06u1ue no1-mmuR o pyc

CKOU ww11onucu, MocKBa, 1997, p. 16 - 19 ş i i I. 2 de la p. 

17, - ediţi a dată reproduce un studiu al lui Buslaiev elaborat 

î ncă la sfâ rşi tul secolului XIX şi pub licat în volumul I al 

operelor alese a savantului: E>. VI . 6ycnaes, CoLJw1e11uJ1 no 

apxeonozuu u ucmopuu UCJ()ICCmea, ToM I , Cn6„ 1908. 
14 

n epeeOObl Cb iJp e6NUXb Uf(011b co6pa1111b1e U ucnon11e11-

l1bte 1.1Ko1wnuci1e11b u p ecmaepamopo.Mb B. M. I'ypbRN0-

6btMb. Te/(cmb A. 11. Ycne11cKaco, MocKsa, Tie4aTH}I A. 11 . 

CHernpesoti, 1902, p.45 - 47. 
15 

J bidem, planşa inclusă între p. 44 - 45. 
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cel Groaznic semnat de Ol'ga L. Podobedova 16
, 

invest i gaţ i a Nataliei [u. Markina cu privire la locul 
icoanei î.n patru părţi de la catedra la Buna Vestire 
a Kremlinului în contextul servi ci ului divin 17, 

publicaţia lui L. l. Lifşiţ despre fictiva „erezie 
gaLateană" 1 8 , precum ş i o serie întreagă de artico le 
antebe lice referitoare la rolul mitropolitului 
Makari în înnoirea picturii bisericeşti ruse, la 
„procesul" diakului Viskovatâi 19, la punctul de 
vedere al călugăru lui Zinovi de la mănăstirea 
Oten în ceea ce priveşte noile imagini ale lui 
Iisus Hristos ,,ln armură" ş. a. , - toate semnate 
de Nikolai E. Andreev20

. Tota li tatea lucrări lor 

menţionate mai sus ne scuteşte de neces itatea 
descrierii iconografiei imaginii Unule Născut sau 
de schiţarea contextului istoric al apariţi e i aceste i 
imagini , oferindu-ne în ace la ş i timp posibilitatea 
de a examina mai în detaliu inscripţiile din 
cadrul picturii murale respective de la Suceviţa. 

Recentele lucrări de restaurare din interiorul 
bisericii Învierea Domnului au permis o 
fotografiere de bună calitatie a inscripţiilor din 
naos şi au confirmat, în linii mari , descifrarea 
textelor slavone (din fresca Unule Născut) 
16 O. VI . n o.no6e.nosa, MOCJ(06CJ(GJ! Uff(O/IG :J/CU60nucu npu 

11ew1e JV Pa6ombt e Mocf(06Cf(OM Kpe.Mne 40-x - 70-x 20-

006 XVJ 6. , MocKBa, 1972. 
17 H. 10. MapKHHa, " LJemb1peX'1Gcnuw.11" Uf(OJ-la 6 1w1-1-

me/(cme 6ozocny:J1ce611ozo 'tu1-1a, în BocmO't1-10xpucmuw1c

KU'it xpa.M. J/umypcu5! u ucf(yccm6o, MocKBa, 1994, p. 278; 

idem, ]( npo6neA-1e U3J1'1e11uft utWNbt « LJemb1pex,tacnu1G.fl»: 

ucmop1.m u3y,1e1-1u.11 «/l,ena Obflf(G Bucf(06amow» u .J1cueo

nucu zpo311e1-1c1w 20 6pe11em1, în n po6neA1b1 u3y'1e11uJ1 na

.MRmNUJ(06 oyxo6110U u Mamepua!lb /10U /(Y/lbfn)lpbt, Bbtn)ICJ( 

2 I Mamepuanbt 11ay'm0tl f(01H/Jep e1-n1uu 199 1 z., MocKsa, 

2000. p. 90 - I 04. 
18 

JI . VI . JIHc[rn.1HU., Kmo ma1we "2a11wncKue epemut<U "?,în 

/l,pe611epycc/(oe ucKyccmeo. Pycc1we ucf(yccm6o n03iJ11e20 

cpeo1-1eeef(o6bft . XVI eef(, CaHKT-n eTep6ypr, 2003, p. 170 

ş i urm . 
19 Numele complet al acestui important funcţionar de la 

curtea lui Ivan cel Groaznic era „ l van Mihailov, .fiul lui 

Viskovatâi". Fiind secretar (diak) la Poso/ski Prika:: (o 

in stituţie de stat si milară ministerelor de externe contem

porane) Viskovatâi era destul de bine in format în ceea ce 

priveşte spec ificul iconografiei cato li ce şi deosebirile ei de 

tradiţi ona l a iconografie ortodoxă. 
20 H.E. AH.npeeBb, Mumpono11umb Mmwpiil KGKb oeftme.rtb 

penu2io311a20 ucf(yccm6a, în Seminarium Kondako-vianum, 

Vl l, Pra ha, 1935, p. 227 - 244; idem, O oe.ne Obftf(a Buc

K06amow, în Seminarium Kondakovianum, V, Praha, 1932, 

p. 2 17 - 24 1; idem, 111-IOKb 3ww6iU 06 l//(Qf/OnO'IUmaHÎU u 

Uf(011onuca11iu, în Seminarium Kondakovianum , VUI, Praha, 

1936, p. 268 - 277. 
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Fig. 3. Stampă cu imaginea Unule Născut, Fiu
le şi Cuvântul Lui Dumnezeu. J. B. L. G. Sero
ux d ' Agincourt, H istoire de I 'Art par Les mo
numents depuis sa decadence, au !Ve siecle, 
jusqu 'a son renouvellement au XV/e siecle 

' 
Yol. 2, Paris, 1823, Vol. VI, Planşa CXX 

propusă iniţial de Nicoletta Isar21 şi, ulterior, 
verificată şi dezvoltată - prin referirea la terţe 

surse - de Emil Dragnev22
. Au rămas însă o 

serie de întrebări legate de specificul redacţiilor 
şi de sursele scripturistice sau canonice ale unor 
inscripţii din cadrul extrem de complexei ilustrări 
la mănăstirea Suceviţa a imnului Unule Născut. 
Astfel, s-a menţinut nesoluţionată problema 
incongruenţei între textul propriu-zis al imnului 
Unule Născut şi pisaniile ce-l reproduc în fresca 
de la mănăstirea menţionată sau în icoana Î.n patru 
părţi de la catedrala Buna Vestire a Kremlinului 
din Moscova. Ol ' ga I. Podobedova a invocat chiar, 
în calitate de fundament al imaginii Unule Născut 
din catedrala moscovită o stihire din Sâmbăta 

21 N icoletta lsar, Suceviţa: valorisation epigraphique „ „ p. 

365 - 373. 
22 E ·1 D 1111 ragnev, op. cit„ p. 11 O- 112 şi tabelul cu inscri pţii 

slavone din anexa ilustrată. 

Fig. 4. imaginea Unule Nascut, Fiule şi Cuvân
tul Lui Dumnezeu. Copie după o icoană de sec. 
XVII. Podlinnikul Filimonov 

ce urmează Vinerii Patimilor23
• Într-adevăr 

' 
această stihire, în care este amintită „Sâmbăta 
cea binecuvântată„ „ , în care s-a odihnit de toate 
Lucrurile Sale Unul-Născut", pare a fi potrivită 

pentru înţelegerea semnificaţiei celebrei icoane 
moscovite, privite în totalitatea celor patru parţi 
ale ei24

. În acest context amintim faptul că prima 
parte (din stânga registrului superior) a icoanei 
ilustrează un verset din cartea veterotestamentară 
„Facerea"(cap. 2, v. 2) „„.în ziua a şaptea S-a 
r ~ o. 11. no)J.o6e)J.OBa, op. cit. , nota I la p. 90 - 91. Este 

vorba de stihirea: „Ziua de azi mai înainte a închipuit-o cu 

taină marele Moise zicând: Şi a binecuvântat Dumnezeu 

ziua a şaptea; că aceasta este Sâmbăta cea binecuvânta

tă; aceasta este ziua odihnei, în ca1~e s-a odihnit de toate 

lucrurile Sale Unul-Născut, Fiul lui Dumnezeu, prin rându

ia/a morţii, după trup odihnindu-se; şi la ceea ce era iarăşi 

întorcându-se, prin Înviere, ne-a dăruit nouă viaţa veşni

că„. ", Triod, Bucureşti , 1970, p. 661.. 
24 Partea s uperioară a icoanei în patru părţi din catedrala 

Buna Vestire a Kremlinului Moscovei cuprinde ilustraţia 

versetului „„.în ziua a şaptea S-a odihnit (Dumnezeu) „." 
(Facerea, cap. 2, v. 2) şi ilustraţia imnului " Unule Născut, 

Fiule şi Cuvântul Domnului „." (din Liturghia Sf Ioan Gură 

de Aur). Pa1iea inferioară a aceleiaţi icoane cuprinde ilus

traţia versurilor " Veniţi, neamuri să ne închinăm Dumne

zeului celui în trei ipostasuri „." (Stihira la Vecernia Mare 

a Cincizecimii) şi "În mormânt cu trupul.„" (Troparul din 

Rânduiala ceasurilor Sfintelor Paşti). 
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Fig. 5. Imaginea Unule Nascut, Fiule şi Cuvân
tul Lui Dumnezeu. Model, transpus pe hârtie de 
cărte restauratorul V P. Gurianov după o icoană 
din co l ecţia lui Matvei Vostreakov 

odihnit (Dumnezeu) ... ", iar partea a patra a 
ace leiaşi icoane (din dreapta registrului superior) 
ilustrează imnul Unule Nascut. Continutul acestei 
stihiri este însă absolut irelevant pentru înţelegerea 
modificărilor operate textului imnului Unule 
Născut pe parcursul transpunerii lui în redacţia 

atestată la Suceviţa. Analiza inscripţiilor de pe 
o serie de icoane ruse din secolele XVl - XVll 
(care prezintă. iconografia Unule Născut) certifică. 

atât prezenţa redacţiei integrale a imnului cât şi 

prezenţa redacţiei modificate, atestate la Sucevita. 
Astfel, icoana Unule Născut de sfârşit de se~o l 
XVI din colecţia Muzeului Rus din Sankt
Petersburg25, reprodusă de Nikodim Kondakov26 

şi de Andre Grabar27, ne oferă varianta integrală a 
textu lui imnului [Fig. 6] , pe când icoana omonimă 
de început de secol XVIU din biserica cimitirului 

25 N - Id . I · · umaru e 111ventar a acestei icoane este ~F)l{ - 2067. 

Dimensi uni: 55 x 42,6 cm. La mijlocul sec. XIX a aparţi

nut unei case de rugăc iuni a ortodocşi l or ruş i de rit vechi. 

Din 1860 până în 1897 a făcut parte din colecţia Muzeului 

de Antichităţ i Creştine al Academiei de Arte din Sankt-Pe

tersburg. De aco lo a fost transferată în Muzeul ţarului Ale

xandru III (Actualul Muzeu Rus). 
26 H n K L ' . • . . OHAaKOB, 1cone russe (PyccKaR uKOHa) , T. IV, 

Praha, I 933, ii. 98. 
27 Andre Grabar a reprodus această icoană în l 'Art de la.fin 

de l 'A ntiquite et du Moyen Âge, Paris, 1968, Voi. 3, PI. 223, 

b. , fără a indica provenienţa ei. 
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Fig. 6. Unule Născut, Fiule şi Cuvântul lui Dum
nezeu. Icoană rusă de la sf. sec. XVI., Sankt-Pe
tersburg, Muzeul Rus, m. inv. )J,P}l{ - 2067 

satului Vîtegra (fosta gubernie Oloneţk, Rusia) 
descrisă încă în anu l 1859 de profesorul de 
gimnaziu K. M. Petrov28, ne oferă o redactie a 
textului identică cu cea de la Sucev i ţa29 : „Unule 
Nascut Cuvântul Domnului, Fiule.fara de moarte, 
.făra de început şi veşnic .fiinţând intru Tatăl, 

Duh $/ânt, cu adevărat Duh purtător de viata a 
toată.făptura". Cât priveşte icoana in patru ~ărti 
din catedrala Buna Vestire a Kremlinului ai~i 

' putem citi o redacţie mai abreviată decât de cea 
de la Suceviţa, în care lipsesc ultimele cuvinte: 
„Duh $fânt, cu adevărat Duh purtător de viata a 
toata făptura". Cum pot fi explicate toate ac~ste 
modificări de ordin redacţional a textului imnului 
şi cum a apărut redacţia textului de la Suceviţa? Se 
pare că răspunsul la aceste întrebări ni-l oferă al 
Yl-lea volum al ,,Istoriei Artei prin monumente ... " 
(„Histo ire de / 'Art par Ies monuments ... ") a lui 
J. B. L. G. Seroux d' Agincourt30

, unde este 

28 K. M. OeTpOB, Hcmopu<1ecJ<ue 3anucJ<u o na.Mftnu1wwx 

Bb1mezpbt , în Ol101-1eiţKue zy6ep1·1cKue 6eâo.Mocmu, 1859, 

Nr. 3. 
29 În ori ginal : "EâwwpoOHbtU cw1e u CJ106e Em1cueii 6ec

c.Mepme11 Cbll1, 6e31w<taJ1bHbll:Î u conpuc1·1ocyu1uii Onnţy, ,4yx 

C6Rmbni, 6oucmw1y ,4yx :J1Cu6om60pR 6CflK)I m6apb". 
30 C ··1 I . omentarn e u1 J. B. L. G. Seroux d' Agincourt din 

1823, oricât de naive nu ar părea ele din perspectiva actual ă, 

merită să fie amintite. Aceste comentarii sunt, de fapt, prima 

încercare de abordare a iconografiei imnului Unule Născut 

în istoria modernă a a1tei. Mai mult decât atât, traducerea în 

latină a inscripţiilor slavone din stampa reprodusă de Seroux 

d' Agincou1t - traducere, datorată lui Jourdain Mickiewicz 
' 

procuror general al bazilienilor ruteni din Roma - este, de 

fapt, prima traducere într-o limbă neslavă a componentei 
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reprodusă o stampă realizată după o icoană cu 
imaginea Unule Născut3 1 [Fig. 7]. Observăm, că 

perimetrului circumferinţei G I oriei lui Dumnezeu
Sabaoth. Putem deci presupune că aceste cuvinte 

Fig. 7. Inscripţia „Unule Născut, Fiule şi Cuvântul Domnului ... " din conca absidei 
sudice a naosului Suceviţei şi partea superioară a stampei publicate de J. B. L. G. 
Seroux d' Agincourt 

în această stampă cuvintele finale „Duh Sfânt, cu 
adevărat Duh purtător de viaţă a toată făptura" 
nu sunt ortografiate pe câmpul de sus al icoanei 
(unde trebuie să fie amplasat titlul), ci de-a lungul 

epigrafice a iconografiei imnului Unule Născut. Reprodu

cem aici această traducere latină în conformitate cu nume

rotarea inscripţiilor din stampă: 1. Procede in nomine Dei, 

ecce pocu/um Domini cum vino sincera, fac commixtionem; 

2. Et fi1gavit inimicos suos retro; 3. O amici! Et fortitudo 

mea adjuvabit me, uti /igno vulnerabit Dei genetrix Maria 

intemerata; 4. Venit Deus a Sione, et vox Jerusalem, et ju

dicavit popu/um in va/le; 5. Concutiens terram, commovens 

mare, sublevans interiora, sustinens abyssum; 6. lnvidiator 

boni, insti//ator ma/i, adferens mortem, conducens in va/

tem perditionis; 7. Volucres coe/i, et anima/ia terrae, venite 

comedere corpora mortuorum; 8. Unigenitus fi lius, Verbum 

Divinum, immortalis et aboeternus est, et consubstantia/is 

est Filius Patri. Vezi : J. B. L. G. Seroux d' Agincourt , op. 

cit., Voi. 3, p. 135. 
31 J. B. L. G. Seroux d' Agincourt , op. cit., Voi. 2, p. 110. 

Remarcăm aici faptul că provenienţa „ruteană" a acestei 

icoane este rezultatul confuziei pe care Seroux d' Agincourt 

o face între noţiunile de rus şi rutean. De asemenea, este 

greşită şi datarea excesiv de timpurie (sec. XI V) a acestei 

opere. În realitate, stampa prezentată de Seroux d' Agincourt 

reproduce, după toate probabilităţile, o icoană rusă de secol 

XVII - XVIU sau o icoană făcută (cam în aceeaşi perioadă) 

după un model rusesc . 

iniţial nu făceau parte din titlul imaginii Unule 
Născut. Acest lucru este confirmat de icoana 
î.n patru părţi de la catedrala Buna Vestire din 
Moscova - unul din cele mai vechi exemple 
ce prezintă această iconografie32

. Acolo, după 
cum rezultă din fotografiile reproduse, în titlul 
imaginii Unule Născut lipsesc exact aceste ultime 
7 cuvinte33 . Este deci logic să presupunem că, 

pe parcursul circulaţiei icoanelor sau erminiilor 
(podlinnikurilor), s-a produs alipirea celor două 
texte: titlul iniţial scurt Unule Născut de pe 
câmpul imaginii a fost continuat de cuvintele din 
interiorul perimetrului Gloriei lui Dumnezeu
Sabaoth. Cât priveşte caracterizarea „fără de 
început şi veşnic .fiinţând" - absentă în textul 
imnului Unule Născut, dar prezentă deja în icoana 
în patru părţi de la catedrala Buna Vestire - ea 
pare a fi o interpolare timpurie, apărută odată cu 
constituirea canonului iconografic şi inspirată , 

posibil, de opera Sf. loan Damaschinul34 . 

32 Referitor la icoana Unule Născut din colecţia Rahma

nov a Bisericii Ruse Ortodoxe de Rit Vechi a cimitirului 

Rogojsk din Moscova vezi: O. 11. CT0,1J,oe,1J,osa, op. cit., p. 

91 - 92 şi nota 2 de la p. 91. 
33 Numărarea cuvintelor-lipsă s-a făcut, evident, după re

dacţiile originale slavone şi nu după traducerile româneşti , 

care prezintă un număr mai mare de cuvinte. 
34 Vezi carecteristicile atribuite lui Dumnezeu de Sf. Ioan 

Damaschin în capitolul 2 al Primei Căt1i a Expunerii exacte 
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O istorie destul de interesantă par să aibă 
cuvintele pictate în partea de jos (din centru) a 
frescei Unule Nâscut de la Suceviţa: „O, prieteni 
şi puterea mea, pătruns in mine asemeni lemnului 
(crucii - C. CJ m-a impuns in inimă, Maria din 
Bethleem" [Fig. 8]. Nicoletta lsar a presupus 

·;~ttrlf9J'.n(11.I~ 
~o~~.gf'Hţ"1' „ ..... 
n•w*~<'l/1..a' 
M..._y.«11..-11r,lj< 

Mdf~'°'f~a:i'~" 

' €:""" · 

Fig. 8. Inscripţia s lavonă : „O, prieteni şi puterea 
mea„." de la Suceviţa şi inscripţia ana logă din 
stampa publicată de J. B . L. G. Seroux 
d ' Agincourt 

că aici avem o aluzie la profeţia lui Simeon35• 

În realitate, avem aici o variantă prescurtată 
şi parţial modificată a icosului ce urmează 

condacului glasului 7 din Canonul Crucii, 
care se cântă la utrenia zilei de vineri din a 4-a 
Săptămână a Postului : „Trei cruci a infipt Pilat 
pe Golgota: două tâlharilor şi una Dătătorului 

de Viaţă, pe care a văzut-o iadul şi a zis celor de 
jos: O, slugile mele şi puterile mele, cine este 
cel ce q_înfipt piron în inima mea? Cu suliţă de 
lemn m-a Împuns fără veste şi mă rup. La cele 
din lăuntru ale mele mă doare, pântecele meu 
se chinuieşte, simţurile-mi tulbură duhul; şi mă 

silesc a lepăda din mine pe Adam şi pe ceilalţi 
din Adam, care imi sunt daţi prin lemn; că lemnul 
iarâşi îi duce in rai" 36. Acest lucru este confirmat 
nu numai de asemănările frapante între textul 
slavon al icosului şi inscripţia de la Suceviţa, ci 
şi de o icoană de tip Unule Născut din secolul 
XVII (Muzeul Rus, Sankt-Petersburg), reprodusă 
de Nikodim Kondakov în cartea „L' ic6ne russe"37 

[Fig. 9]. Pe câmpul de jos, dLn stânga, al acestei 
icoane putem citi textul icosului din Canonul 

a credinţei ortodoxe (numită de unii autori Dogmatica). 
35 Nico letta lsar, Suceviţa : valorisation epigraphique „ „ p. 

372- 373. Probab il autoarea are în vedere v. 35 din cap. 2 al 

Evangheliei după Luca: „Şi prin sufletul tău va trece sabie, 

ca să se descopere gândurile din multe inimi" . 
36 Triodul, Bucureşti , 1980, p. 315„ 
37 H. rr. KoH)l.aKOB, op. cit„ ii. l 00. 
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Fig. 9. Icoana Unule Născut, Fiule şi Cuvântul 
Domnului. Sec. XVII. Sankt-Petersburg. Muzeul 
Rus . Pe câmpul de jos, din stânga, este reprodus 
textul icosului: „ „ . văzut-o iadul şi a zis celor de 
jos: O, slugile mele şi puterile mele„ ." 

Crucii copiat din Triod 38 într-o formă aproape 
neabreviată. Dar atât pe câmpul aceastei icoane, 
cât şi în icosul respectiv din Canonul Crucii, 
numele Mariei din Bethleem nu figurează. 

Apariţia numelui Maicii Domnlui atât în fresca de 
la Suceviţa cât şi în stampa reprodusă de Seroux 
d' Agincourt pare a fi rezultatul alipirii mecanice a 
unei inscripţii ce se referea iniţial la o cu totul altă 
imagine39 din cadrul aceluiaşi tipic iconografic. 

Imaginea lui Hristos „în armură", aşezat 
pe cruce [Fig. l O] , caracteristică iconografiei 
imnului Unule Născut, a prilejuit o vie polemică 
încă în cadrul „procesului" diakului Viskovatâi. 
Această imagine se întâlneşte şi în alte redacţ ii , 

inclusiv într-o extrem de controversată redacţie 
iconografică numită Mântuitorul Mare Arhiereu40 

[Fig. 11 ş i Fig. 12]. Chiar ş i în anii 60 ai seco lului 
a l XVI-iea, după sinodul Bisericii Ortodoxe 

38 În limba s l avonă Triodul ş i Penticostarul se numesc, re

spectiv, Postnaia Triod' şi Ţvetnaia Triodi '.În cazul de faţă 

este vorba de Postnaia Triod '. 
39 E t b d . . N • . M ' M . s e vor a e imaginea „ u te tangu1 pentru me, a1-

că" , ce ilustrează Cântarea a 9-a din Sâmbăta Mare. 
40 În această variantă a imaginii Mântuitorul Mare Arhie

reu sunt pictate imaginile lui Dumnezeu-Tată l în odăj dii de 

Mare Preot („Preot în veac, dupii rânduiala lui Melchise

dec„. "), Hristos „în armură" ş i Hristos-răstignit, cu trupul 

acoperit de aripile unui serafim. Or, una din învinuirile adu

se de diakul Viskovatâi noilor icoane pictate după incendiul 

din 154 7 ţinea de reprezentarea imaginii lui Hristos - Sera

.fim răstignit. Viskovatâi a observat corect că această imagi

ne descinde dintr-o viziune a Sfântului Francisc din Assisi: 

viziunea din 14 septembrie 1224, în urma căreia sfântului i 

s-au deschis stigmatele. 
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Fig. I O. Hristos în armură. Frescă de la Suceviţa 

Fig. 11. Icoană rusă Mântuitorul Mare Arhiereu 
(numită ş i Hristos pe heruvimi). Cca. 1600. Mu
zeul Recklinghausen 

ruse din 1553 - 1554, discuţiile legate de 
canonicitatea chipului Mântuitorului „in armură" 
au continuat" 1

• Unul din argumentele invocate de 
apărătorii acestei insolite imagini ţine de faptul 
că ea ilustrează un fragment din Epistola către 
Efeseni a Sfântului apostol Pavel42

. Remarcăm 
4 1 Vezi scrisarea novgorodeanului Şciocikin şi comentariile 

lui Zinovi de la mănăst irea Oten. Cf. N. A. Andreev, H1-101<b 

3w1oehl 06 UIWHOnG'IU/11aNiU ... , p. 268 - 27 1 ş i nota 63 de 

la p. 268 -269. 
42 În toate luaţi pavăza credinţe i, cu care veţi putea să stin

geţi toate săgeţile arzătoare ale vicleanului. Luaţi şi coiful 

Mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumne

zeu. Sfântul aposto l Pave l, Epistola către Efeseni, cap. 6, v. 

Fig. 12. Coperta unui Tetraevangheliar ferecat de 
preotul Feodorişka în anul 1572 sau 1577(?). Mu
zeul de lstorie din Vologda, Rusia 

însă că textul ce însoţeşte această imagine atât 
la Suceviţa cât şi în marea majoritate a icoanelor 
ruse este un citat din Psaltire, mai exact prima 
jumătate a versetului 72 din Psalmul 77: „Şi 

a lovit din spate pe vrăjmaşii săi" [Fig. 13]. 
Tot din Psalmi este inspirat şi textul situat în 

partea stângă a frescei Unule Născut de la Suceviţa 
(în dreptul aripilor îngerului din vecinătatea 

lui Hristos „in armură") [Fig. 14] . Nicoletta 
Isar a identificat un text extrem de apropiat în 
traducerea slavonă a versetului 8 din psalmul 
74: „Paharul este in mâna Domnului, plin cu vin 
curat bine-mi ros dor ... "43

. Ce-i drept începutu I 
textului inscripţiei de la Suceviţa (,,Îngeri şi 
Heruvimi, va veni in numele Domnului ... ") în 
psalm nu figurează . Probabil , cuvintele „Îngeri 
şi Heruvimi" se referă la imaginile respectivelor 
ierarhii cereşti din frescă. Cât priveşte fragmentul 
„va veni î.n numele Domnului ... ", descoperit şi în 
inscripţiile de pe câmpurile unor icoane de secol 

16 - 17. 
43 Nicoletta lsar, Suceviţa: valorisation epigraphique . . . , p. 

370 şi notele 54 şi 55. Versetul 9 al acestui psalm la care 

face trimitere autoarea corespunde versetului 8 din Biblia 

aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. 
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Fig. 13. Inscripţia slavonă: „Şi a lovit din spate 
pe vrăjmaşii săi" de la Suceviţa şi inscripţia ana
logă din stampa publicată de J. B. L. G. Seroux 
d 'Agincourt 

Fig. 14. Inscripţia s lavonă a profeţiei ,,Îngeri şi 
Heruvimi, va veni Î.n numele Domnului ... " şi a 
versetului 8 din psalmul 74 „Paharul este in mâna 
Domnului .. . " de la Suceviţa 

XVU - XVI Ll44 [Fig. 15] , credem că avem aici 
un adaos la conţinutul psalmului - adaos, datorat 
programatorilor canonului iconografic. Referitor 
la apariţia cuvântului „mânie" prezentat în 
s intagmă la Suceviţa („paharul mâniei" = „cupa 
mâniei"), credem că aici este vorba de o confuzie 
comi să de către zugravi. Or, în limba slavonă 
forma abreviată a cuvântului „Dumnezeu" la 
cazul genitiv („fl-lh") putea fi uşor confundată cu 
începutul cuvântului slavon „mânie" („fHhsa"). 

Textul „ Va chema Dumnezeu din Sion şi 

glasul Lui din Ierusalim,- şi va judeca oamenii 
(neamurile) după soarta (lor)" este situat la 
Suceviţa între G I oria în care este pictat H1·istos
Emanuel ş i imaginea primului înger din dreapta 
chipului lui Dumnezeu-Sabaoth [Fig. 16] . Deş i 

acest text este destul de şters , el i-a permis, totuşi , 

Nicolettei lsar să identifice aici o parafrază din 

44 Vezi textul din stampa gravată după o icoa nă cu imaginea 

Unule Născut: J. B. L. G. Seroux d' Agincourt, op. cit ., Voi. 

6, PI. CXX. 
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Fig. 16. lnscripţia „Va chema Dumnezeu din Sion 
şi glasul Lui din Ierusalim ,- şi va judeca oame
nii ... " din conca absidei sudice a naosului Suce
viţei şi din stampa publicată de J. B. L. G. Seroux 
d 'Agincourt 

Cartea profetului Isaia (cap. 2, v. 3 - 4): „Căci 

din Sion va ieşi Legea şi Cuvântul lui Dumnezeu 
din Ierusalim. El va judeca neamurile şi La 
popoare fără de număr va da Legile SaLe ... "45

• 

În partea dreaptă a mormântului în care stau 
Hristos ş i Maica Domnului din fresca de la 
Suceviţa (unde este ilu strată cântarea „Nu te 
tângui pentru Mine, Maică"), găsim un text pictat 
cu culoare albă. [Fig. 17]. Conţinutul acestui text 
- „Păsările cerului şi fiarele pământului veniţi să 

mâncaţi trupurile morţilor" - pare să fie compus 
dintr-o adresare pre luată din Apocalipsa Sf Ioan 
Teologul - „Veniţi şi vă adunaţi la ospăţul cel 
mare al lui Dumnezeu ca ~ă mâncaţi trupuri de 
Împăraţi... " (C 19, v. 17 - 18) - adresare, asociată 
45 Nicoletta Isar, Suceviţa: valorisation ep igraphique .. . , p. 

367 .. 
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Fig. 17. Lnscripţia „Păsările cerului şi fiarele pă
mântului ... " de la Suceviţa Qos), din stampa pu
blicată de J. B. L. G. Seroux d'Agincourt (sus, 
stânga) şi din icoana în patru părţi a catadralei 
Buna Vestire (sus, dreapta) 

unuia din două posibile citate, preluate în formă 
abreviată din Cartea profetului Ieremia: „ ... şi voi 
da trupurile lor spre_hrană păsărilor cerului şi 
fiarelor pământului" (Cap. 19, v. 7) sau „ ... şi vor 
fi trupurile poporului acestuia hrană păsărilor 
cerului şi fiarelor pământului" (Cap. 7 v. 33). 

Persistă neidentificate până în prezent sursele 
textelor : „Cutremurând Pământul, tulburând 
Apele, mişcând Infernul, domolind Genunile"46 

ş i „Cel care urăşte Binele, se bucură de Rău; 

aduce Moarte, sleit in Infernul pieirii"47 (ambele 
inscripţii în F ig. 18). Nicoletta Isar a presupus 
că avem aici nişte texte inspirate de profeţiile lui 
Isaia sau ale lui Ieremia (cap. 22, v. 8 - 9)48

. O 
redacţie apropiată a textului „ ... Aduce Moarte ... " 
descoperim şi în inscripţia de deasupra imaginii 
leului „apocaliptic" de la Suceviţa „ ... moarte 
a eliberat din Infernul pieirii"49 [Fig. 19]. 

46 
Vezi traducerea franceză a acestui citat în: Nicoletta ! sa r, 

Suceviţa: valorisation ep igraphique . . . , p. 366; traducerea 

l at ină - în nota 29 a aiiico lului nostru . 
47 Ibidem, Traducerea noastră a textului s lavon diferă în

tr-o anumită măsură de traducerile (în latină) a lui Jourdain 

Mickiewicz ş i (în franceză) a Nicolettei !sar. Considerăm că 

cuvântul „11 cxo.1u1" din icoana în patru părţi de la Mosco

va (de la care provine, în ultim ă instanţă, redacţia coruptă 

„HJBOJJ,h" de la Suceviţa), trebuie să fi avut sensul de „a 

istovi", „a s lei" şi nu sensul de „a duce" sau „a conduce". 

De fapt, fraza „Cel care urăş te Binele, se bucură de Rău; 

aduce Moarte, sleit in Infernu l pieirii" se referă la imaginea 

Diavo lului strivit de crucea pe care stă aşeza t Hristos îm

brăcat în armură .. 
48 Nico letta I sar, Suceviţa: valorisation epigraphique .. . , p. 

367 .. 
49 

Nicoletta !sar a presupus că inscripţiile de la Suceviţa pic

tate în culori negre ar avea conotaţii negative ş i s-ar referi 

Fig. 18. inscr ipţiile „Cutremurând Pământul, tul-
burând Apele ... " ş i „Cel care urăşte Binele, se 
bucură de Rău ... " de la Suceviţa Qos) şi din icoa-
na in patru părţi a catedralei Buna Vestire (sus) 

. ...__ 
(~(NI.Ema. p; no~ .Id. 

lt.of1orl( fi."f i' \. 

Fig. 19. Inscripţia „ ... moarte a eliberat din In
fernul pieirii" de la Suceviţa (sus) şi din stampa 
publicată de J. B . L. G. Seroux d' Agincourt 

O istorie destul de interesantă pare să aibă 
inscripţia de pe filactera lui Hristos-Emanuel din 
centrul compoziţiei Unule Născut. Textul acestei 
inscripţii - „Duhul Harului, Duhul Înţelepciunii 
umplând Cerui" - este destul de şters la Suceviţa 
[Fig . 20) , dar se reconstituie graţie exemplelor 
furnizate de icoana in patru părţi de la catedrala 
Buna Vestire a Kremlinului şi de stampa reprodusă 
de Seroux d ' Agincourt [Fig. 21]. O formulare 
ide ntică sau similară cu acest text nu a putut fi 
descoperită nici în Biblie şi nici în alte scrieri 
canonice. Există însă une le mărturii ce indică 

la ce i damnaţ i ş i la dezastrul apoca liptic, pe când inscripţiile 

aurite sau pictate în culori a lbe ar avea conotaţii poz itive. 

Vez i: Nico letta [sar, l'iconicite du texte dans l 'image .. . , p. 

107 - 109. Nu cred însă că inscripţia „Păsările cerului şi 

fiarele pământului, veniţi să mâncaţ i trupurile morţilor" -

pictată cu culoare albă - ar putea fi evaluată drept inscripţie 

cu conotaţii pozitive. 
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Fig. 20. Imaginea lui Hristos-Emanuel din cen
trul imaginii Unule Născut, Fiule şi Cuvântul lui 
Dumnezeu, de la Suceviţa 

Fig. 21. Imaginea lui Hristos-Emanuel ţinând fi
lactera cu cuvintele „Duhul Harului, Duhul inte
Lepciunii„. ". Stampă publicată de J. B. L. G. Se
roux d' Agincourt 

~aptul că imaginile „Duhul Harului" ş i „Duhul 
Inţelepciunii" fi gurau în decoraţi a plafoanelor 
Palatului de Aur (Zolotâie polari) al lui Ivan cel 
Groaznic50

. Aceste plafoane au fost zugrăvite 

la scurt timp după devastatorul incendiu din 
1547 ş i , posibil, tematica decorului lor a fost 
influenţată. de preotul Silvestru, un apropiat al 
mitropolitului Makari. În cadrul iconografiei 
imnului Unule Născut cuvintele „Duhul Harului, 
Duhul inţelepciunii„ . " de pe filactera lui Hristos
Emanuel (spre deosebire de alte citate) nu erau 
strict obligatorii. Ele puteau fi substituite de citate 
din Sfânta Scriptură. Astfe l, în deja amintita 
icoană de sfâ rş it de secol XVI de la Muze ul 
Rus51

, reprodusă de Nikodim Kondakov, găs im 

50 \T • d . vezi escnerea acestor plafoane in cartea: VI . E. 3a6e-

JI Htt, j{oMaumuii 6btm pyccKux i1apei'i e 16 u 17 cmonemw1x. 

Ktmza nepea5l. rocyoapee oeop UJ/U oeopeiţ , MocKBa, ed. 

K1mra, 1990, p. 195. 
51 Nr. inv . .[\P)l( - 2067„ 
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Fig. 22 . Unule Născut, Fiule şi Cuvântul Lui Dum
nezeu. Icoană rusă de sf. de sec. XVIl sau înc. de 
sec. XVlll, provenită din biseri ca Sf. Ilie Profetul 
a cimitirului satului Samino, raionul Vâtegorsk, 
regiunea Vologda 

binecunoscutul citat neotestamentar „ Veniţi 

La Mine toţi cei osteniţi „ . " 52
, iar într-o recent 

resta urată i coană rusă [Fig. 22] cu imaginea 
Unule Născut de sfârş it de seco l XVll sau început 
de secol XVIll (provenită din biseri ca Sf Ilie 
Profetul a cimitirului satului Samino, raionul 
Yâtegorsk, regiunea Vologda) restauratorul S. P. 
Belov a descoperit pe fil actera I ui Hristos-Emanuel 
primele trei versete ale Psalmului 44 traduse în 
s l avonă: „Cuvânt bun răspuns-a inima mea; grăi

voi cântarea mea împăratului . Limba mea este 
trestie de scriitor ce scrie iscusit. Împodobit eşti 
cufrumuseţea mai mult decât .fiii oamenilor.„"53

. 

Ţinem să accentuăm fa ptul că între redactiile 
monw11entale ş i redacţiile atestate în icoane' ale 
imaginii Unule Născut ex i stă multiple ş i profunde 
afinităţi . Un extrem de sugesti v exemplu în 
acest sens ni-l ofe ră dipticul de mijloc de secol 
XVII de la Muzeul de Icoane Recklinghausen54 

52 Evanghelia după Matei, Cap. 11 , v. 28. 
53 C. 11. EenoB, l1Ko11a "Eow·t0poo11btil cb111e" u3 Ca.Mu1-1-

cK020 n o2ocma, în Bbtme2pa: Kpaeeeo<tecKuii aJ/blv/ONOX, 

Bbtn. 2, BonorAa, 2000. 
54 Vezi imaginea dipticului în: Bernhard Bornheim, lc6nes. 

Miniature.1· russes, Les edi tions de l'Amateur, 1999, ii. de 

la p. 253. Acest diptic are numărul de inventar 203 - Vezi: 

Eva Haustein-Bartsch, lkonen-Museum Recklinghausen, 

MUnchen, 1995, p. 30 - 3 1. . 
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Fig. 23. Diptic cu imaginile „Unule Născut, Fiule 
şi Cuvântul lui Dumnezeu ... " ş i „De Tine se bucu
ră„. ". Rusia, mijlocul sec. XVII. Muzeul Reck
linghausen, Nr. 203 

[Fig. 23]. Aici, în registrul superior, ilustrarea 
imnului Unule Născut pe panoul din stânga este 
asociată cu ilustrarea imnului marial De tine se 
bucură55 pe panoul din dreapta. Evident că această 
asociere aminteşte frapant de asocierea aceloraşi 

imnuri în picturile murale din naosul Suceviţei 56 . 

Compararea frescei Unule Născut de la Suceviţa 
(repetată în mare parte ş i în fresca omonimă de 
la Dragomirna!) cu icoanele ruse menţionate mai 
sus ne permite să tragem concluzia că înnoiri le 
de ordin iconografic prezente în Moldova de 
început de secol xvn se refe ră în primul rând 
la detaliile figurative şi mai puţin la inscripţii . 

Astfel, dublarea numărului îngeri lor din registrul 
superior al compoziţiei Unule Născut, modificarea 
arhitecturilor din peisajele de fundal (dispariţia 

opoziţiei între Biserică şi Sinagogă57 sau Biserică 
ş i Palat), apariţia fântânii cruciforme58

, înlocuirea 
imaginii tetram01:fit!ui din mâna dreaptă a lui 
Hristos-Emanuel prin imaginea unui porumbel 

55 Imn marial din Liturghia Sf. Vasile„ 
56 La S ucev i ţa ilustrarea imnului Unule Nascut se afl ă în 

conca abside i sudice a naosului, iar ilustra rea imnului De 

fine se bucura - în registrul superior al peretelui de vest al 

ace luiaş i naos. 
57 Opoziţi a între Templul Noului Testament ş i Templul Ve

chiului Testament din icoana în patru parţi de la catedrala 

Buna Vestire a Kremlinului a fost observată de O. l. Podo

bedova. Vezi: O. t.1. Oo.uo6e.uosa, op. cit„ 98. 
58 A . . fi fi ' d 1· . " cest motiv 1conogra ca ·ost 111 eta 1u exa111111at 111 stu-

diul : Em il Dragnev, op. cit„ p. I 03 - I 08, cu notele aferen

te. 

(S.f Duh ?) ş. a. se referă în exclusivitate la 
imagine şi nu la text. Este posibil ca aceste 
modificări iconografice (în specia l cele ce ţ in 

de peisajele arhitecturale şi de amplificarea 
numărului de figuri) să fie rezultatul transferului 
la scară monumentală a canonului iconografic 
elaborat ini ţial pentru icoane. Instructivă în 
acest context ar fi compararea imaginilor Unule 
Născut de la Suceviţa şi Dragomirna cu pictura 
monumentală omonimă, realizată de Liubim 
Agheev la catadrala Adormirea Maicii Domnului 
de la mănăstira Kirillo-Belozersk59 . Dar repictarea 
neîndemânatică. a acestei opere ne lipseşte, pentru 
moment, de un preţios reper în studiul redacţiilor 
parietale ale reprezentării imnului Unule 
Născut. În acest context, imaginile ş i texte le ce 
ilustrează imnul dat la Suceviţa (şi, ulterior, la 
Dragomirna) certifică valenţe l e majore pe care 
le poate căpăta un canon iconografic extrem de 
complex ş i de sofi sticat, preluat din arta icoanei 
ş i adaptat cerinţe lor picturii monumentale. 

59 Catedrala a fost decorată în anul 164 1 „pe cheltuia/a di

aku/ui împaratesc Nikifor Şipulin''. Fresca Unule Nascut, 

zugrăvită Agheev, este situată pe versantul de est al bolţii 

naosului. În anul 1838, ea a fost vulgar repictată în ulei. Sta

rea precară de conservare ş i iconografia acestei picturi mu

ra le au fos t sumar descri se în anul 1967 în actul de expertiză 

tehnică a catedra lei Adormirea Maicii Domnului semnat de 

către L. V. Betin şi D. E. Breaghin, colaboratori pe atunci 

ai Atelierului unional de restaurare a Ministerului CultlU'ii 

al URSS. Acest act este reprodus în studiul lui S. P. Belov 

citat în nota 5 l . Apariţia la mănăstirea Kirillo-Belozersk a 

imaginii Unule Nascut - imagine, extrem de rar întâ lni tă în 

pictura monumenta l ă - se datorează, probabil, hagiografie i 

Sfântului Kirill din Novoiezersk. Astfe l, după cum a obser

vat în anul 2007 cercetătoarea T. B. Karabasova, introduce

rea la cea de a doua (ş i cea mai popul a ră !) redacţ i e a ha

giografiei acestui sfânt începea cu c'uvintele imnului Unule 

Nascut. Vezi (în limba rusă): T. B. Karabasova, Istoria 

literara a vieţii Sfântului Kiri// din Novoiezersk (Rezumat 

al Tezei de candidat în şt iinţe filologice elaborate în cadrul 

Secţiei de Literatură rusă veche a Institutului de Limbă ş i 

Literatură Rusă - Puşkinski Dom), Sankt-Petersbmg, 2007. 
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RESUME 

Le decapage des peintures murales de la conque 
de !'apside meridionale du naos de l'eglise de 
La Resurrection du Monastere de Suceviţa a 
facilite l'etude des textes slavons de l'image 
Fils Unique Verbe de Dieu. Cette image, 
illustrant un hymne byzantin du Vl-eme siecle 
- incorpore plus tard dans la Liturgie de St. 
Jean Chrysostome, - comporte une structure 
complexe, avec une epigraphie bien developpee. 
La premiere traduction (indirecte et en langue 
latine) des inscriptions du modele iconographique 
Fils Unique Verbe de Dieu a ete faite a Rome 
par Jourdain Mickiewicz, procureur general des 
Basiliens rutheniens, d 'apres une planche gravee 
que reproduisait une icone peinte sur bois en 
detrempe. Elle a ete publiee en 1823 a Paris par J. 
B. L. G. Seroux d 'Agincourt dans le 3-eme volume 
de sa celebre Histoire de /'Art par Ies monuments 
depuis sa decadence, au !Ve siecle, jusqu 'a son 
renouvellement au XV!e siecle. Une traduction 
fran~aise des textes similaires de Suceviţa a ete 
proposee par N icoletta I sar dans l 'etude Suceviţa: 
Valorisation epigraphique dans l 'hermeneutique 
iconographique de l 'image (in Byzantinoslavica, 
LVII, 1996, fasc. 2, p. 360 - 375). L'historien 
Emil Dragnev a publie recemment un tableau 
comparatif des versions slavonnes des inscriptions 
du modele iconographique Fils Unique Verbe 
de Dieu - modele, present dans Ies fresques 
de Suceviţa, de Dragomirna et dans quelques 
icones russes parmi lesquelles la celebre !c6ne 
quadripartite de la cathedrale de I' Annonciation 
du Kremlin de Moscou. 

Le but de la presente etude est de preciser 
Ies traductions et Ies sources canoniques des 
inscriptions slavonnes de la fresque Fils Unique 
Verbe de Dieu de Suceviţa. L'auteur a essaye 
d 'etablire !'origine des differences entre le 
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texte canonique de l' hym ne Fils Unique Verbe 
de Dieu et sa redaction specifique presente 
dans Ies fresques homonyme des monasteres 
de Moldavie et de quelques icones russes. 
11 paraît que Ies derniers sept mots slavons 
de la redaction de Suceviţa («Saint Esprit 
vivifiant de toute la creation») sont le resultat 
de l' insertion d'une inscription qu 'auparavant 
faisait partie de la Oloire du Dieu-Sabaoth. 

Grâce a une icone publiee par Nikodim 
Kondakov, une identification precise a ete etablie 
pour le texte « O, mes amis et maforce ... par le bois 
fitt blesse le ci-bur „ . ». Ce texte est une citation 
abrege d ' un oikos du Canon de la Sainte Croix 
inclus dans le Triodion orthodoxe et chante dans 
l'egliseleVendredidela4-emeSemaineduCareme. 

Pour I' iconographie de I' image du Christ 
guerrier, habille d ' une cuirasse, on a reussi 
de trouver quelques paralleles dans un assez 
specifique modele de I' image Di eu- Grand Pretre. 

En ce que concerne le texte „L 'Esprit 
de la Grâce, l 'Esprit de la Sagesse„." ecrit 
sur le phylactere du Christ Emmanuel de 
la fresque de Suceviţa, ii paraît qu'ici nous 
avons une inftunce ( colportee par Ies icones 
russes) des inscriptions et des images du 
plafon du Palais d'Or erige par le tzar Ivan 
le Terrible a Moscou apres l' incendie de 1547. 

L' auteur affi rme a la fin de I' etude que 
Ies differences entre l'iconographie de l' image 
Fils Unique Verbe de Dieu de Suceviţa et 
I' iconographie des icones homonymes russes 
du XVl - XVUl siecles sont dues au transfert a 
l' echelle monumentale d' un modele issu de I' art 
de I' icone. Par consequent, on peut observer ces 
differences plutot dans Ies detail s figuratifs de 
I' image peinte que dans Ies ecritures explicatives. 
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THE BUILT HERITAGE CONSERVATION TRAINING CENTRE, 
BANFFY CASTLE, BONŢIDA 

The lnternational Built Her-
itage Conservation Train-
ing Centre (BHCT Centre) 
at Banffy Castle, Bonţida is 
jointly run by the Transyl
vania Trust and the Institute 
of Historic Building Conser
vation (UK). The Centre pro
motes a policy of Minimal 
lntervention in dealing with 
the repair of historic build
ings, combined with a strat
egy of Compatibility in tech
niques and materials, and the 
use of local resources. 
The Centre provides teach
ing modules, each of two 
weeks duration, which of
fer a theoretical and prac
ticai understanding of the 
care of the historic environ
ment. Its principal emphasis 
is to offer a direct hands-on 
learning experience for its 
students. This is achieved 
through practicai workshops 
in the crafts of Rendering, 
Masonry Consolidation, Car-

David BAXTER, 

pentry and Stonemasonry, 
within which students un-
dertake practicai restora-
tion projects directly on the 
castle buildings. 
The courses provided are 
available to craftsmen who 
are already within the build
ing industry, who seek to ei
ther specialize or widen their 
personal skills, and also to 
university students, mainly 
in the fields of Architecture 
and Structural Engineering. 
This has enabled students of 
those courses to undertake 
their vocational training 
through the BHCT Centre. 
The courses have attracted 
over 900 students so far from 
Romania, Hungary, Slovakia, 
Slovenia, The Czech Repub
lic, France, Estonia, Sweden, 
Belgium, Brazil, Australia, 
the USA and UK . 
Contact us through our web 
site at: www.heritagetrain
i n g - ban f f y cast Ie. org 
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DECORAŢIA EXTERIOARĂ A BISER1Cll 

SF. NICOLAE DIN BĂLINEŞTI 

Fiecare nouă abordare a bisericii ctitorite 
de logofătul Ioan Tăutu în preajma caselor sale 
din satul Băli.neşti îşi propune să rezolve cel 
puţin o problemă, dar, în mod ciudat parcă, 
în acelaşi timp, apare o alta, nouă cu totul sau 
numai cu faţete neştiute sau puse în lumină de o 
împrejurare oarecare [Fig. I]. 

Fig. I . Biserica Sf. Nicolae din Bălineşti , foto 
mai 2003 

Împrejurarea invocată aici este restaurarea 
unei părţi din decoraţia pictată exterioară, iar 
problema sau mai precis problemele ridicate -
este drept, nu noi în totalitate, pot fi analizate 
acum în altă lumină. 

Cu 12 ani în urmă , atunci când I ucrările 
de restaurare a ansamblului pictat de la Bălineşti 
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nu erau văzute nici măcar ca o posibilitate 
apropiată', cercetătorul Dumitru Năstase a 
reanalizat - într-un demers voit îndrăzneţ, cu 
o mare încărcătură speculativă2 - o serie de 
aspecte legate de biserică: datarea edificiului şi 

a picturii sale interioare şi exterioare şi, în acest 
context, repunerea chestiunii - ce părea în lumea 
ştiinţifică deja un bun câştigat pentru istoria de 
artă din România - momentului apariţiei picturii 
murale exterioare în Moldova3

. 

În 1963, Sorin Ulea stabilea ca moment 
de început pentru fenomenul picturii murale 
exterioare ansamblul bisericii Sf. Gheorghe din 
Hârlău, prin care, în 1530, din iniţiativa directă a 
domnitorului Petru Rareş se inaugura modalitatea 
de a decora integral faţadele cu picturi ordonate 
după un program iconografic unitar, purtător 
al unui mesaj unic axat pe conceptul luptei 
antiotomane duse de Moldova, pusă sub protecţia 
divinităţii şi a Maicii Domnului în particular. 
Timp de mai bine de 30 de ani, nwnai rar a fost 
pusă sub semnul întrebării această datare şi 

1 Propunerea de restaurare a bisericii Sf. Nicolae din satul 
Bălineşti a venit din pa1tea Universităţii Keyo din Tokyo, prin 
profesorul Riichi Myiake, în anul 2002. În implementarea 
proiectului - care a primit acordul Ministerului Culturii şi 

Cultelor, insti tuţie care, după sistarea finanţării japoneze 
continuă să supo1te prin Planul Naţional de Restaurare 
lucră rile la monument - s-au implicat specia li şti din 
România: arheologi, pictori restauratori, istorici de 
artă, arhitecţi, ingineri , ca ş i un număr de studenţi de la 
Universitatea Keyo, veniţi pentru practică. 
2 Dwnitru Năstase, Biserica din Bălineşti şi pictura ei 
exterioară [în continuare, Bălineşti] , în „Studii ş i Cercetări 

de Istoria Artei. Seria A1tă Plastică", Bucureşt i , tom 43, 

1996, p. 3- 18 . 
3 Sorin Ulea, Originea şi semnificafia ideologică a picturii 
exterioare moldoveneşti(!) , în „Studii şi Cercetăr i de Istoria 
Altei . Seria Altă Plastică", Bucureşti , anul X, 1963, nr. I, p. 
57-92 ş i Pa1tea II , tom 19, 1972, nr. I, p. 37-53; Idem, La 
peinture exterieure moldave: oii, quand et comment est-elle 
apparue?, în „Revue Roumaine d' Histoire", tome XXITI, 
1984, nr. 4, p. 285-31 l . 
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cronologia stabilită de Sorin Ulea4 ca şi a voci 
ferme care să fi introdus dubii în descifrarea 
mesajul unic, eminamente politic, al acestei 
picturi 5. Dumitru Năstase acceptă semnificaţia 
atribuită de Sorin Ulea ansamblurilor murale 
exter ioare, dar îşi conduce demonstraţia către 

încheierea - la care el însuşi ajunsese anterior 
- conform căreia momentul de început al 
fenomenului trebuie coborât cu apropae trei 
decenii , la sfârşitul domniei lui Ştefan cel Mare, 
ansamblul care ar proba această realitate fiind 
cel de la Bălineşti 6 . 

Ceea ce vom detalia aici nu este o re luare 
a acestei probleme în încercarea de a propune 
eventual o nouă interpretare, ci un demers mult 
mai s implu, facilitat de recentele lucrări de 
restaurare: descifrarea detaliilor programului 
decorativ exterior al bisericii , cu cele două 
faze ale sale, cea preponderent arhitectonic
decorativă în prima şi, într-o a doua, a celui 
figurativ cu o iconografie specifică, atât cât 
fragmentele păstrate o permit. 

În mod cert, biserica a fost pictată în 
întregime la exterior. Ceea nu ştim însă este 
perioada în care această pictură s-a degradat în 
măsura în care, pe zone foarte mari, ea a căzut 
sau măcar s-a desprins ameninţând cu căderea. 

Prima imagine modernă a bisericii , un 
desen al arhitectului francez Andre Lecomte du 
Nouy, restauratorul atât de controversat al unor 

4 Dumitru Năstase, Ideea imperială in Ţările Române. 
Geneza şi evoluţia ei în raport cu vechea artă românească 
(secolele XI V-XVJ), „Fondation Europeenne Dragan", 9, 
Atena, 1972, p. 8-9 şi n. 13; Idem, L 'heritage imperial 
by:::antin dans / 'art et / 'histoire des Pays Roumains, 
Milano, 1976; lon Solcanu, Datarea ansamblului de pictură 
de la biserica Arbure. 11 - Pictura exterioară. inceputurile 
picturii exterioare din Moldova, în „Anuarul Institutului de 
Arheologie ş i Istorie „A.O. Xenopol", laşi XVlll, 1981 , p. 
167-18 1. 
5 Vasile Drăgu ţ este primul cercetător care a introdus 
nuanţări semnificative în interpretarea mesajului acestei 
picturi , acordând o pondere însemnată şi componentei 
reac ţie i antiprotestante a soc i etăţ ii moldovene la vârfurile 
ei, la scu1tă vreme după apariţi a tezelor lui Luther, care 
începeau deja să fie receptate în zonele din jur (în De 
nouveau sur Ies peintures exterieures de Moldavie. 
Considerations historiques et iconographiques, in „Revue 
Roumaine d' Histo ire", tome XXI II , 1984, nr. 1-2, p. 49-
84). Mai recent, Sorin Dumitrescu, plecând de la prezenţa 
pe faţa de vest a bisericii mănăstirii Yoroneţ a Judecăţii de 
Apoi, conferă ansamblurilor pictate exterioare din Moldova 
o semnificaţie exclusiv eschatologică (Chivotele lui Petru 
Rareş şi modelul lor ceresc, Bucureşti , Editura Anastasia, 
200 I, passim). 
6 Dumitru Năstase, Bălineşti, p. 17. 

monumente de prim rang din România7
, desen 

păstrat în arhiva Universităţii de Arhitectură şi 
Urbanism „Ion Mincu" din Bucureşti , în unul 
dintre caietele cu schiţe realizate de autor în 
timpul peregrinărilor sale prin ţară, destinate 
să îl familiarizeze cu viaţa României ş1 cu 

Fig. 2. Biserica Sf. Nicolae din Bă.lineşti , desen 
de Andre Lecomte du Nouy, sfârşitul secolului al 
XIX-iea 

monumentele sale8 [Fig. 2]. Nici un cercetător 

nu a comentat această imgine, după câte ştim 
nedatată, dar aproape sigur realizată în ultimul 
deceniu al secolului al XIX-iea, care este plină 
de interes . Biserica - cu o volumetrie sugestivă, 
care este astăzi în parte anihilată de o refacere 
inabilă a acoperişurilor corpului său şi turnului
clopotniţă , în anii ' 80 ai secolului XX - este văzută 
dinspre vest. Cele trei laturi ale pronaosului 
poligonal sunt acoperite cu tencuială, singurele 
suprafeţe pe care este sugerată lipsa acesteia 
sunt zona de sub cornişă a laturii de sud-vest 
şi o porţiune de pe cea de nord-vest, în partea 
superioară, la joncţiunea cu latura vestică . Pe 
latura de nord-vest par a mai exista degradări , 

dar tot aici autorul marchează un fel de registre, 
care, în mod clar, reproduc structma obişnuită 
a compoziţiei din partea dreaptă a lui Hristos
Judecător din Judecata de Apoi. În ceea ce 
priveşte turnul, pe latura sa de vest, sub cornişa 
puternic profilată , arhitectu I a desenat patru 
rânduri de discuri smălţuite, în zona golurilor, 
el marchează o suprafaţă tencuită , tot tencuită 
fiind şi s uprafaţa zidurilor din reg istrul inferior, 
doar la dreapta arcadei păstrându-se tre i rânduri 
de discuri. Întreaga latură de sud este acoperită 
cu tencuială, aceasta lips ind numai pe zona de 
sub cornişă corespunzând regi strului de discuri , 
7 Grigore Ionescu, Sur Ies debuts des travaux de restauration 
des monuments historiques en Roumanie et / 'activite de 
l 'architectefranr;ais Andre Lecomte du Nouy en ce domaine, 
în „Revue Roumaine d' Histoire de I' Art. Serie Beaux Arts'', 
tome XVll, 1980, p. 120-124. 
8 ibidem, p. 124, fig. 48. 
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Fig. 3. Faţada de sud şi latura de sud-vest a pronaosului (după „BCMI'', 1911) 

care, datorită perspectivei, nu a mai fost figurat. 
Recunoscutele calităţi de observator şi de 
desenator ale lui Lecomte sunt chezăşia pentru 
veridicitatea acestei imagini-document. 

În 191 O, biserica a atras atenţia 
Comisiunii Monumentelor Istorice, care, prin 
doi dintre membrii serviciilor sale, arhitectul 
Nicolae-Ghika Budeşti şi istoricul Alexandru 
Lapedatu, au cercetat monumentul şi au publicat 
în „Buletinul Comisiunii" descrieri detaliate 
ale acestuia, însoţite de fotografii concludente9. 

Încă în 1904, un alt arhitect, Theodor Ciocoiu, 
propunea un proiect de restaurare, prin care se 
renunţa total la toate zonele tencuite şi purtând 
urme de pictură murală .. Releveele acestuia au 
fost folosite în articolul lui Ghika- Budeşti. 

Trei dintre fotografiile acestuia ne interesează 
aici . Prima [Fig. 3) reprezintă faţada de sud 
şi latura de sud-vest a pronaosului, indicând 
suprafeţe mari de tencuială şi urme de pictură 
atât la nivelul bisericii cât şi pe turn. Cea de a 
doua [Fig. 4] este o vedere a pridvorului de la 
9 Nicolae Ghika-Budeşti , Biserica Logofătului Tăutu 
din Bălineşti , în „Buletinul Comisiunii Momunentelor 
Istorice'', anul IV, 1911 , p. 200-2 1 O; Alexandru Lapedatu, 
inscripţiile bisericii din Bălineşti, în aceeaşi publicaţie, p. 
212-216. 
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parterul turnului-clopotniţă şi a unei porţiuni din 
latura de sud a bisericii . Două fapte sunt de luat 
în seamă aici : I. Pe tencuiala pictată, mai mult 

Fig. 4. Pridvorul de la parterul turnului-clopotniţă 
şi parte din latura de sud a bisericii (după „BCMI'', 
1911) 

se ghiceşte un tip de caroiaj corespunzând unor 
scene, iar sub pisanie se desluşesc bine aureolele 
a trei peronaje; 2. În vederea aşternerii stratului 
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Fig. 5. Vedere dinspre est a bisericii (după 

„BCMI ", 191 I) 

de pictură, firidele scunde din zona mediană a 
corpului bisericii au fost astupate, dar cele două, 

din vecinătatea turnului fuseseră redescoperite, 
ca şi o suprafaţă. acoperită cu discuri ceramice, 
aflată între firide şi cornişă. A treia imagine [Fig. 
5] este o vedere dinspre est a bisericii , care păstra 
mult mai multe suprafeţe tencuite - unele şi cu 
urme de pictură - decât existau în momentul 
începerii restaurării actuale. 

În I 930, un alt francez, Paul Henry, a 
dat o descrie a decoraţiei exterioare a bisericii , 
ca şi o s umară înşiruire a picturilor păstrate 

pe faţadele de sud şi de vest ale acesteia: „La 
Bălineşti insă, tencuiala acoperită cu .fesce, 
de alţf'el complet şterse, care datează, după 

cum credem, de pe vremea lui Petru Rareş, este 
foarte degradată, pe alocuri şi Lasă să se vadă 
construcţia zidului. [ . .]Întocmai ca ş i in partea 
de sus a ziduril0t; deasupra şirurilor de mici 
arcaturi, unde pictura, ascunzând cărămida 

sortită iniţial să rămână aparentă, a respectat 
cel puţin forma, tencuiala căzând, a descoperit 
un splendid şir de discuri ceramice smălţuite, 

dispuse pe trei rânduri, ca cele pe care le-am 
menţionat la bisericile de tip Dorohoi [.„], care 
turn [clopotniţa, n. T.S .] comportă de alţfel, aşa 

cum se poate vedea, in locurile in care a căzut 
tencuiala, un aparat de cărămidă ş i discuri 
destinate a rămânea aparente, in vreme ce, 
aşa după cum am mai spus, pictura interioară 
datează din vremea Lui Petru Rareş" 1 0 • lar în altă 

IO Paul Hemy, Les eglises de la Moldavie du Nord des 
origines jusqu 'a la .fin du XV!e siecle. Architecture et 
peintures. Contribution a I 'etude de la civilisation Moldave, 
2 volume (text, ilustraţ ii) , Paris, Librairie Ernest Leroux, 
1930, tradusă în româneşte sub titlu/ Monumentele din 
Moldova de Nord, de la origini până la sfârşitul secolului 
al XVI-iea. Contribuţii la studiul civilizaţiei moldave, 
Bucureşti , Editura Meridiane, 1984. Citau! la p. 128 din 

Fig. 6. Vedere dinspre sud a bisericii (după Paul 
Henry, publicată 1930) 

pa1te: „,Decoraţia bisericii din Băfineşti, foarte 
degradată, ne îngăduie să recunoaştem, pe 
zidul meridional, un Imn Acatist şi un Asediu 
al Constantinopolului, iar pe peretele de vest 
să desluşim câteva resturi dintr-o Judecată de 
Apoi"11

• Paul Henry, care a cercetat biserica 
probabil în I 924 sau în 1925, înaintea demarării 
lucrărilor de restaurare care au avut ca efect 
înlăturarea tuturor tencuielilor pictate de pe 
faţada de sud şi de pe laturi le de vest şi nord
vest ale pronaosului , oferă şi el trei fotografii. 
I . Una [Fig. 6] aproape identică celei publicate 
de Ghika-Budeşti, ca unghi şi ca aspect, singura 
deosebire constând în prezenţa unor schele care 
înconjoară parterul pridvorului ; 2. O imgine a 
laturii sud-vest a pronaosului [Fig. 7] , pe care se 
des lu şeşte destul de bine treimea din Judecata 
de Apoi în care apare partea din compoziţie de 
la stânga lui Hristos-Judecător: Apostolii din 
Tribunalul ceresc, Neamurile necredincioase 
aduse La Judecată, Îngerii din Învierea Morţi lat; 
Iadul (parţial), dar şi zona superioară de pe latura 
vestică, în care sunt figurate personaje ce poa1tă 
aureole în relief, posibil Îngeri; 3. O porţiune 
din zona s uperioară a faţadei de sud [Fig. 8], 
rezervată registrului format din trei şiruri de 
discuri ceramice smălţuite, decorate cu motive 
în relief, dar păstrând şi urme clin tencuiala 
pictată . 

Am amintit deja restaurarea pentru 
care se alocau fonduri începând din 1925, dar 
al cărei dosar nu se află în Arhiva Comisiunii 
Monumentelor Istorice . În conformitate cu 
filosofia resta urărilor din prima jumătate a 
seco lului al XX-iea, care s u sţinea punerea în 
valoare a expresivităţii materialelor originare 

editia românească. 
li . 

Ib idem, p. 2 13 . 
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Fig. 7. Latura de sud-vest a pronaosului. Detaliu 
din Judecata de Apoi (după Paul Henry, publicată. 

1930) 

de construcţie, de pe faţadele bisericii au 
fost îndepărtate toate fragmente le de mortar 
care fuseseră acoperite cu pictură şi care fie 

Fig. 9. Faţada de sud a bisericii (foto 2003) 
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Fig. 8. Zona superioară a faţadei de sud (după 
Paul Henry, publicată 1930) 

că ameninţau să se desprindă, fie că pe ele 
pictura era foarte ştearsă şi au fost considerate 
nerelevante. Astfel , pe întreaga faţadă de sud 
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a fost pusă în valoare structura constructivă a 
zidăriei , realizată din piatră de carieră, a cărei 
suprafaţă este întreruptă pe verticală de două 
registre de cărămizi , lăsate aparente, introduse 
de constructori pentru egalizarea structurii şi 

evitarea tasărilor: unul între plăcile oblice ale 
soclului proeminent şi brâul de piatră care 
încinge biserica la partea inferioară, celălalt 

în dreptul bazei ferestrelor [Fig. 9]. Zona de la 
nivelul firidelor mediane până la cornişă a fost 
construită din cărămidă, iar ultimul registru, de 
deasupra ocniţelor este ocupat de trei şiruri de 
discuri ceramice smălţuite, colorate în nuanţe 
diferite de verde, cafeniu şi galben, decorate 

- ţ 
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Fig. I O. Discuri ceramice policrome smălţuite, 

originare şi completate la restaurarea din anii ' 20 

cu motive heraldice (Stema Moldovei, Leul 
rampant), fiinţe fantastice (Melusina~ Manticora) 
şi figuri geometric-solare [Fig. 1 O]. Ln timpanele 
dintre ocniţe, respectiv dintre firidele mediane, au 
fost implantate, de asemenea, discuri policrome . 
Acelaşi tip de decor ceramic s-a păstrat parţial 
I iber, parţial acoperit cu tencuiala-suport a 
picturii murale din partea superioară a absidei 
[Fig. 11]. Discurile ceramice decorau şi anumite 
suprafeţe ale turnului [Fig. 1 ]. 

Desfacerea tencuielilor-suport ale 
picturii de pe faţada de sud, de pe cea de nord 
şi de pe două laturi de pe cea de vest a pus în 
lumină şi o decoraţie cu discuri de alt tip: discuri 

exterioare 

independente, implantate în structura zidăriei 

de piatră, detaşate pe un câmp alb de tencuială, 

~~-~,- -~ 
Fig. 12. Disc izolat din câmpul zidăriei de piatră 

marcate de un cerc roşu, iar în continuarea 
diagonalelor majore, prin braţele unei cruci 
greceşti trasate cu aceeaşi culoare [Fig. 12]. 

În plus, în jurul ferestrei cu muluri gotice 
de pe latura de sud a pronaosului şi în jurui 
portalului din pridvor au fost păstrate porţiuni 
de tencuială acoperite cu o văruială albă, pe care 
erau imitaţi, prin trasarea unor linii groase roşii, 
bolţari de piatră fasonată, meniţi a crea rame 
pentru ancadramentele reale de piatră sculptată .. 
Cea mai interesantă din acest punct de vedere 
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este rama portalului, pe care persoana chemată 
să o contureze a trasat cu grijă şi cu o înţelegere 

Fig. 13 . Portalul de pe latura de sud a pronaosului, 
înconjurat de o ramă pictată 

deplină. a sensului arhitecturii liniile roşii 

separatoare dintre pseudobolţari în continuarea 
rosturilor celor reali [Fig. 13]. 

Detalile acestea nu sunt lipsite de 
semnificaţie, întrucât ele pun în discuţie aspectul 
integral al faţadelor bisericilor din epoca lui 
Ştefan cel Mare, structura adusă la lumină la 
Bălineşti regăsindu-se - acolo unde s-au decapat 
tencuieli pictate sau nu - în formule diferite, şi 
la alte monumente din vremea aceasta. În acest 
sens, cele mai elocvente sunt cele de la biserica 
Înălţării a mănăstirii Neamţ, puse în :'aloare la 
restaurareadin anii '60 ai secolului XX. lntrebarea 
este: erau aceste faţade tencuite integral sau nu? 
Răspunsul nu este uşor de dat, întrucât nici un 
monument nu păstrează paramentul în forma sa 
originară . Nici măcar biserica de la Bălineşti. 

Ceea ce se poate afirma însă despre aceasta este 
indubitabil: faptul că ea păstrează cel mai bine 
o mare parte din această decoraţie exterioară 

„primară". Mai merită subliniat un aspect, 
amintit în treacăt şi de Dumitru Năstase 1 2 , şi 

anume acoperirea şirului de cărămizi orizontale 
dintre cele trei rânduri de discuri de pe faţada de 
sud cu o tencuială colorată alb-gălbuie, pe care 
a fost trasat cu negru un decor fin de forma unei 
ghirlande de semipalmete [Fig. 14]. Ceea ce nu 
a remarcat istoricul de artă citat este faptul că 
zona extremă dinspre est, din dreptul firidelor 
mediane - corespunzând de fapt muchiilor 
pereţilor realizate din blocuri de piatră făţuită 
şi parţial zonei construite din cărămidă dintre 
intricaţiile blocurilor - a fost acoperită unitar 
cu un strat de tencuială pictat cu o culoare roşu 
intens. În momentul aplicării preparaţiei pentru 
12 Dumitru Năstase, op. cit., p. 6, nota 44. 
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Fig. 14. Sistemul de prezentare a discurilor din 
registre compacte (detaliu) 

pictura figurativă, acest strat a fost martelat, în 
vederea obţinerii unei prize mai bune. 

Pe de altă parte, fiecare disc din registrele 
continue fusese încastrat într-un mortar alb, faţă 
de care se detaşează net, pătratul astfel creat fiind 
delimitat de cărămizi puse pe cant. Acest sistem 
de reliefare estetică , prin casetare, a discurilor 
se regăseşte pe toate faţadele bisericii, fără însă 
să avem certitudinea că toate cărămizile care 
separau registrele erau acoperite cu mortarul 
alb-gălbui cu desene negre ca în cazul laturii 
de sud. 

Se mai pot face câteva observaţii. 
Înainte de începerea restaurării 

exteriorului absidei , fotografiile necesare 
cercetării preliminare au pus în evidenţă câteva 
zone cu decor pictat ce aparţine cu certitudine 
momentului în care zidăria a fost terminată : Sub 
una dintre ocniţele de pe faţada de est se vede 
foarte clar, sub preparaţia picturii figurative, 
un fragment dintr-o bandă decorativă de culoare 
galbenă, mărginită la partea superioară. de o 
dungă îngustă albă şi de o faşă roşie . Pe fondul 
galben au fost trasate petalele unei flori roşii 

Fig. 15. Absidă, exterior. Fragment din prima 
decoraţie pictată 
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Fig. 16. Faţada de sud. Registrul cu discuri cera
mice policrome smălţuite 

cu accente albe, iar în jur, cu negru, elemente 
izolate din ceea ce pare a fi fost un vrej stilizat 
[Fig. 15]. 

O altă situaţie indică existenţa unui strat 
de culoare roşie peste unele dintre cărămizile 
care separau discurile din registrul compact din 
primul dintre cele trei şiruri orizontale, şir care 
avea deasupra cărămizilor o zonă tencuită subţire 
de culoare albă [Fig. 16] 

Perfecţi unea acestui decor cu discuri şi 

compoziţia faţadelor ne duc la o concluzie ce 
ni se pare logică : în momentul în care au fost 
realizate faţadele , cel care coincide cu terminarea 
şi finisarea primei zidării , ctitorul nu a avut 
intenţia de a conferi acestui decor atât de îngrijit 
gândit şi realizat doar valoarea unei împodobiri 
temporare, valabilă numai până în momentul 
în care deasupra sa se va aşterne stratul-suport 
al unei picturi figurative. O asemenea intenţie 

poate fi citită clar la interior, unde suprafeţele pe 
care s-a realizat prin culoare/pictură un apareiaj 
care imită o z idărie de cărămidă [Fig. 17] nu au 
rafinamentul celor exterioare, ci doar monotona 
repetare a alternanţei de dreptunghiuri sienna 
arsă - albastru cenuşiu, separate prin rosturi 
destul de late albe. Chiar şi viaţa acestui decor 
voit temporar, martelat pe alocuri pentru a face 
priză cu intonaco-ul picturii figurative, va fi fost 
de 2-3 ani , atât socotind restauratorii de astăzi că 
era timpul minim necesar pentru ca pereţii să se 
usuce şi să poată primi noua podoabă figurativă 
pictată , solicitată de reglementările Bisericii. 

Trebuie observat că prima decoraţie cu 
imitaţia de cărămizi aparente, roşii şi albastre
cenuşi i cu rosturi albe, apare şi între nervurile 
bolţii stelate cu nervuri de piatră a pridvorului. 
Asemănarea cu cea din interiorul bisericii este 
evidentă, cel puţin la nivel formal. Poate că 

-~ :;,;; 

Fig. 17. Naos, boltă. Prima decoraţie cu imitaţia 
de cărămizi aparente, suprapusă de pictura figu
rativă 

investigaţii fizico-chimice viitoare ar putea 
demonstra dacă cele două zone decorate sunt 
strict contemporane. Faptul ar fi important 
şi pentru discuţia privitoare la momentul 
adosării pridvorului , moment pe care cercetarea 
arheologică l-a confirmat, şi pe care autoarea 
săpăturii îl plasează „după finisarea faţade/Ol; 

dar înainte de finisarea interiorului" 13 
• În 

ceea ce priveşte pictura exterioară propriu
zisă , lucrurile stau din multe puncte de vedere 
altfel. Cu destul de mare grabă şi mai curând din 
dorinţa de a adăuga un monument în plus şirului 
de ctitorii de pictură de epocă rareşiană şi pentru 
a nu contrazice o teorie ce devenise aproape 
axiomatică, s-a optat pentru datarea ansamblului 
în a doua parte a primei domnii a lui Rareş, 

deci în intervalul 1535-1538, fără a se aduce 
argumente pertinente în acest sens 14 • 

Dinpotrivă. , Dumitru Năstase coboară 

momentul realizării picturii figurative imediat 
după anul 1499, cel menţionat în pisanie şi 
13 y,. M . 01ca ana Puşcaş u, Rezultatele cercetărilor ar-
heologice ef ectuate la biserica Sf Nicolae din Băli

neşti , în " Revista Monumentelor Istorice" 2005, p. 2 1. 
14 

Sorin Ulea, Originea ş i semn[ficaţia., Partea I, p. 68. 
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Fig. 18. Pisania din 1499, cu numele lui Dragotă 
Tautulovici, sculptat pe muche 

acceptat de acest autor ca dată finală pentru 
lucrările de construcţie, presupuse a fi fost 
începute în 1492, punând în relaţie mai multe 
fapte: cele de ordin istoric-politic, imaginea 
bisericii din Tabloul votiv din naos în care crede a 
recunoaşte prezenţa picturii exterioare şi prezenţa 

scenei Asediul Constantinopolului [dispărut, 

n. T.S .], pe care îl consideră a fi fost pictat în 
zona inferioară a peretelui , sub compoziţia 

Deisis, aflată sub pisania menţionată 1 5 • Autorul 
consideră că pisania a fost montată în 1499, 
deci în momentul realizării picturii exterioare . 
Cu toate acestea, trebuie să remarcăm modul 
în care pisania a fost montată în zidărie . La 
nivelul său, zidăria din jur este din piatră brută, 

sfărâmată, înnecată în mortar. Pisania are însă 
un cadru propriu din cărămizi identice cu cele 
de la firidele mediane, care astfel reprezintă 

practic o continuare a registrului lor deasupra 
laturii superioare a acesteia [Fig. 18] . De altfel, 
pe latura din dreapta, se poate observa că restul 
de preparaţie păstrat obturează parţial ultima 
literă din numele lui Dragotă Tautulovici, pisarul 
elegantei inscripţii, ceea ce înseamnă că întâi 
s-a montat pisania şi apoi, cândva după acest 
moment, s-a aşternut preparaţia pentru pictura 
figurativă. 

Actualmente, pictura figurativă se 
păstrează cel mai bine în cele două. firide de pe 
latura de sud a absidei (Sf Nicolae şi Arhanghelul 
Mihail [Fig. 19], relativ bine în unele ocniţe de la 
partea superioară a zidurilor [Fig. 20], destul de 

"f. ··. - ~~ 

... 

Fig. 19. Absidă, latura de sud . Sf Nicolae şi Arhanghelul Mihail, Profeţi 

15 
Dumitru Năstase, op. cit„ p. 16- 17. 

11 o 

http://patrimoniu.gov.ro



Fig. 20. Absidă. Serafim 

L 

Fig. 21 . Naos, latura de est, perete sud. Înger 

puţin în zonele dintre cornişă şi ocniţe la nivelul 
absidei [Fig. 21] şi într-o stare precară pe latura 
de sud-vest a pronaosului poligonal (Judecata 
de Apoi) [Fig . 22] şi fragmentar pe laturile de 

Fig. 22. Latura de sud-vest a pronaosului poligo
nal. Judecata de apoi (detaliu) 

est şi de sud ale nivelului superior al turnului
clopotniţă. 

Restaurarea zonelor care mai păstrează 
pictură murală. sau urme ale acesteia la nivelul 
absidei ridică astăzi o problemă de un interes 
major: De când datau aceste picturi ? Aparţin ele 
aceleiaşi etape de decorare exterioară cu ceea 
ce numim „pictură figurativă", respectiv scene? 
La o primă vedere, ele par a fi contemporane 
cu întreg ansamblul figurativ exterior şi aşa au 
fost percepute de toţi cei care s-au ocupat de ele 
până acum. Analiza de pe schelă a picturii din 
ocniţe şi reexaminarea materialului fotografic 
realizat în timpul restaurării contrazic această 
afirmaţie. Atât preparaţia de la intradosul unora 
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dintre ocniţe, cât şi stratul pictural de la nivelul 
muchiilor se prelungesc spre exteriorul ocniţelor, 
pe timpanele dintre ele, fiind suprapuse de noua 
preparaţie a picturii figurative. Acest aspect 

~ I 
) -· . . 
- ' 

'• ... „ 
. ' 

~ .. - . -

r.. ~ „ . 
'" 

{ ~ . . . ~ . : ~ 

'· t 
' '. ~ . .. 

neaşteptat este observabil în zonele relativ mici 
în care ceea ce numim aici „pictură figurativă" a 
căzut [Fig. 23, 24] . 

Situaţia aceasta schimbă radical datele 
problemei, întrucât ea repune în discuţie 

atât aspectul primar al faţadelor unora dintre 
bisericile din timpul lui Ştefan cel Mare cât şi 

chestiunea momentului de debut al apariţiei 

picturii exterioare din Moldova ca fenomen, dar 
• ,'I' 

. . .., .r 
•• ( „ . ~· 

Fig. 24. Absidă. Zonă în care pictura figurativă a 
căzut, lăsând să se vadă prima decoraţie pictată 
(dreapta) 

nu implicit şi ca program coerent transmiţător 
al unui mesaj a cărui semnificaţie nu avem a o 
discuta aici. 
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În acest context, se naşte întrebarea 
firească: de când datau însă picturile din firidele 
mediane ale absidei de la Bălineşti? Erau ele 
contemporane cu reprezentările Serafimilor 
din ocniţe sau aparţin fazei a doua, a decorului 
„figurati v" propriu-zis? 

Aici trebuie făcută observaţia că, deja 
anterior, cercetătorii au opinat că, picturile 
similare ca iconografie din interiorul ocniţelor 
de la biserica Înălţării a mănăstirii Neamţ 
aparţin momentului realizării întregii decoraţii 
exterioare originare, cu discuri ceramice şi 

cărămidă smălţuită 16 
. Pentru firidele mediane 

:··'' 

.• "1 
\ . 
' : . ; ' . 

I : 

Fig. 25 . Absidă, latura de nord. Arhanghel 

ţ I 

că imaginile din interiorul acestora, respectiv 
cea a Sf Nicolae şi cea a Arhanghelului Mihail 
[Fig. 19] de pe latura de sud a absidei şi figurile 
pandant de pe cea de nord [Fig. 25, 26], dar şi 

cei doi Arhangheli din nişa de sud-est [Fig. 27] 
şi respectiv din cea de nord-est ale absidei [Fig. 
28] , care se îndreaptă către Hristos, pictat în 
nişa din ax [Fig. 29], păstrate mult mai prost, dar 
identificabile tipologic, aparţin tot acestei prime 
faze de pictură exterioară , selectiv ordonată , a 
bisericii. 

16 Vasile Drăguţ , Arta românească. Preis-
tor ie. Antichitate, Ev Mediu, Renaştere. Ba-
roc, Bucw-eşti , Editura Meridiane, 1982, p. 164. 
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Fig. 26. Absidă, latura de nord . Sfânt Ierarh 

Fig. 27. Absidă, nişa de sud-est. Arhanghel 

Se conturează , aşa dar, o fază necunoscută 
din istoria decorării exteriorului bisericii Sf. 
Nicolae din Bălineşti . După toate probabilită.ţi l e , 

concepţia decorativă - atât cât o putem desluşi 

Fig. 28 . Absidă, nişa de nord-est. Arhanghel 

) 

I , 
I . . 

Fig. 29 . Absidă , axul estic, registrul 11 . lisus Hristos 

astăzi - propunea o formulă mixtă: decor 
ceramic policrom smălţuit şi pictură murală. 

Decorul ceramic se prezenta sub forma unor 
discuri plasate în interiorul unor „casete" pătrate, 

113 

http://patrimoniu.gov.ro



realizate din cărămizi puse pe cant, al căror 

câmp lăsa mortarul-suport al discurilor vizibil. 
Discurile alcătuiau un registru continuu, format 
din trei asize, separate prin benzi pictate, sau 
erau montate izolat, în timpanele dintre ocniţele 
din registrul superior al faţadelor şi între firidele 
din registrul median al acestora. 

Regimul picturii este şi el selectiv. Aceasta 

~-· . 

Fig. 30. Absidă. Ramă policromă a unei firide, din 
prima decoraţie 

ocupă câmpul ocniţelor şi firidelor din registrul 
median şi intradosurile acestora şi, probabil, 
judecând după câteva fragmente păstrate, un 
fel de ramă. policromă, de o lăţime şi aspect 
nedeterminabile, care se regăseşte fragmentar la 
limita câmpului dintre unele firide [Fig. 30]. 

Iconografia acestor zone este şi ea 
deosebit de interesantă. În câmpul ocniţelor 
apar Heruvimi, în două variante [Fig. 31] : l. 

Fig. 31. Absidă, faţada de sud. Sera,fimi 

Capul mic apare dintre aripile încrucişate, iar 
braţele ţin câte un labarum; 2. Capul , mai mare 
şi mai bine conturat anatomic, este înconjurat 
de o aureolă, de sub aripile inferioare ies 
picioarele acoperite cu pene, iar braţele susţin 
câte un labarwn. Lntradosuri le sunt decorate cu 
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semipalmete trasate cu negru pe un fond galben
alburiu în degrade. 

Firidele din registrul median al absidei 
conţin figuri văzute bust, ce se înscriu într-un 
program neobişnuit. Centrul său este reprezentat 
de Hristos , aflat în nişa din axul altarului. 
Imaginea este foarte deteriorată , dar ne permite 
presupunerea că ne aflăm în faţa unei Deisis. 
Către acest centru se îndreaptă, venind dinspre 
sud şi nord, perechi de Arhangheli , văzuţi de 
profil. Cel mai bine este păstrat Mihail, de pe 

~ .„ . 

,• 

/ 

Fig. 32 . Absidă, spaţiu dintre două firide. Arhan
ghel, faza Ll a picturii figurative 

faţada de sud a altarului . Din celelalte figuri 
se mai păstrează numai unele zone din fondul 
albastru, sau conturul siluetei bine marcat prin 
deferenţierea tehnică realizată. de artist între 
personaj (corp şi veşminte) şi fond , excelent 
pusă în valoare de restauratori [Fig. 28]. 

Firidele din extremităţi , din apropierea 
joncţiunii dintre absida decroşată şi peretele estic 
al naosului, adăpostesc câte o imagine de Ierarh, 
cel mai bine conservat fiind Sf Nicolae, pe sud 
[Fig. 33]. Chipul acestuia este un adevărat portret 
psihologic, realizat cu o măestrie desăvârşită 

cu ajutorul unei pensulaţii fine, aproape grafice 
pentru unele părţi ale anatomiei şi cu o volumetrie 
precisă rezultată din mânuirea expertă a ocrului 
diferit diluat în raport cu proplasma verzuie şi 

blicurile albe. 
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Fig. 33. Absidă, latura de sud-est. Sf Nicolae (de
taliu) 

Fig. 34. Absidă, latura de sud-est. Arhanghelul 
Mihail (detaliu) 

Aceleaşi calităţi se reîntâlnesc în cazul 
Arhanghelului Mihail, mai puţin bine păstrat 

[Fig. 34]. 
Toate aceste figuri se detaşează pe un 

fond albastru, pe care au fost plasate stele de aur. 
Reîntâlnim deci acelaşi procedeu ca la interior 
în cazul reprezentării individuale a Sfinţilor şi 
în Tabloul votiv, cu diferenţa că la exterior aurul 
s-a pierdut, rămânând numai baza pe care acesta 
s-a aplicat, iar culoarea de fond din jurul său a 

--

Fig. 35a, b. Absidă, axul estic, înainte ş i după restaurare 
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Fig. 36. Absidă , axul estic, registrnl I. Cel Vechi 
de Zile 

virat în violet. Nu ştim dacă în celelalte firide 
de pe corpul bisericii au existat picturi şi, în caz 
afirmativ, ce imagini ar fi putut fi pictate aici. În 
lumina a ceea ce va fi spus mai jos, lucrul pare 
puţin plauzibil, motivaţia iniţiatorilor nefiindu
ne cunoscută. 

Chiar dacă analiza noastră trebuie să 

se reducă la nivelul absidei şi la ocniţele de la 
nivelul superior al faţadelor, ne aflăm în faţa 

unui program unic în Moldova, care nu are 
legătură cu nimic din ceea ce s-a afirmat anterior 
în legătură cu ansamblurile murale exterioare. 
Ca datare, acest program ar putea fi plasat în 
imediata succesiune a celui interior, reprezentând 
un prim moment şi o primă încercare de a crea 
o unitate decorativă interior-exterior. O analiză 
aprofundată stilistică (după terminarea curăţirii 
picturii interioare) şi investigaţii amănunţite de 
laborator ar putea aduce lumină în această atât 
de incitantă problemă. 

Atunci când am analizat fotografiile din 
prima parte a secolului al XX-iea, am amintit deja 
că în vederea realizării picturii figurative o parte 
din elementele arhitectonice originare au fost 
modificate. Este cazul firidelor din zona mediană. 

a corpului bisericii, care au fost umplute pentru 
a se oferi noii decoraţii suprafeţe unitare pe care 
programul iconografic să se desfăşoare liber, ca 
şi a tuturor nişelor de pe terminaţia poligonală a 
pronaosului . Restaurarea din anii '20 a readus la 
lumină parţial aceste elemente în zonele în care 
pictura figurativă a fost înlăturată, respectiv pe 
laturile de nord şi de sud ale corpului bisericii . 
De altfel, pe una dintre fotografiile publicate în 
1911 [Fig. 3], se observă clar că tencuiala din 
zona nişelor umplute a cedat în timp, fisurându
se exact pe conturul fostelor goluri. 

Acolo unde restauratorii din epocă au 
păstrat preparaţia cu urme de pictură - respectiv 
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Fig. 37. Absidă, registrul I. Îngeri în medalioane 

pe latura de sud-vest a terminaţiei poligonale a 
pronaosului - aceste nişe de două tipuri au rămas 
acoperite. 

O zonă interesantă se află în interiorul 
încăperii de la nivelul superior al turnului
clopotniţă . Aici se păstrează un disc din prima 
decoraţie - aproape tăiat de zidăria turnului 
adosat - dar nimic din tencuielile aferente ei. 
Situaţia merită a fi analizată mai în detaliu pentru 
că ridică mai multe probleme, care însă depăşesc 
cadrul studiului de faţă. Este de observat că, în 
momentul realizării picturii figurative, pictorii 
au păstrat firidele mari , mediane, care înconjurau 
spaţiul altarului terminat poligonal. Este un 
argument în plus care susţine ipoteza că în aceste 
firide, ca şi în ocniţe, exista deja pictură. Este 
pictura pe care am analizat-o anterior. 

În această a doua fază deci , toţi pereţii , 
inclusiv turnul , dar mai puţin ocniţele de la 
nivelul absidei şi al laturilor de sud şi de nord ale 
bisericii şi firidele mediane de la absidă, au fost 
acoperiţi cu pictură figurativă, al cărei program 
nu poate fi reconstituit decât în parte şi cu mare 
dificultate. 

Descrierile de la începutul secolului XX 
permit o recosntituire parţială a decoraţiei de 
pe faţada de sud, care era probabil cea mai bine 
păstrată. Pe cea de nord, aceasta fie că nu mai 
exista deloc, fie că zonele tencuite erau marcate 
doar de urme care nu interesau. 

Am observat că Paul Henry aminteşte 

existenţa unei singure teme pe faţada de 
sud - Imnul Acatist terminat cu Asediul 
Constantinopolului17

, iar Dumitru Năstase, 

analizând imaginea din figura reprodusă de noi 
[Fig. 6] din capitolul din cartea autorului francez, 
constată prezenţa unei Deisis deasupra Asediului 

17 Vezi supra, nota 12. 
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Fig. 38a, b. Absidă, axul estic, registrul Ul. Fecioara Platytera, înainte şi după restaurare 

Constantinopolului 18
• Exact această formulă se 

regăseşte în pictura exterioară de la biserica Sf. 
Nicolae a mănăstirii Probota, databilă în jur de 
1534 19

, cu deosebirea, nesemnificativă credem, 
că scena este plasată deasupra pisaniei şi nu 
dedesubtul ei. 

Prezenţa Judecăţii de apoi la vestul 
bisericii, pe laturile pronaosului poligonal , ridică 
alte întrebări. Amplasarea sa în acest loc înscrie 
Bălineştii în suita Pătrăuţi-Coşula-Voroneţ, 

suită destul de aleatorie cronologic, întrucât, 
cu excepţia ultimuluii, nici un ansamblu nu 
este datat. Fragmentarea pe trei pereţi a fost un 
incovenient pentru percepţia globală a scenei, iar 
necesitatea aşternerii preparaţiei stratului pictural 
peste goluri umplute (nişele de ambele tipuri) şi 
peste relieful discurilor a facilitat desprinderea 
acesteia. Judecata pare a fi fost de tipul clasic 
în Moldova: Iisus Judecător înconjurat de Cete 
îngereşti şi flancat de Apostoli aşezaţi pe un fel 
de bancă. În partea păstrată parţial mai apar: 
Neamurile conduse lajudecată de Moise, Îngerii 
care vestesc Învierea Morţilor şi partea mediană 
a Râului de.foc [Fig. 22] . 

Dacă ideea realizării unui ansamblu 
mural exterior este un lucru obişnuit pentru 
Moldova secolului al XVI-iea, acesta având un 
program stabil în anumite limite, altul este cazul 
Bălineştilor. Cei care au decis pictarea întregului 
exterior au optat pentru păstrarea imaginilor din 
cele două registre de nişe la nivelul absidei şi 

pentru cele din ocniţele de pe faţadele de nord 
~j de sud. dar pentru renunţarea la decorul 

Vezi supra, nota 16. 
19 Tereza Sinigalia, Mănăstirea Probata, 
Bucureşti, Editura Meridiane, 2007, p. 22, fig. I 05. 

ceramic. 
În această a doua fază de pictură , s-a optat 

pentru două soluţii: realizarea la nivelul corpului 
bisericii şi al turnului a unui ansamblu mural 
integral nou ca program, dar şi completarea 
zonelor din jurul ocniţelor şi firidelor absidei cu 
imagini care se revendică de la două teme, apte 
să integreze într-o idee unitară imaginile deja 
existente. 

Cum axul absidei era deja marcat de 
prezenţa în nişa estică a imaginii lui Hristos 
[Fig. 35a, b], pe aceeaşi verticală, marcând 
registre distincte, a fost pictat Cel Vechi de Zile, 
sub o bandă decorativă cu vrej floral , iar imediat 
deasupra ferestrei apare Maica Domnului a 
Întrupării. 

Aceste personaje sunt adorate, fiecare la 
rândul său, de grupuri diverse, în conformitate 
cu tradiţia Bisericii . La dreapta şi la stânga 
Celui Vechi de Zile [Fig. 36 ] apar Îngeri în 
medalioane, întorşi - venind din două sensuri -
către personajul central [Fig 37j . Hristos era deja 
înconjurat de Arhangheli şi de Ierarhi [Fig.25, 
26]. Noua pictură propune însă o aglomerare 
de personaje, ce trebuie să sugereze mulţimea 
nenumăratăa Îngerilor. Astfel, în spaţiile dintre 
limitele laturilor absidei şi nişele scobite în 
centrul acestora, au fost pictaţi Arhangheli, de 
asemenea venind din două părţi [Fig. 32]. 

Ca anturaj al Fecioarei Platytera [Fig. 
38a, b] au fost aleşi Pro.feţii. Pe latura de sud 
a absidei, se mai păstrează imaginile câtorva 
personaje, aflate într-o mişcare vie orientată 

spre acelaşi ax estic, dintre care unele pot fi 
identificate prin nume : Eremia, Ilie [Fig. 39]. 

l 17 

http://patrimoniu.gov.ro



Cu cât înaintăm spre estul absidei şi spre nord, 
culoarea din acest registru se pierde, astfel 
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Fig. 40. Absidă, latura de est. Moise 

încât restauratorii au fost nevoiţi să recurgă la o 
soluţie alb pe alb, cu diferenţe de textură, pentru 
a pune în valoare siluetele foarte elegante ale 
Pro.feţilor, uneori însoţite de atributele lor , ca de 
pildă Moise aflat chiar lângă imaginea Fecioarei 
[Fig. 40]. 

Ultimul registru marcat în ax de unica 
fereastră a altarului - nelipsită de sens simbolic 
- a fost rezervat Cetei Mucenicilor. Imaginile 
lor sunt şi mai distruse, doar în colţul de sud-est 
păstrându-se urme de siluete colorate [Fig. 41]. 

Dorinţa de a integra decorul pictat primar 
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Fig. 41. Absidă, latura de sud. Mucenici (detaliu) 

Fig. 42. Naos, peretele de est, partea de nord. 
Ocniţe false, pictate 

a mers atât de departe încât pictorii au imitat prin 
desen şi culoare, pe feţele de est ale naosului, 
la întâlnirea cu laturile absidei, câte două ocniţe 
oarbe de fiecare parte [Fig. 42]. 

Ultimele zone care păstrează picturi 
murale din acestă fază sunt laturile de est şi de 
sud ale turnului-clopotniţă, la nivelul camerei 
clopotelor. Pictura este destul de deteriorată prin 
erodare şi depuneri , astfel încât iconografia nu 
poate fi descifrată [Fig. 43 , 44]. Ceea ce este 
însă notabil este gama cromatică. vie şi un anume 
dinamism al imaginilor, cu figurile plasate în 
peisaj. 
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Fig. 43. Turnul-clopotniţă, latura de est, registrul I 

Fig. 44.Turnul-clopotniţă, latura de est, registrul II 

Sub nivelul cornişei turnului, o fotografie din 
191 l [Fig. 3] indică prezenţa unor personaje pictate 
sub arcade, ca în nişte nişe false, dar nimic nu a mai 
rămas din acestea. 

Revenind la picturile dispărute de pe faţada de 
sud, ne-am putea întreba dacă aceasta era în întregime 
rezervată ilustrării Imnului Acatist sau dacă mai 
cuprindea ş i imagini din alte cicluri iconografice. 

Analiza atentă a fotografiilor din 1911 ne 
furnizează câteva informaţii , dar întrucât ele nu mai 

RESUME 
La restaw·ation de peintw·es murales exteri eLu·es et interiew·es 

de l'eglise St. Nicolas du village de Bălineşti, fondation du grand 
logothete Ioan Tăutu, datee par l' inscription votive de 1499, 
a remis en discussion Lm monument des plus importantes de 
l'histoire de l'architectw·e et de l'a1t de la Moldavie medievale. 

La peintw·e exteriew·e, due a son etat de conservation, a ete 
enlevee a la restauration des annees 20 du XX e siecle. On amis 
en valew· la premiere decoration des disques ceramiques emai l Ies 
et quelques fragments de peintures figw·atives: St Nicolas et 
l'Archange Michel SLU" la fas;ade sud de l'abside, w1 fragment 
du Jugement Dernier sw· la fas;ade sud-ouest de l'exonaithex 
polygonal, Cherubins dans Ies niches superiew·es et Anges au 
dessous de la comiche de l'abside. 

L'analyse de cette decoration conduita ce1taines conclusions: 
- Le decor exteriew· de l'eglise St Nicolas de Bălineşti a ete rea-

pot fi verificate, ne aflăm în faţa Lmor supoziţii [Fig. 3, 
4, 6]. Din cele trei imagini rezultă că scenele imnului 
erau de dimensiuni mari, astfel încât nu pare să mai 
fi rămas loc pentru alt ciclu sau măcar pentru păt1i 
din el. Spre vest de pisanie, pare a se individualiza 
însă o imagine mai specială, care arată un personaj în 
picioare, ce nu pare a aparţine vreuneia dintre scene. 

S-au păstrat, de asemenea, două scene 
fragmentare pe latura de est a turnului-clopotniţă. 
Sunt porţiuni din singurele compoziţii figurative 
rămase [Fig. 43, 44], dar starea lor de conservare nu 
permite acum identificarea lor. 

Din această analiză se desprind mai multe 
concluzii: 
- Decorul exterior al bisericii Sf Nicolae din Bălineşti 
a fost realizat în două faze. 
- Prima fază combina decorul ceramic cu o pictură 
figurativă aşternută selectiv pe anumite zone, marcate 
ca fiind de interes, ale bisericii . 
-Datarea acestei prime faze a picturii murale exterioare 
se plasează la scurtă vreme după terminarea bisericii, 
decorul ceramic fiind montat concomitent cu ridicarea 
zidurilor. 
- Biserica este un martor important al soluţiilor 

decorative adoptate la sfârşitul domniei lui Ştefan cel 
Mare. 
-Pictura din această primă fază pare a fi contemporană 
cu cea din interiorul bisericii . Ea era plasată în 
ocniţele care înconjurau biserica şi cel puţin în 
firidele din registrul median al absidei altarului. 
- A doua fază a picturii figurative se raliază în linii 
mari modelului acceptat pentru Moldova secolului 
al XVI-iea, în ansamblul nou creat integrându-se 
annonic, iconografic şi plastic, imaginile realizate 
în prima fază. 
- Datarea acestei faze este încă incertă. 
- Datorită acestor fapte, biserica Sf Nicolae din 
Bălineşti apare ca un unicat în arta Moldovei 
medievale. 

lise en deux phases. 
- La premiere phase combine le decor ceramique avec w1e 
peintw·e figw·ative mise d' une maniere selective dans quelques 
zones des parois. 
- On powrnit placer la datation de cette phase peu apres de la 
finalisation du bâtiment, le decor cerainique etant contemporain 
avec Ies mw·ailles. 
- L'eglise est un temoigne important des solutions decoratives 
des eglises de l'epoque d'Etienne le Grand ( 1457 - 1504). 
- La deuxieme phase de la peintw·e figw11tive exteriew·e s' inscrit 
grosso modo, dans le modele accepte polu· la Molda vie du XV!e 
siecle, en s'harmonisant avec le decor peint de la premiere 
ph ase. 
- La datation exacte de cette peinture est encore incertaine. 
- Grâce a ces faits, l'Eg li se St Nicolas de Balinesti est un 
unicum parm i Ies monuments de la Moldavie medievale. 
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PATRIMONIUL CONSTRUIT URBAN IN PERICOL 
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PATRIMONIUL CONSTRUIT AL BUCUREŞTIULUI 
ESTE ÎN MARE PERICOL! 

Patrimoniul de arhitectură , istoric şi cul
tural al Bucureştiului a fost, este şi va fi expus la 
3 surse majore de distrugere: 
Cutremurele 
Incendiile şi 
Demolarea intenţionată. 

Patrimoniul construit al capitalei aparţine 
următoarelor clase din punctul de vedere al 
legislaţiei naţionale de protecţie: 
Monumente istorice; 
Construcţii situate în „zone protejate". 

Prof. dr. ing. Dan LUNGU 

Statistica monumentelor istorice cuprinse în Lista 
Monumentelor istorice 2004. Monitorul Oficial al 
României, Anul 172 (XVI) - Nr. 646 bis., 16 iulie 
2004, Volumele l, Il, TU indică distribuţia din Ta
belul 1 a monumentelor istorice din Bucureşti şi 
respectiv din întreaga ţară. 

Distribuţia pe categorii şi vârstă a monument
elor istorice din Bucureşti grupa A (importanţă 
naţională) şi grupa B (importanţă locală) este cea 
din Tabelul 2 . 

Tabelul 1. Monumente istorice din Bucureşti şi din România 

Număr I II III IV Monumente 

monumente Arheologie Arhitectură For+ Memoriale I grupa 
public funerare valorică A 

Bucureşti 2627 190 2089 112 236 247 
România 29425 9585 17708 678 1464 6640 

Tabelul 2. Monumente istorice de arhitectură în Bucureşti, exemple 

Grupa A 
Sec. Sec. Sec. 1700- 1776- 1831- 1921- 1946-
xv XVI XVII 1776 1830 1920 1945 1960 

Clădiri de cult 14 8 29 3 10 10 4 
Hoteluri 1 1 1 
Imobile, case 4 4 9 5 
Palate 3 7 1 2 7 3 
Clădiri industriale 1 2 
Institutii 6 19 11 

Grupa B 
Sec. Sec. Sec. 1770- 1776- 1831- 1921- 1946-
xv XVI XVII 1776 1830 1920 1945 1960 

Clădiri de cult 1 18 16 3 8 4 
Hoteluri 1 2 11 6 
Imobile, case 2 7 16 941 705 
Palate 2 3 3 3 
Clădiri industriale 1 1 12 8 
Instituţii 4 56 40 
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Între cele mai vechi monumente istorice 
din patrimoniul construit al Bucureştiului pot fi 
enumerate: 
ÎnsecolulXV111: Hanul Gabroveni, l 739(Str. Lips
cani 86-88), Casa Melik (Str. Spătarului 22), Reşe
dinţapatriarhală(AleeaDealul Mitropoliei 21 )ş.a., 

În secolul XIX: Hanul lui Manuc, 1808 
(Str. Franceză 42), Palatul Ghica Tei, 1822 (Str. 
Doamna Ghica 5), Palatul Suţu, 1833 (Muzeu l 
de Istorie al Oraşului Bucureşti), Casa Capşa, 

1848 (Calea Victoriei 36), Casa Kreţulescu, 1863 
(Muzeul Literaturii Române, Bd. Dacia 12), ş . a. 

Di stribuţia bisericilor din Bucureşti cu
prinse în Lista Monumentelor Istorice 2004 
împreună cu distribuţia tuturor bisericilor din 
Capitală inventariate în Atlasu l - Ghid Istoria şi 
arhitectura lăcaşurilor de cult din Bucureşti ( 1999) 
sunt indicate în f-trncţie de perioada de construcţie 
în Fig. l . 

Similar, în Fig. 2 este indicată distribuţia în 
funcţie de perioada de construcţie a palatelor şi 

hotelurilor monumente istorice din Bucureşti . 

Analiza tipului şi vârstei monumentelor is
torice din Bucureşti este de natură a atrage atenţia 
asupra responsabilităţii majore de a păstra intact 
un patrimoniu construit care a fost realizat înainte 
de 1800 numai în relativ puţine cazuri. 

Una dintre explicaţiile numărului redus 
de c l ădiri vechi în Bucureşti provine din numărul 
mare şi locaţia în oraş a incendiilor din Bucureşti 
în secolele XVll - XIX; în cele ce urmează se 
consemnează asemenea locaţii şi efecte ale in
cendiilor după Istoria Bucureştilor, de Ionescu 
Gion, 1889 şi Bucureştii de altădată, de G. Patra, 
1981 : 

1691 Foc şi moarte de oameni (Gh. Şincai , 

Cronica Românilor, Iaşi, 1854, 
Voi. 3, p. 163) 

1704 Foc la Hanul Şerban Vodă (pe locul actua
lei Bănci Naţionale) 
1716 Foc în Centrul târgului 

60 ,--------------- - ----------

Distributia celor 87 de biserici din Bucuresti cuprinse in 
50 Lista Monumentelor Istorice 2004, cu 

40 -

30 -

20 
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o 

perioada de constructie 

24 

Date: 
Ministerul Culturii si Cultelor 
Institutul Na~onal al Monumentelor Istorice 
Lista Monumentelor Istorice (2004) 
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Distributia celor 184 de biserici din Bucuresti descrise in 
50 - Atlas-Ghidai lacasurilorde cult(1999), cu 

40 

30 
Date: 

20 
Atla~Ghid, Istoria si 
arhitectura lacasuri/or de cult 
din Bucure.sti, Voi. I, li, R/(1999) 

10 
4 2 

o 
1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 

Fig. 1. Distribuţia bisericilor din Bucureşti, monumente istorice, 
în funcţie de perioada de construcţie 
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Fig. 2. Di stribuţi a palatelor ş i hotelurilor din Bucureşti , monumente istorice, 
în funcţi e de perioada de construcţi e 

1739 Au ars case mari 16, mijloc ii 49, mici 77, 
prăvă lii 9, chilii 5 ;mănăstirea Sf. Sava, biserica 
Co l ţea ş i alte 3 biserici (E. Legrand, Ephemerides 
Daces, Pari s, 188 1, p. 185) 

1767 Foc la Mănăstirea Cotroceni ş 1 case le 
domneşt i 

1804 Foc în tot târgul , acti vat de vânt 
Au ars 500 - 600 case mari ş i mici ş i prăvă lii 

(poate chiar peste 2000 după Dionisie Eclisiarhul, 
Chronograph) 

18 12 Foc la Casele domneşti din Dealul Spirii 
(Arhive le Statului), ş i la biseri ca Mihai Vodă 

1822 
1824 
nt111 

Foc la Cavafi i vechi 
Foc pe Calea Şerban Vodă ş i în împreju-

Au ars 41 9 case 
1845 Foc în Centrul comercial al Bucureştiului , 

la sp italul Col ţea , biserica Bărăţ i a ş i biserica Sf. 
Anton 

1847, 23 maitie, Incendiul de Paşte , la amiază 
Focul se porneşte l ângă biseri ca Sf. Dumitru ş i 

Palatul Poşte lo r ş i cuprinde rapid Lipscani, Şe l a ri , 

str. Franceză, Curtea Veche, Co l ţea , Sf. Gheor
ghe, Sf. Vineri , Vergului ş.a . 

Au ars: 12 biseri ci, 130 case, 1072 prăvă lii 

parter, 3 J prăvă li i parter ş i etaj , 85 hanuri ; 
Au murit 15 persoane ; 

S-au primit 6.733.000 lei pentru refacerea 
oraşului din care domnitorul Gh. Bibescu 230.000 
lei, sultanul Turciei I 61.000 lei, domnitorul Mol
dovei 35.775 lei, fostul domnitor al Serbiei M. 
Obrenovici 3 1.500 lei, consulul Austriei 6.500 
lei, consulul Rusiei 3980 lei, consulul Franţe i 

1 OOO lei , ş .a. 

Ş i astăzi foc ul este unul din principalii 
duşmani ai patr imoniului construit naţi ona l ş i al 
monumentelor istori ce, în special. 

Raportul nr. 72334/9 iunie 2008 al Inspec
toratului Genera l pentru S i tu aţii de Urgenţă din 
Ministerul Internelor ş i Reformei Administrati ve, 
destinat Comisiei Prezidenţ i a l e pentru Patrimo
niul construit, siturile istorice şi natura le din Ro
mânia, indică că între 1995 ş i 2008 s-au produs 
peste 550 incendii la construcţii de cult, aproxi
mativ 30% dintre acestea afectând lăcaşurile de 
cul t de dife ri te confesi uni. 

lncendi i le s-au datorat unor cauze de 
natură tehnică în proporţ i e de cca 50% ş i unor 
defic ienţe de natură organizatori că în proporţ i e de 
peste 30%. 

Exemple de incendii contemporane cu 
efecte majore asupra patrimoniului cultura l al 
României sunt cele ce au afectat Muzeul Naţiona l 

al Satului „Dimitrie Gusti" din Bucureşt i , Teatrul 
Naţ i on a l „Ion Luca Caragiale" din Bucureşti , 

sau mai recent, Catedrala din Bi str i ţa (iunie 
2008) [Fig. 3] ş i Moara lui Asan, Lizeanu I Obor, 
Bucureşti (mai 2008) [Fig 13]. 

Cea la ltă s ursă de hazard pentru construc
ţ ii le Bucureştiului o reprezintă marile cutremure 
moldave, din zona Vrancea. 

Câteva dintre efecte le celor 4 cutremure 
vrâncene puternice din ultimii 200 ani sunt notate 
mat JOS: 

- 1802, magnitud ine M0 _R= 7.7, intensitatea 
epicentra l ă peste 9. Cutremurul, foarte adânc, este 
apreciat ca cel mai puternic cutremur istoric din 
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Fig. 3. Incendiul de la Catedrala din Bistriţa , mai 2008 

sursa Vrancea, care a dărâmat o paJte din Turnul 
Colţei în Bucureşti şi s-a simţit până la Moscova, 
lstanbul şi în insulele greceşti; 

- 1829 şi 1838, 2 cutremure cu intensitatea epi
centrală peste 8. Cutremurele au produs victime, 
au înspăimântat oamenii , le-au dărâmat casele şi 
le-au crăpat zidurile şi au fost consemnate în nu
meroase documente româneşti şi străine ale vre
mii cu distrugerile provocate în Bucureşti şi nu 
numai ; 

- 1940, magnitudine M0 _R= 7.4, adâncime cca. 
140 km. Cutremurul a provocat peste 350 victime 
în România şi prăbuşirea blocului Carlton [Fig 4] 
(cu peste 130 victime) în capitală (cea mai înaltă 
clădire din ţară. din beton armat, cu 1 l etaje şi 

înălţimea de peste 47 m ). 

Academicianul Aurel A. Beleş a publicat 
în numerele 1 O şi 11 din 1941 ale publicaţiei „Bu-

124 

letinul Societăţii Politehnice'', precum şi într-o 
broşură separată , lucrarea intitulată. „Cutremurul 
şi construcţiile", lucrare care pune pentru prima 
dată diagnosticul vulnerabilităţii seismice ex
treme a tuturor clădirilor înalte din beton armat 
construite între cele două războaie mondiale în 
centrul Bucureştiului . 

- 1977, magnitudinea M0 _R= 7.2, adâncimea 109 
km, distanţa epicentrală faţă de Bucureşti cca. l 05 
km, cea mai mică distanţă evaluată instrumental 
pentru un cutremur vrancean puternic. Cutremurul 
a cauzat 1578 victime, din care 1424 în Bucureşti , 

11221 răniţi, din care 7598 în Bucureşti , pagube 
la construcţii în general peste 70% din totalul 
de 2,05 miliarde $ în 1977 (valoare ce poate fi 
actualizată la 6 -7 miliarde $, astăzi), 32 clădiri 
integral prăbuşite în Bucureşti , din care 29 au fost 
clădiri înalte din beton armat (sau beton armat şi 
zidărie de cărămidă) construite înainte de cel de al 
doilea război mondial, ş.a . [Fig 5]. 
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Fig 4. Blocul Carlton 

Fig Sa. 4 Martie 1977 

Clădiri monumentale din capitală precum : 
Palatul Telefoanelor, Palatul de Justiţie, Faculta
tea de Medicină, Primăria, Palatul CFR, Muzeul 
de Istorie a României, numeroase biserici, spitale, 
şcoli şi clădiri de locuinţe au fost grav avariate. 

Practic, întregul fond construit vechi al 
Bucureştiului , clădiri istorice şi clădiri înalte din 
beton armat interbelice şi postbelice, numeroase 

palate ce au ilustrat numele de „micul Paris" dat 
Bucureştiului „de altădată." au avut de suferit şi 
se află astăzi pe lista de priorităţi de consolidare, 
însemnate cu „bulina roşie" care ne reaminteşte 
că „nu suntem nemuritori", cum recent remarca 
maestrul Radu Beligan într-un interviu la împlini
rea vârstei de 90 de ani! 
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Fig 5b, c. 4 Martie 1977 

Explicaţia pentru numărul foarte mare de 
clădiri înalte pră.buşite în centrul Bucw-eştiului în 
1977 rezultă din : 

(i) Planul Director de Sistematizare a Capi
talei din 1935, care a fixat perimetrul pentru 
clădirile înalte în centrul oraşului ca în Fig. 6, ş i 

(ii) Vulnerabilitatea mare a c l ădirilor îna lte 
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din beton armat construite înainte de război , în 
absenţa cunoştinţelor de protecţie seismică la vre
mea când ele au fost ridicate. 

Din păcate pentru identitatea cultural ă, 

istorică , de arhitectură şi urbanistică a Bucureş
tiului , se demonstrează în prezent, cu succes! , 
că cel mai important contributor la pierderea 
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Fig. 5d. 4 Martie 1977 

Fig. 6. Planul director de sistematizare a Bucureştiului din 1935; zona roşie recomandată 
pentru clădiri înalte a furnizat majoritatea colapsurilor în 1977 

construcţiilor frumoase din zonele protejate ale 
Bucureştiului este acţiunea conştientă a unor 
ambiţii de arhitectură şi mai presus de acestea, a 

intereselor speculative imobiliare ale momentu
lui . 
Legislaţia în vigoare care prevede protecţia mo-
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numentelor istorice sub autoritatea Ministerului 
Culturii şi Cultelor şi protecţia clădirilor din „zone 
protejate" sub autoritatea Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice şi Locuinţei I Ministerul Trans
po1iurilor, Construcţiilor şi Turismului şi a pla
nurilor urbanistice administrate de administraţia 
locală conduce în final la o protecţie ce tinde spre 
zero pentru clădirile din zonele numai formal şi 

global denumite „protejate". 

Tabloul de astăzi al Bucureştiului cu (i) 
demolări rapide, peste noapte, ale clădirilor isto
rice nedegradate se ismic, situate în centrul Capi
talei şi în zonele rezidenţiale elegante ş i nepoluate 
ale oraşului şi cu (ii) zgârie nori care răsar în mod 
aleator ş i dezordonat, deşi aprobaţi de direcţiile de 
specialitate ale autorităţiilor locale şi centrale, pe 
întreaga suprafaţă a Capitalei, inclusiv în zona de 
protecţie a monumentelor istorice, amestecându
se cu clădiri de joasă înălţime şi creând probleme 
de circulaţie şi parcare irezolvabile (atât în pre
zent cât şi în viitor), este alarmant şi prefigurează 
o distrugere a Bucureştiului care o va depăşi pe 
cea din perioada comunistă. 

Democraţia este un sistem evident şi in
discutabil mai eficient decât dictatura şi este pe 
cale de a-şi demonstra superioritatea şi în politica 
de demolare a construcţiilor din zonele declarate 
„protejate" ale Bucureştiului. 

În prezent, Lista clădirilor expertizate 
tehnic şi încadrate în Clasa l de risc seismic de 
la Ministerul Dezvo ltării , Lucrărilor Publice şi 

Locuinţelor cuprinde 392 poziţii I adrese ce pot 
fi grupate (în% din totalul clădirilor expertizate) 
după cum urmează: 

(i) Clădiri înalte 

(ii) Clădiri joase 

2: P + 9E sub 3% 
2: P + TE 16% 

:::; P + 4E 
:S P + l E 

57% 
17% 

Dintre cele 392 poziţii numai 6 sunt din 
Clasa de importanţă. 2, iar restul din Clasele de 
importanţă 3 (311 clădiri) şi 4 (75 clădiri) , repre
zentând construcţii comune. 

Cele 6 clădiri din Clasa 2 de importanţă 
sunt situate în centrul Capitalei pe străzi le Franceză 
(No 9), J.L. Calderon (No 2), J. Michelet (No 2 -
6), Calea Victoriei (No 33 - 35) şi Bd. Magheru 
(No 12 - 14 şi No 20). 
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Clădirile înalte (2: P +9E) interbelice sunt 
situate tot în centrul capitalei pe Calea Victoriei 
(No 33-35, No 95 şi No 1 O I A ş i B), Bulevardul 
N. Bă.lcescu (No 32 - 34), Bulevardul Gh. Ma
gheru (No 12- 14), str. l. Brezoianu (No 44) şi str. 
A. Beldiman (No 1), iar cele construite după 1945 
sunt pe Şoseaua Ştefan cel Mare (No 33 şi No 
32), str. Gării de Nord (No 6 - 8) şi Piaţa Romană 
(No 9). 

La 1 O ani de la iniţierea programului de 
consolidare pentru construcţiile din Clasa 1 de 
risc se ismic, din Lista lor în Capita lă ce avea 
iniţial număr 127 poziţii cu înălţimea construcţiei 
în general 2: P + 4E, 19 dintre acestea fiind situ
ate pe Calea Victoriei ş i Bulevardele Magheru şi 
Bălcescu : 

1 O clădiri (din care 5 peste P + 7E) sunt complet 
consolidate; 
6 clădiri (din care 4 peste .P + 8E) sunt în consoli
dare; 
12 clădiri (din care 7 peste P + 7E) au proiectele 
de consolidare terminate· 

.. 

Fig 7. Clădiri cu 
„ Bulină roşie" 

16 clădiri urmează să. intre în faza proiectării 

lucrărilor de consolidare (mai 2008). 

Examinarea datelor prezentate pentru 
că.dirile expertizate tehnic în Clasa 1 de risc seis
mic din Bucureşti - clă.diri cu „Bulină roşie" [Fig 
7] - permite următoarel e concluzii: 
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l. Scopul iniţial ale programului de ex
pertizare seismică a clădirilor din Bucureşti ava
riate de cutremurele Vrâncene din 1940, 1977 ş i 

1990, a fost realizarea unei Liste de Priorităţi de 
consolidare şi de punere în siguranţă a locatarilor 
din construcţiile cu probleme grave la structura 
de rezistenţă a imobilelor. 

2. În ultimii ani lista s-a completat cu un 
număr foarte mare de construcţii joase, având 
câteva nivele, în general cu structura din zidărie 
portantă sau mixtă (zidărie şi beton) şi cu planşee 
uneori din lemn sau cu profite metalice şi bolţi de 
cărămidă. 

Aceste construcţii pot fi eventual încadrate 
în aceeaşi clasă de vulnerabilitate seismică cu cele 
înalte - de tipul celor prăbuşite în 1977 - dar nu 
pot fi riguros considerate ca aparţinând aceleiaşi 
clase de risc se ismic şi pentru simplul fapt că pe 
baza experienţei seismice din 1977 ele generează 
în cazul unui cutremur major, similar cu cel din 
1977, consecinţe umane, economice şi structurale 
complect diferite de cele ce au fost provocate de 
prăbuşirea construcţiilor multietajate înalte din 
beton armat la 4 martie 1977. 

3, Întrucât peste 50% din Lista de 
construcţii din Bucureşti încadrate în Clasa l de 
risc seismic sunt construcţii joase sub P + 4E ( 17 
% fiind construcţii P şi P + 1 E) şi întrucât numai 
6 construcţii din cele 392 din Listă aparţin Clasei 
de importanţă 2, se poate simplu observa că sensul 
listei de priorităţi de consolidare seismică a fost 
deviat spre alte scopuri, neexplicit declarate. 

În prezent, „bulina roşie" devine o „invi
taţie" pentru desfiinţarea a numeroase clădiri in
troduse din Clasa 1 de risc seismic ce sunt situate 
în zonele din centrul Capitalei sau în zonele rezi
denţiale din Nordul oraşului, ş.a. (unde l mp de 
teren costă. între 3000 şi 7000 Euro I mp!) . 

Aceste clădiri au structura de rezistenţă 

fragilă, din zidări e de cărămidă, uşor de demolat, 
şi au devenit astfel extrem de „atractive" pentru 
speculaţiile imobiliare menite să creeze terenul 
liber pentru viitoarele investiţii în clădiri înalte 
având 3 până la 8 nivele peste nivelul general al 
zonei I cartierului în care se vor împlanta. 

Un set de 7 postere, ilustrând cazuri tipi
ce de agresiune asupra patrimoniului construit al 
Bucureştiului , a fost prezentate recent de lNMl în 
expoziţia intitulată Protecţia patrimoniului con
struit din „ zone protejate" organizată la Comple
xul Muzeal Naţional „Moldova" laşi , cu ocazia 

Ediţiei jubiliare, a X-a, a Simpozionului Naţional 
Monumentul Tradiţie şi Viitor, Iaşi, 2 - 5 Octom
brie 2008. 

Conţinutul acestora solicită prin imagini, 
[Fig 8 - Fig 15]~ , o schimbare urgentă în legi s laţia 
de protecţie şi în politica imobiliară de desfiinţare 
a clădirilor monument istoric sau situate în „zone 
protejate" din România. 

Raportul din Septembrie 2008 privind Pa
trimoniul Construit şi Naţional al României în Pe
ricol, Măsuri prioritare de protecţie şi o ilustrare 
a stării de fapt, întocmit de Comisia Prezidenţială 
pentru Patrimoniul Construit, Siturile Istorice ş i 

Naturale, propune explicit şi foarte clar următoare
le măsuri urgente: 

• Includerea temporară a zonelor con-
struite protejate, în calitate de ansambluri sau si
turi, după caz, în categoria juridică de „monument 
istoric", intrând, prin urmare, în aria de incidenţă 
a legislaţiei în vigoare privind monumentele is
torice; 

• Statutul temporar consemnat la punctul 
anterior trebuie să fie valabil până la finalizarea 
delimitării şi reglementării tuturor zonelor con
struite protejate în aşezările urbane sau rurale pen
tru care nu s-au efectuat încă aceste operaţiuni şi 
a cartării tuturor imobilelor din toate zonele pro
tejate, existente ca atare în prezent şi urmând a fi 
delimitate prin clasificarea lor în 3 categorii va
lorice: 

a. monumente istorice cuprinse în Lista 
Monumentelor Istorice sau propuse spre clasare -
imobile care nu pot constitui obiectului unei cereri 
de desfiinţare; 

b. imobile, construcţii şi situri - împreună 

cu componentele acestora - protejate prin 
reglementări le urbanistice afer~nte zonei protejate 
din care fac parte - imobile care nu pot constitui 
obiectul unei cereri de desfiinţare; 

c. imobile comune. 

Aceste măsuri reprezintă în prezent sin
gura posibilitate eficace de a bloca „epidemia" de 
demolări în zonele centrale ale Bucureştiului deve
nite zone ţintă pentru acei dezvoltatori imobiliari 
care consideră că Istoria Românilor şi Istoria Arhi
tecturii trebuie studiate numai la timpul trecut! 
În măsura în care legislaţia de azi privind 
1 Toate fotografiile din Figurile 3, 7, 8, 9, 10, 11 , 12, 13 , 14 
şi 15 au fost realizate de dl. George! Dumitriu, Institutul 
Naţional al Monumentelor Istorice. 
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Situaţia patrimoniului construit din "zone protejate", 
situate in centrul Bucurestiului 

1. Clădiri expuse demolării I demolate situate în „zone protejate" 

Constructia era terminată în an ul 1911 , iar sistematizarea 
bulevardului Lâscăr Catargiu , intre Piaţa Rom ană şi Piaţa Victoriei., 
a fost efectuată între anii 1895 -1899, în spiritu! arhitecturii academice 
franceze. după proiectul arh. 1.0. Berindei. 

Imobilul se află şi rn zona de protecţie a Casei Dinu Lipatti , 
Bulevardul lase i r Catargiu nr. 12 , monument istoric , Lista 
Monumentelor Istorice 2004. poziţia 615/B·ll ·m ·B-18330 . 

Imobilul este situat într-o 
11 2onă protejaU " şi a beneficiat 

în fapt de protecţie nul ă . 

Acoperişul Imobilului a fost 
Incendiat la începutul anului 

l=-=:;;:~q::i--.-1 2007 şi c li direa a fost degradată 
sistematic şi continuu 
· de mâna omului -până la 
starea de ruină de astăzi. 
Semnu l, din luna 
n1 artle 2007, 

„ Pericol de prăbuşire" pe faţada cl !idlrii a anunţat 
cu claritate destinul de desfiinţare a acestei 
elegante cl ădiri din centrul Bucureştiului. 

Cererea de clasare ca monument Istoric a Imobilului redactată 
de INMI (nr. 351123.03.2008) a fost respinsă de Comisia Naţional ii a 
Monumentelor lstol'i ce. 

Imobil str. G. Clemenceau 8 - 1 O 

Stra da Georges Clemenceau este situată peste 
drum de Atheneul Rom â n . f3cili tând comunicaţia 
dintre Str. Grrlidina Episcopiei (azi Episcopiei) şi 
Str. Geor-ge Enescu (fostă Cosmonautilor-, 
fostă Al . Lahovar-1) • 

Strada Georges Clemenceau a fost reallzată într-o 
singură periooadă istoric ă (domnia Regelui Carol I) şi 
într-un singur stil (academism francez). 

IQlf'Dm Institutul Naţional al Monumentelor Istorice 
Str. lenăchlţă Văcărescu Nr.1 6, Sector4, BucureşU 040157, Oficiul poştal 53, România 

Tel. 021.336.60.73 Fax: 021.336.99.04 e-mail: lnml@lnml.ro web-site: http://Www.lnml.ro 

Fig. 8 
construcţiile noi înalte din Paris poate şi ar trebui să constituie un model pentru „zonele protejate" din 
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Situatia 
' 

patrimoniului construit din "zone protejate", 
situate În centrul Bucurestiului 

2. Clădiri înalte situate în „Zona de protecţie" a monumentelor istorice? 

Clădirea Înaltă lângă Catedrala „Sfântul losiF' 
Catedrala "Sfântul Iosif', din Bucureşti a fost TncepuUi în anul 

1875 ţi construcţia a fost finalizată fn anul 1884 cind în Romanla 
domnea regele Carol I. 

Catedrala a fost exec utată după proiectul celebrului arhitect din 
Viena , dr. Friedrich Schmidt. Pictura ţi vitralllle Catedralei au fost 
xecutate d• flrma Mayer din Mllnchen, iar altarul a fost sculptat la Roma. 

Clădirea înaltă afl ată în construcţie lâng ă Catedra l ă are 4S+P+18E. 
înălţimea 76m, POT=5J•.4, aria în plan 1059mp. 

Procedurile de elaborare $1 autorizare a documentaţlllor de 
urbanism , de amplasare ţi de construire a clidlrii in1.lte din str. 
general Berthelot nr.11 ·15 , sector 1 -începute in anul 1999 şi (ii) 
condiţiile de deschidere a execuţiei lu cri rilor de c onstrucţie - în anul 
2006 - continuă să produci controverse şi discuţii . 

Justiţia urmeazl să se pronunţe asupra legallU.ţil construcţiei , 

la care lucrlrlle de şantier sunt oprite. 
Construcţia uriaş ă de l âng ă Catedrala. „Sfântul Iosif" , sfidează 

bunul simţ urb anistic în 8ucure1tl şi semnificaţia de monument Istoric 
a Catedralei 11Sfântul Iosif'. 

Clădirea Înaltă din vecinătatea bisericii Armeneşti 

Biserica Ameneasci a fost construld intre anii 1911·1915 dupl 
planurile arhitecţilor Dimitrie Maimarolu şi Grigore Cerchez. pe locul 
vechil biserici annene1tl, din platri, construită în sec. XV III: c oduri 
LMI 2004: B·ll·a·B-18319 (ansamblul) , B·ll ·m·B-18320 (biserica), 
B·ll·m·B-18321 (biblioteca). 

Clădirea îna ltă din vecinătatea Bisericii Armeneşti a creat 
(I) Mod~ul neg;atlv şi pentru alte situaţii slm Ilare în Bucureşti 

(vezi Catedrala Sf. Iosif) 11 
(ii) Precedentul pentru degradarea unul monument Istoric 

Important ca urm are a lucră rilor da Infrastructuri la clădirea inalU. 

Clădirea înaltă din vecinătatea MIRA, Ministerul de Interne şi Reformei Administrative 
Structura de rezistenţi a clădirii înalte situate în vecinitatea 

sediului Ministerului de Interne şi Reformei Administrative are P+12E 
şi depiteşte cu cca.5 niveluri în ălţimea clădirii monumentale adiacente, 
Palatul Senatului. 

Deşi Pala.tul Senatulu i nu este cluat inel monument istoric , 
clădirea este reprezentativi pentru arhitectura interbelic i, fiind 
construită între anii 1938 - 1941 sub coordonarea Inginerului Em li 
Prager dup ă planurile arhitectului Emil Nădejde. 

Clldirea se afli în Zona de protecţie a : (i) Hotelului Continental, 
cod LMI 2004, B·ll·m·B-19858 (Sf.sec.XIX) şi (l i) fostului Hotel Negolu, 
cod LMI 2004 , B-ll -m-18421. 

~fmlj Institutul Naţional al Monumentelor Istorice 
Str. lenAchllă Văcărescu Nr.16, Sector 4, Bucureşti 040157, Oficiul poştal 53, Roman la 
Tel. 021.336.60.73 Fax: 021 .336.99.04 &-mail: lnml@lnml.ro web-site: http://Www.lnml.ro 

Fig. 9 

Bucureşti trebuie arătat că, în 8 iulie 2008, Con- seil de Paris a validat construcţ i a turnurilor înalte 

131 

http://patrimoniu.gov.ro



Situaţia patrimoniului construit din "zone protejate", 
situate in centrul Bucurestiului 

3a. Clădiri din zone protejate şi monumente istorice expuse demolării 
datorită expertizării tehnice în Clasa 1 de risc seismic 

Pasajul Victoria , str. Academiei 

În urm i cu cca. 10 ani , Ministerul Lucrlrll or Publice ii Am enajlrll Teritoriu lui (MLPAT) prin ministrul Nicolae Noica a promovat conceptul 11 clldlre 
expertizatl tehnic încadratl în clasa 1 de risc seism lc 11 (simbolizat de "bulina ro1Je11

) pentru a fundamenta necesitatea urgentă de consolidare a clldlrllor 
din beton ann at peste P +4E nive le construite înainte de cel de al dollea rl2bol m ondlal fn centrul Bucureţtlulul - clldlrl ce au furnizat peste 1400 de 
pierderi de vieţi omenejtl la cutremurul din 4martie1977. 

Imobil str. G. Enescu 27 

În prezent simbolul "clldire expertizată tehnic încadrată În claia 1 de risc seismic" a devenit unul dintre cele mai "so lide" argumente pentru 
dem oluea cli dirilor În centrul capitalei şi in 2onele protejate, anulându ~se astfel sem nul original: prioritate de consolidare seismică şi de punere În 
siguranţă. 

Folosirea Intenţionau a slmbolulul 11 ri1c seismic clasa 1" pentru demolarea clădirilor vechi poate lichida în ciţiva ani fondul Istoric de clldlrl vechi şi 
frumoase ale capitalei. 

~f'Dm Institutul Naţional al Monumentelor Istorice 
Str. lenAchiţă Văcărescu Nr.16, Sector 4, Bucureşti 040167, Oficiul poştal 63, România 
Tel. 021 .336.60.73 Fex: 021 .336.99.04 e-mail: lnml@lnml.ro web-site: http://Www.lnml.ro 

Fig. 10 

(până la 150 -200 m) numai la periferia capitalei şi a limitat la 50 m înălţimea construcţiilor în zonele 
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Situaţia patrimoniului construit din "zone protejate", 
situate in centrul Bucurestiului 

3b. Clădiri din zone protejate şi monumente istorice demolate 
datorită expertizării tehnice în Clasa 1 de risc seismic 

Sediul MICM, Calea Victoriei, demolat În 2007 cu avizul CNMI 

lQlrmD Institutul Naţional al Monumentelor Istorice 
Str. lenAchlţa VAcărescu Nr.16, Sector 4, Bucureştl 040157, Oficiul poştal 53, România 

Tel. 021.336.60.73 Fax: 021.336.99.04 e-mail: lnml@lnml.roweb-site: http://Www.lnml.ro 

centrale ale Parisului (anterior fusese limitată la 

Fig. 11 

37111 ). 
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Situaţia patrimoniului construit din "zone protejate", 
situate În centrul Bucurestiului 

4. Clădiri in pericol de demolare pentru raţiuni imobiliare 

Piaţa Romană 15 Bd. Primăverii 15 

~r.mlJ nstitutul Naţional al Monumentelor Istorice 
Ir. lenAchl!A Văcărescu Nr.16, Sector4, Bucureşti 040157, Onclul poştal 53, RomAnle 

el. 021 .336.60 .73 Fax: 021 .336.99.04 e-mail: inml@lnml.ro web-sito: http:i/www.lnml.ro 

Fig. 12 

Nu în ultimul rând trebuie subliniat că drept răspuns la intervenţiile vizibile de desfiinţare a 
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Situaţia patrimoniului construit din "zone protejate", 
situate În centrul Bucurestiului 

5. Clădiri industriale incendiate şi degradate, situate pe suprafeţe mari de teren 

Moara lui Asan, Lizeanu I Obor, Bucureşti 

Moara lui Asan, construită în 1853, a fost prima moară cu aburi din 
România. 

Este monument de arhitectură Industrială de categoria A, 
Lista Monumentelor Istorice 2004, cod B-11 -m-A-19692. 

Construcţia este din zidărie portant ă cu planţee din lemn. 
Moara a fost incendlatl!i în ziua de 14 mai 2008 pentru distrugerea 

ampll 11 rap id ă a plan1eelor clădirii 11 jarpantel acoperl1ulul, ambele 
din lemn. 

în zidurile clădirii se văd şi urmele degradării or locale ale zidurilor portante, realizate cu Intenţie · de mâna omului · în poziţii presupuse favorabile pentru 
prăbuşirea pereţilor. 

IQlr.mlJ nstitutul Naţional al Monumentelor Istorice 
tr. lenAchijA VAcilrescu Nr.16, Sector4, Bucureşti 040157. Oficiul poştal 53, RomAnla 
el. 021 .336.60. 73 Fax: 021 .336.99.04 e-mail: inml@inmi.ro web-site: http://www.lnml.ro 

Fig. 13 

unor clădiri istorice semnificative pentru Bucureşti , INMl a iniţiat numeroase acţiuni de clasare de 
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Situaţia patrimoniului construit din "zone protejate", 
situate in centrul Bucurestiului 

6. Degradarea aspectului capitalei prin publicitate pe clădiri din 
"zone protejate" ale căror faţade ar trebui protejate şi nu 
mutilate estetic sau fizic 

Imobil str. G. Enescu 27 

. · I '\\ ( - -' .~ 't ~ . .... 4 „. . • 
t \" ' .· •,-:7) , ,~ ': CI .. , 
~ ' t "' „ \ ,, 
, ~~ • ~ , , , - '_. 1 A 

I i , . ' ~ l'I, f. _. : '•°./ 
. ,, ' I - ' I ,„ „ / ' ·; :-

Legea nr. 554120 
"pentru asigurarea aspectului estetic alOcapitalel şi altor localitaţi" 

înscrierea sau aplicarea po ziduri, pe faţadele imobilelor proprietate publică sau privat.I, pe monumente Istorice şi de arhitectură sau pe orice alt tip 
d& construcţii a Inscripţiilor neautorizate ( .„ ) sa sancţioneaxl cu amendă de la 500 la 2.500 milioane lei. ( ... ) şi cu obligaţia da a suporta cheltuielile 
pentru refacerea aspectului estetic al bunului tn cauU. 

~rmD nstitutul Naţional al Monumentelor Istorice 
tr. lenAch~AVAcilrescu Nr.16, Sector4, Bucureşti 040157, OHclul poştal 53, RomAnle 

el. 021.336.60.73 Fax: 021.336.99.04 e-mail: inml@lnmi.roweb-sita: http1/www.lnmi.ro 

Fig. 14 

urgenţă. a unor asemenea clădiri, de exemplu: - Str. Visarion Nr. 8 (colţ cu Bdul L. Catargiu) 
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- Piaţa Romană Nr 7 (corp A, corpul B demolat); 
- Str. Arh. 1. Mincu Nr. 19 colţ cu Şos. Kiseleff 
(„Colecţia Avachian"); 
- Str. M. Eminescu Nr. 29; 
- Str. Vasile Lascăr Nr. 59 (în prezent în demolare); 
- Str. D. Racoviţă Nr. 12 (Institutul de Geografie al 
Academiei); 
- Str. Dionisie Lupu Nr. 70-72, 86 
ş i altele. 

Din păcate, prea puţine dosare au putut fi finalizate 
ca urmare şi a procedurilor şi a „actorilor" implicaţi 
în acest proces, de exemplu (case salvate): 

- Calea Dorobanţilor Nr. 16 (arh. Petre Antonescu); 
- Str. M. Eminescu Nr. 27. 

Clădiri splendide ale Bucureştiului de 
altădată au fost pierdute pentru totdeauna, fie cu 
avizul Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu 
Cultural Naţional Bucureşti, (imobilul din str. G. 
Clemenceau Nr. 8 - 1 O ), fie cu îngăduinţa Comisiei 
Naţionale a Monumentelor Istorice (imobilul din str. 
Visarion nr. 8, colţ cu Bulevardul L. Catargiu). 

în ultimii ani, nu se cunoaşte decât o singură 
cerere de clasare de urgenţă a unui imobil privat din 

--. - ~-

Eminescu I Calea Dorobanţilor. Mulţumim şi pe 
această cale profesorului medic Ş. Ţovaru pentru 
acest demers. 

Trebuie de asemenea salutată atitudinea de 
excepţie a 28 de familii, proprietare ale unor imo
bile pe str. Av. Sănătescu, în parcelarea „Domenii", 
„zonă protejată" conform PUZ-ului aprobat prin 
HCGMB Nr. 279/2000 în faţa iminentei demolări a 
unei „splendide vile interbelice" de pe această stra
dă, în vederea eliberării terenului pentru un alt imobil. 
Acţiunea adresată Primăriei de sector este explicabi
lă prin faptul că în ultimii 2 ani, în aceeaşi parcelare 
„Domenii", pe str. A Constantinescu s-au demolat 5 
clădiri P + l E din zidărie portantă pentru a face loc 
altora având un procent practic dublu de ocupare a 
terenului şi având un munăr de 2 - 3 ori mai mare de 
nivele decât cel al clădirilor din cartier. 

Dezvoltarea urbană a zonelor istorice şi pro
tejate ale Bucureştiului în Uniunea Europeană nu se 
poate realiza prin mansardare, demolare şi implantare 
de zgârie nori. 

Capitala are nevoie urgentă, alături de 
sprijinul populaţiei, de o nouă strategie politică a 
administraţiilor centrală şi locale pentru a conser-

Fig 15. Cererea proprietarilor din imobile din str. Av. Sănătescu pentru conservarea „caracterului arhitec
tural general" şi stoparea demolării unei vile interbelice din parcelarea "Domenii" . 

Bucureşti însoţită şi de propunerea de asociere la 
clasarea acelei clădirii a întregului agregat urban din 
care face parte şi care cuprinde câteva clădiri impor
tante din punct de vedere arhitectural în zona M. 

va, repara şi dezvolta oraşul în beneficiul locuito
rilor săi ş i pentru confirmarea valorii şi identităţii 
sale culturale şi istorice de oraş european. 
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PATRIMONIU URBAN ÎN PERICOL 
STUDIU DE CAZ: SINAIA 

Până la jumătatea secolului al XIX-iea, 
Sinaia era o mică staţiune montană, dezvoltată 

în jurul mănăstirii ridicate la sfârşitul secolului 
al XVII-iea de către spătarul Mihai Cantacuzino. 

Prin decizia de a-şi stabili reşedinţa de vară 
la Sinaia, în anul 1871, regele Carol I, schimbă 
soarta micuţei aşezări , care avea să se transforme 
în curând într-una din cele mai moderne şi cochete 
staţiuni balneare şi de vilegiatură din Europa. 

În acea vreme Sinaia era moşie a 
Eforiei Spitalelor Civile, care prin demersurile 
sale legislative, desfăşurate în perioada 1870-
1880, creează premisele apariţiei şi dezvoltării 

oraşului modern. În anul 1870, Eforia Spi
talelor Civile concesionează doritorilor loturi în 
suprafaţă de Yz pogon, cu condiţia de a-şi con
strui case în maximim 2 ani, dar cu interdicţia 
de a deschide restaurante sau magazine 1• 

În baza legii din 8 februarie 1872, Eforia 
Spitalelor Civile vinde 70 de pogoane din pro-
L ' 

Fig. I Planul oraşului Sinaia din anul 1903 

1 Studiu pentru protecţia ş i conservarea monumentelor isto
rice pe teritoriul oraşului Sinaia, Consproiect S.A. Ploieşti , 

1996, Ş ef proiect arh . Călin Hoinărescu, Arhiva l.N.M.I. , 
pagini nenumerotate. 
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prietatea sa numită« Muntele Furnica », lotizate 
în parcele de % -1 pogon, pentru construirea de 
case în maximum 2 ani, cu aceeaşi interdicţie 

de a se deschide restaurante sau magazine2
. 

Prin legea din 11 aprilie 1880, Eforia 
Spitalelor Civile vinde încă 100 de pogoane şi 
dă fără plată 50 de pogoane sătenilor care do
resc să se stabilească în Sinaia, renunţându-se 

la interdicţia de a se construi clădiri cu car
acter comercial. Tot prin această lege, co
muna Sinaia este declarată comună urbană3 . 

Această politică urbană coerentă , iniţiată 

de Eforia Spitalelor Civile, este continuată 

prin planuri de urbanism reînnoite periodic. 
În anul 1901 este elaborat un Plan de ur

bamism general al oraşului, însoţit de un Regu
lament de urbanism -1. 

În planul oraşului Sinaia, publicat de 
şeful Serviciului Spitalelor Eforiei din Bucureşti 
Al. G. Găleşescu în volumul „Sinaia şi împre-

2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 Sinaia lui Carol 1, distrusă de indiferenţă ş i isterie imobi
liară, Cristian Covaci HotNews. ro, 20 august 2007. 
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jurimile", în anul 1903, la Editura Socec, se ob
servă că trama stradală, parcelarul şi fondul con-., 

I 

de ocupare al terenului , raportul spaţiu construit 
- spaţiu liber, retrageri şi aliniamente, încadrare 

. I : 

Fig. 2 Planul de sistematizare al oraşului Sinaia din anul 1930 

struit ale oraşului modern erau deja constituite 
[Fig. l]. 

În anul 1930, arhitectul Paul Smărăn
descu întocmeşte Planul de sistematizare al 
oraşului Sinaia, aprobat de Comisia interimară 
a oraşului în şedinţa ordinară din 20 septem
brie 1931 , împreună cu Regulamentul comu
nal de construcţii în oraşul Sinaiaj [Fig. 2]. 

Putem aprecia că Sinaia are o va
loroasă tradiţie în domeniul politicii urba
ne, care i-a permis formarea şi conservarea 
unui patrimoniu construit deosebit de valoros. 

Dezvoltat pe versantul însorit al Văii Pra
hovei, oraşul istoric are aspectul unui amfiteatru, 
alcătuit din construcţii amplasate pe latura din 
deal a străzilor în serpentină. Prin acest ampla
sament, construcţiile au acces la priveliştea ofe
rită de Valea Prahovei, participând, în acelaşi 
timp, la alcătuirea imaginii urbane ascendente, 
dar şi în racursiu, oferindu-şi vederii nu numai 
toate cele patru faţade, ci şi acoperişurile, toate 
foarte îngrijit realizate. Acest patrimoniu valo
ros poartă semnătura unor personalităţi consa
crate ale arhitectmii româneşti, printre care: Ion 
Mincu, Petre Antonescu, Duiliu Marcu, Paul 
Smărăndescu, Statie Ciortan [Fig. 3, 4, 5, 6] . 

Ţesutul urban istoric al oraşului Sinaia 
este valoros nu numai prin elementele sa le de 
bază : tramă stradală, parcelar, fond construit, 
vegetaţie, ci şi prin relaţiile dintre acestea: mod 

5 Arhivele Naţionale, Fond M.L.P. - Consiliul Tehnic Supe
rior, inventar nr. 1354,j urnal nr. 11 , 1933. 

Fig. 3. Hotel Palace, 191 l , arh. Petre Antonescu 

Fig. 4. Vilă, arh. Duiliu Marcu 

în relief. 
În prezent, în Sinaia este în vigoare Pia-
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Fig. 5. Vila „Luminiş" - Casa memorială „Geor
ge Enescu'', 1922-1923, arh. Radu Dudescu 

nul Urbanistic General aprobat prin HCL nr. 
50 din 30 mai 2000, însoţit de Regulamentul 
General de Urbanism, prin care sunt delimitate 
următoarele Zone construite protejate6 [Fig. 7]: 
- Zonă de rezervaţie de arhitectură şi istorică de 
interes naţional: ansamblul Peleş; 
- Zone de rezervaţie de arhitectură şi istorice de 
interes Local - zonele de arhitectură orăşenească: 
str. Furnica, str. Octavian Goga, Gara; str. Mi
hail Kogălniceanu, str. Cuza Voda, bd. Carol I; 
str. Avram Iancu; 
- Zone cu monumente de arhitectură, memoria-

O RASUL 

~„„ 

bită: versantul Bucegi în zona Furnica,str. Aos
ta, Calea Codrului, str. Mihail Kogălniceanu , str. 
Tirul cu Porumbei ; versantul Cumpătu, până la 
limita administrativă spre oraşul Buşteni ; 

Protecţia patrimoniului construit din Si
naia este asigurată şi prin includerea în Lista 
Monumentelor Istorice din anul 20047

, în care 
sunt nominalizate : 
- două ansambluri urbane de grupă valorică B: 
ansamblul urban I, delimitat de străzile Mihail 
Kogă.lniceanu , Cuza Vodă şi bulevardul Carol I; 
ansamblul urban li, delimitat de străzile Furnica, 
Aosta, Octavian Goga, bulevardul Carol I; 

LEGE N!ll 
TERITORUUI Art11"'5TRA11V 
TERITORIULUI INTRAVllAN PRCRJS 

Fig. 7. Plan unită.ţi teritoriale de referinţă, zone protejate şi zone de protecţie , 1996 - Anexă PUG Sinaia 

Le, istorice; 
- Zone construite cu valoare peisagistică deose-
6 PUG Sinaia, Regulament de urbanism (extras), 
Consproiect S .A. Ploieşti , 1996, Arhiva T.N .M.1. 
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- trei ansambluri de arhitectură de grupă valorică 
7 Lista Monumentelor l storice 2004, aprobată prin Ordinul 
nr. 2.314/2004 al ministrului culturii şi cultelor, publicată în 
M. O. nr. 646bis din 16 iulie 2004, nr. c11. 713- 807. 
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A: Ansamblul Castelului Peleş ; Ansamblul Mă
năstirii Sinaia; Ansamblul Gării Sinaia; 
- 90 de monumente istorice, dintre care 29 de 
grupă valorică A; 

În Anexa Il[ la Legea 5 din 2000 privind 
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului na
ţional - Secţiunea a lll-a - Zone protejate8

, Cap. 
I. Valori de patrimoniu cultural de interes naţi
onal - Monumente istorice de valoare naţională 
excepţională, Pct. 1. Monumente şi ansambluri 
de arhitectură, figurează: Ansamblul Castelului 
Peleş (Cap. l, pct. l .d.) şi Ansamblul Mănăstirii 
Sinaia (Cap. 1, pct. 1.k.). În Cap. l1 - Unităţi ad
ministrativ teritoriale cu concentrare.foarte mare 
a patrimoniului construit cu valoare culturală de 
interes naţional, figurează: Oraşul Sinaia. 

În prezent, presiunea investiţională în 
Sinaia este uriaşă. Pentru a ilustra dinamica şi 

tipul intervenţiilor în ţesutul urban istoric am 
ales ca obiect de analiză Ansamblul urban 1, 
situat în centrul oraşului istoric, delimitat de 
străzile Mihail Kogălniceanu, Cuza Vodă şi bu
levardul Carol I, înscris în LMI 2004 la nr. crt. 
713, cod PH-ll-a-8-16631. Acest ansamblu ur
ban este delimitat în PUG-ul oraşului Sinaia, 
fiind Rezervaţia de arhitectură orăşenească 

„ C ". Analiza s-a desfăşurat pe patru paliere: 
[ palier: Plan din anul 19039 [Fig. 8] 

o 

n '\ 
Plan Ansamblul urban 1, 1903 

11 palier: Carte poştală din anii ' 20 [Fig. 9] 
111 palier: Plan de detaliu al Rezervaţiei de 
arhitectură „ C " din anul 1998, anexă a PUG Si
naia10 [Fig. 10] 

8 Publicată în M. O. nr. 152 din 12 aprilie 2000. 
9 Al. G. Găleşescu, Sinaia şi împrejurimile, Bucureşti, Ed. 

Socec, 1903. 

IO PUG Sinaia, Plan de detaliu zona „C" şi „O'', Conspro
iect S.A. Ploieşti , 1998, Arhiva l.N.M.l.; 

Fig. 9. Carte poştală, Ansamblul urban I, circa 
1920 

Fig. 10. Plan Ansamblul urban I - Rezervaţia de 
arhitectură „C", 1998, PUG Sinaia 

IV palier: Situaţia din terendinanul2008, luna iunie 
Exceptând cele două intervenţii majore din 

perioada comunistă: construirea Şcolii generale 
şi a Hotelului Montana, se poate aprecia că au 
fost menţinute: trama stradală, elementele ma-

Fig. 11 . Casa Radu Mavrodineanu, bd. Carol l 
nr. 44, sf. sec. xrx 
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jore de parcelar, fondul istoric construit [Fig. 
11, 12, 13, 14, 15], chiar dacă uneori interven
ţiile asupra acestuia sunt discutabile. Un exem-

Fig. 12. Casa Albert Litman, bd. Carol I nr. 42, 
1890 

Fig. 13. Casa George Mandrea, bd. Carol I nr. 40, 
sf. sec. XlX 

Fig. 14. Casa de Cultură Orăşenească, str. Cuza 
Vodă nr. 20, sf. sec. XlX 

142 

piu este cel al Vilei Slătineanu, actualul sediu 
al BCR, în care parterul unei case realizate în 
Fachwerk a fost placat cu marmură [Fig. 16]. 

Fig. 15. Vila Alexandru Nabetide şi Vila Nicolae 
Angelescu, str. M. Kogălniceanu nr. 9 şi nr. 11, 1930 

Dacă ne raportăm la momentul 1998, se 
observă un proces de îndesire a construcţiilor, 

prin construirea pe parcelele libere [Fig. 17] sau 
. J)' mi'l _ 

~ 

Fig. 16. Vila Slătineanu, azi B.C.R. Sinaia, bd. 
Carol I nr. 49, sf. sec. XIX 

construite, ocupându-se fundurile de lot sau fron
turile de la stradă, urmărindu-se maxima valorifi
care a terenului. Un exemplu îl constituie frontul 
de nord al străzii M. Kogălniceanu de la nr. 33 la 
nr. 39, unde s-a intervenit pe fiecare parcelă, fie 
prin extinderea şi modernizarea construcţii lor ex
istente, fie prin ridicarea unor construcţii noi de 
mari dimensiuni, pe aceeaşi parcelă cu construc
ţii vechi , cu dimensiuni modeste [Fig. 18, 19]. 

Fig. 17. Hotel Rowa Dany, bd. Carol I 

http://patrimoniu.gov.ro



Culoarul de vizibilitate dinspre bd. Ca
rol I spre Vila Alina Ştirbei, monument istoric 
de grupă valorică A, unul dintre cele mai vechi 
monumente din Sinaia, este complet obturat de 

Fig. 18. Construcţie nouă, str. M. Kogălniceanu 
nr. 33A 

Fig. 19. Construcţii noi sau proaspăt moderniza
te, str. M . Kogălniceanu nr. 33A-39 

terasele ş i dependinţele unui modest restaurant 
din lemn . Situaţia este cu atât mai gravă cu cât, 
în prezent, Vila Ştirbei este sediul unor instituţii 
publice: Circumscripţia Financiară Sinaia, Ofi
ciul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sinaia 
ş i Biroul de Carte Funciară. [Fig. 20, 21, 22]. 

Se creează parcele noi , prin desprin
dere, modificându-se astfel parcelarul istoric. 
Un exemplu este Vila Filittis, în a cărei zonă 
de protecţie, pe o parcelă desprinsă din parce
la i storică, s-a ridicat o construcţie nouă , care 
modifică aliniamentul şi închide culoarul de 
vizibilitate al monumentului istoric [Fig. 23]. 

Tot la stradă, în faţa vilelor monu
ment istoric de pe str. Cuza Vodă, constru
ite la sfârşitul sec. al XIX-iea, o construc
ţie nouă participă la imaginea oraşului cu 
faţade lips ite de calităţi estetice [Fig. 24]. 

Fig. 20. Restaurant, str. Cuza Vodă, care închide 
culoarul de vizibilitate spre Vila Alina Ştirbei 

Fig. 21. Vila Alina Ştirbei , 1875 

Fig. 22. Vila Alina Ştirbei, detaliu scară acces 
grădină 

Clădiri de dimensiuni modeste au fost 
înlocuite cu construcţii de mari dimensiuni , 
fie prin demolare directă, fie prin „extinde
re, modernizare". Un exemplu îl constituie 
cele două hoteluri - Hotel Anda şi Hotel Bu
levard - construite după 1998 pe bd. Carol I. 

Presiunea investiţională face să 

se construiască peste tot şi pe terenuri
le foarte dificile, care necesită costuri 
uriaşe pentru consolidare [Fig. 25, 26]. 
Pe versantul Furnica, într-o Zonă construită 

protejată cu valoare peisagistică deoseb ită, se 
realizează intervenţii masive asupra unor tere-
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Fig. 23. Construcţie nouă, str. Cuza Vodă nr. 22A. 
În planul îndepă1tat : Vila Filittis, str. Cuza Vodă 
nr. 22, sf. sec. XIX 

Fig. 24. Construcţie nouă, str. Cuza Vodă 

nuri eliberate prin defrişare, în urma aprobării 
unor documentaţii de urbanism derogatorii de 
tip PUZ. Astfel, se construieşte cu distanţe mi
nime între clădiri , aproape în front continuu. 
Construcţiile sunt masive atât în plan, cât şi 

ca regim de înălţime, oferind către stradă fa
ţade de 7 niveluri: D+P+3E+2M [Fig. 27, 28]. 

Simbioza reuşită între activitatea uma
nă de locuire şi cadrul natural valoros, care a 
conferit cartierului Cumpătul regimul de Zonă 
construită protejată cu valoare peisagistica deo-

Fig. 27. Ansamblu de construcţii noi, versantul Furnica 
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Fig. 25. Construcţie nouă, str. Mănăstirii 

Fig. 26. Construcţie nouă, str. Aosta 
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Fig. 28. Panou şantier în lucru, versantul Furni
ca 

Fig. 30. Construcţii noi , cartier Cumpătul 

cu procent ridicat de ocupare al terenului, nu
măr mare de niveluri , construite aproape în front 
continuu, ajungându-se la anularea peisajului 
[Fig. 30, 31 ]. 

O altă agresiune majoră asupra imaginii 
urbane este kitsch-ul. Intercalate în ţesutul urban 
istoric au apărut construcţii hibrid, cu deficit de 
calitate estetică [Fig. 32, 33] . 

În Sinaia patrimoniul arhitectural, urba
nistic şi peisagistic este pus în pericol, nu atât 
prin intervenţiile directe asupra clădirilor care 
alcătuiesc fondul istoric al oraşului, încă rare, 

Fig. 29. Plan unităţi teritoriale de referinţă, zone protejate şi zone de protecţie - detaliu, 1996, PUG Sinaia 

sebită , este pusă în pericol de construirea sălba
tică din ultimul deceniu . În Planul din 1996 zona 
era moderat construită [Fig. 29] . În prezent, aici 
se ridică sau sunt în curs de construire clădiri 

cât mai ales prin activitatea de construire în 
zonele de protecţie ale monumentelor istorice, 
în ansamblurile urbane protejate, în rezervaţiile 
de arhitectură şi în zonele cu valoare peisagistică 
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Fig. 31. Construcţii noi, cartier Cumpătul 

Fig. 32. Construcţii noi, bd. Republicii 

deosebită. În acest fel, fără a se interveni direct 
asupra fondului construit istoric, se modifică 

caracteristicile ţesutului urban, alterându
se tocmai valorile care au impus instituirea 
regimului de protecţie. 
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Fig. 33. Construcţie nouă, str. M. Kogălniceanu 

Este în puterea autorităţi lor să stăvi leas
că acest „tăvălug" imobiliar, prin fermitate în 
aplicarea reglementărilor în vigoare, dar şi prin 
întocmirea unor noi documentaţii de urbanism 
de tip PUG - plan urbanistic general şi PUZCP -
plan urbanistic pentru zonă construită protejată. 

http://patrimoniu.gov.ro



CLĂDIRI DIN SINAIA, OPERE ALE ARHITECTULUI DUILIU MARCU, 
PROPUSE A FI CLASATE 

În primăvara anului 2008, arhitectul 
Dan Manea, preşedintele Asociaţiei profesi
onale „Casa arhitecţilor din Sinaia, Buşteni , 

Azuga, Predeal", a lansat un apel către spe
cialiştii Ministerului Culturii şi Cultelor pen
tru salvarea clădirilor istorice din Sinaia, grav 
afectate de ignoranţa, nepăsarea şi chiar rea
voinţa unor proprietari sau a autorităţii locale. 
Conducerea Institutul Naţional al Monumen
telor Istorice a răspuns pozitiv acestui apel 
şi, împreună cu o echipă formată din cadre 
didactice şi şapte studenţi de la Facultatea de 
Arhitectură din Bucureşti din cadrul Univer
sităţii Spiru Haret, a efectuat o preinventariere 
a cartierului Cumpătu din Sinaia şi inventa
rierea unor clădiri ale unor arhitecţi români 
renumiţi , neclasate şi deci neprotejate în mod 
direct. Fără ajutorul membrilor asociaţiei pro
fesionale „Casa arhitecţilor" , în special a arhi
tecţilor Ştefan Bortnowschi , Dan Manea şi Iu
liana Fulău , această minimă campanie de teren 
nu ar fi avut loc. Din partea fnstitutul Naţional 
al Monumentelor istorice a participat autoarea 
acestor rânduri. 

Articolul de faţă şi-a propus nu atât 
prezentarea situaţiei de fapt , care este preca
ră şi nejustificată, cât readucerea în memoria 
specialiştilor a valorii culturale deosebite pe 
care aceste clădiri din Sinaia le posedă , opere 
ale marelui arhitect, profesor şi om de cultură , 

Duiliu Marcu. 

*** 

Duiliu Marcu ( 1885 - 1966) a fost o 
personalitate a arhitecturii şi urbanismului din 
România. A studiat la Şcoala Superioară de 
Arhitectură din Bucureşti ( 1906) şi la Ecole 
des Beaux Arts din Paris (diplomat 1912). 

La revenirea în ţară a lucrat, sub con
ducerea arhitectului Nicolae Ghika-Budeşti , la 
noul corp al Universităţii din Bucureşti. Aici , 

Ruxandra NEMŢEANU 

credem, datorită lui Nicolae Ghika-Budeşti, 
care la rândul său a promovat constant, în ar
hitectura nouă, cărămida aparentă pentru faţa
de şi ca fond pentru decoraţii din piatră, s-au 
format germenii concepţiei sale viitoare, des
pre estetica utilizării diverselor materiale de 
parament, ce se pot constitui într-o decoraţie 
preţioasă şi modernă, înlocuind-o cu succes 
pe cea eclectică de formulă clasică. 

De la începutul carierei sale promovea
ză o arhitectură echilibrată , funcţională, care 
să răspundă funcţiei ei sociale şi utilitare. 

«Arhitectura modernă - spunea Duiliu 
Marcu - trebuie să păstreze din clasicism 
luminoz itatea, simplitatea şi disciplina, ra
ţionalismul, tendinţa spre perfecţie, euritmia 
liniilor sau armonia elementelor »1. 

Între 1912-1929, arhitectul se lasă an
grenat în a proiecta clădiri în stilul regional lo
cal sau de influenţă postbizantină . La Sinaia, 
în schimb, va începe suita de clădiri cu spe
cific regional, prin preluarea unor forme ver
naculare, cu paramentul exterior în totalitate 
din zidă.rie de blocuri de piatră de formă drept
unghiulară, dar cu faţa lăsată brut, neregulată, 
în aşa-numitul opus quadratum . Noutatea îm
brăcării complete a faţadelor în piatră naturală 
pentru a nu distona cu peisajul înconjurător, 
folosirea lemnului pentru diverse alte acceso
rii - pergole, balustrade, copertine, cornişă -
întregesc viziunea arhitectului despre expresia 
locului. 

În această localitate , absolut toate 
construcţiile sale vor purta această haină de 
piatră , piatră extrasă dintr-o carieră locală, din 
Sinaia, de la posturi le de transformare la Gara 
Regală (proiectată în colaborare cu Serviciul 
de arhitectură C.F.R., în 1936). 

Depăşind faza de început, cea legată de 

1 Paul Constantin, Dicţionar Universal al Arhitecţilor, Edi
tura Ştiinţifică şi Enciclopedică , Bucureşti , 1986, p. 212. 
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stilul neoromânesc, arhitectul creează o serie 
de opere de excepţie atât ca amploare cât şi ca 
expresie, punând în valoare atât latura func
ţionalistă a arhitecturii cât şi pe cea a urbanis
mului local. 

«Ne găsim - spune Tudor Vianu - în 
faţa unui artist cu mari viziuni de ansamblu, 
călăuzit de o concepţie clară, solid motivată, 

slujit de un temperament echilibrat şi armo
nios. O construcţie de Duiliu Marcu se face 
îndată recunoscută prin raţionalismul ei sin
tetic, peste care se aşterne armonia specifică 
cadenţelor ei, energia viguroasă a liniilor care 
o un(fică» 1 . 

Fără o pr~ocupare specială cu privire 
la arhitectura industrială, Duiliu Marcu a pro
iectat şi în acest domeniu: Abatorul oraşului 
Bacău (în colab . cu lng . B. Stinghe, 1934-
48) , Mica uzină electrică de la Balcic (1930) 
şi transformatoarele electrice din Sinaia şi 

Buşteni ( 1923-26). Regia „Electrica" este 
cea care i-a comandat aceste clădiri, ingrate 
ca program, legate de furnizarea electricităţii, 
obiective minuscule în comparaţie cu altele, 
sarcină de care arhitectul s-a achitat în modul 
său elevat, ridicând clădirile la nivelul său de 
pretenţii academice. 

Prezenta Listă a Monumentelor Istorice 
din Sinaia cuprinde, din păcate, doar două 
obiective din opera arhitectului Duiliu Marcu: 
Gara Regală şi Vila "Retezat"3

, cunoscută sub 
denumirea „Casa cu farfurii" , vis-a-vis de in
trarea în Mănăstirea Sinaia . Existenţa celorlal
te vile şi construcţii , opere ale aceluiaşi arhi
tect, a fost ignorată sau pur şi simplu uitată. 
Lista Monumentelor Istorice trebuie extinsă şi 
scopul articolului este de a veni în întâmpina
rea procedurii de declanşare a clasării . 

Comentariul legat de clădirile constru
ite de arhitect în Sinaia trebuie legat şi de mo
mentul ridicării lor, de cronologia apariţiei lor. 
Duiliu Marcu începe proiectarea în Sinaia, în 
1923 , cu micile transformatoare de electricita
te, distribuite în întreaga localitate după nece
sitatea razei lor de acţiune şi în funcţie de un 
amplasament public posibil. 

În albumul monografic cu prezentarea 
lucrărilor sale, numit generic ARHITECTURĂ 
1912-1960, după prezentarea a şase transforma
toare din cele executate în localităţile montane 
2 Ibidem, p. 212. 
3 LMJ-2004, Gara Regală (poziţia 757, cod PH-II-m-A-
16673 .02; Gara Sinaia; oraş SINAIA; Piaţa Democraţiei 2; 
1930 - 1940) şi Vila " Retezat" (poziţia 782, cod PH-Il-m
B-16693 ; oraş SINAIA; Str. Mănăstirii 13A; înc. sec. XX). 
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Sinaia, Buşteni şi Predeal, arhitectul încheie 
cu următoarele cuvinte: "Cu aceste staţii de 
transformare proiectantul a vrut să arate că ş i 

subiectele cu programe industriale pot fi tra
tate cu preocupări de artă şi că aceeaşi temă 
poate da naştere la soluţii d(ferite, păstrând 
însă unitatea de stil. Totodată, se poate spune 
că adaptarea la natura înconjurătoare a aces
tor construcţii a constituit şi ea o preocupare 
pentru arhitect " -1 . 

Sinaia a fost prima localitate electrifi
cată din România Mică. Instalaţia tip Siemens 
adusă de la Viena a fost cumpărată de Primărie 
şi plătită în rate timp de 9 ani. În seara zilei de 
21 iulie 1890, s-au aprins primele becuri elec
trice în Sinaia, pe bulevardul Carol I, în Parc, 
în Hotelul Caraiman şi în câteva vile, înlocu
ind lămpile cu gaz . A doua instalaţie electrică 
a fost montată la Castelul Peleş . În 1898, se 
montează şi se dă în funcţiune Uzina elec
trică, proprietatea Societăţii Electrica. Uzina 
producea I 00 kw şi a fost proiectată de ing. 
Elie Radu. 

În perioada 1924-1950, inginerul Con
statin Buşilă 5 (unul dintre cei mai importanţi 
colaboratori, din tinereţe , al marelui inginer 
Anghel Saligny), personalitate despre care nu 
se vorbeşte aproape de loc, având în vedere 
meritele şi contribuţiile avute în electrificarea 
României , dezvoltă reţeaua de electrificare pe 
Valea Prahovei pentru facilitarea exploatărilor 
petrolifere şi pentru dezvoltarea circulaţiei de 
persoane şi marfă pe această rută. Director 
general la Societatea „Electrica" S.A. , el a con
tribuit, prin preocupările sale , la electrificarea 
liniei ferate Bucureşti -Braşov, precum şi la 
iniţierea de către Societate a unor construcţii 
de centrale şi de reţele electrice. El apelează 
la arhitectul Duiliu Marcu pentru a proiecta 
clădirile impuse de dezvoltarea electrificării 
în Sinaia. 

Astfel, între 1923-1926 arhitectul Du
iliu Marcu ridică ediculele posturilor de trans-

4 Acad. Duiliu Marcu, Staţiile de transformare pentru ilumi
natu/ oraşelor Sinaia şi Buşteni, în voi. ARHJTECTURĂ, 
Editura Tehnică, Bucureşti , 1960, p. 143 - 157. 
5 Mircea Ignat, lnceputul distrugerii elitelor din electroteh
nica românească, în NOEMA voi. IIl , Nr. I, 2004, www. 
noema.crifst.ro/doc/2004_03.pdf. : „Ing. C. Buşilă după 
absolvirea Şcolii Naţionale de Poduri şi Şosele ca şef de 
promoţie în 1900 şi a Institutului de Electrotehnică din 
Montf{fiore-Liege (Belgia) a fost principalul proiectant al 
centralei Diesel a portului Constanţa ( 1903). Din I 905, de
vine membru în Comitetul Societăţii Franceze de Electro
tehnică şi membru al Inginerilor Civili din Franţa şi tot ca 
o recunoaştere a calităţilor sale". 

http://patrimoniu.gov.ro



Fig. 1. Sinaia. Planul oraşului, cu amplasarea celor 7 transformatoare electrice 

formare din Sinaia şi Buşteni, la comanda 
Societăţii Electrica, primele fiind în Parcul 
public al oraşului Sinaia, Parcul Ghica, aflat în 
centrul de greutate al localităţii, pentru supli
mentarea reţelei de electricitate, ca urmare a 
dezvoltării localităţii şi pentru iluminarea Pa
latului Peleş. Studiul de faţă anexează o hartă 
actuală cu specificarea amplasării transforma
toarelor, pentru a ne ajuta la reperarea lor [Fig. 
l] . Planul de sistematizare al oraşului Sinaia, 
conceput de arhitectul Paul Smărăndescu, ri
dicat de ing. Sângeorgian în 1930 şi avizat de 
Primarul Oraşului în 1933 , poartă cartuşul So
cietăţii „Electrica", ceea ce presupune o impli
care a acesteia în conceperea planului oraşului 
şi în susţinerea lui. 

Prima staţie de transformare6 (Edicul 
T-6) a fost executată în Piaţa Nouă, adică în 
locul unde coboară drumul de la Palatul Peleş 
în şoseaua naţională Bucureşti-Predeal şi se 
continuă cu drumul care coboară mai depar
te spre cartierul Cumpătu. Staţia, pentru care 
s-au studiat câteva soluţii, a fost amplasată la 
colţul format de Şoseaua Naţională cu drumul 
spre palat. Clădirea, de dimensiuni în plan 

6 Acad. Duiliu Marcu, op. cit„ p.143 - 157. 

de 3,20 x 4,24m, este aşezată pe un bot de 
deal , cu pantă mare, care trebuia camuflat pe 

Fig. 2. Sinaia. Transformatorul T-6 
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cât posibil şi să poată cuprinde în acelaşi timp 
instalaţiile care reclamau o înălţime mare. S-a 
ajuns la un volum dezvoltat pe înălţime, la 
parter existând un depozit de materiale elec
trice cu acces direct din şosea [Fig.2] . 

O scară de piatră , cu accesul sub o 
arcadă şi acoperită de o pergolă, conduce la 
o platformă superioară, acoperită şi ea cu o 
pergolă, din care se intră în staţia de transfor-

Fig. 3. Sinaia. Transformatorul T-6 

mare propriu-zisă. O bancă de piatră, aşezată 
pe platforma de sus, serveşte turiştilor drept 
belle-vedere. Înălţimea totală a construcţiei 
este de 9,95 m la cornişă, învelitoarea este din 
ţiglă solzi smălţuită de culoare verde, pentru a 
se încadra în peisaj. Între cei doi contraforţi s-a 
aşezat o bancă de piatră , acoperită cu o mică 
învelitoare de ţiglă, de 1,20 m lăţime . Alături 

s-a prevăzut o nişă cu arc în plin-cintru, din 
care curge un şipot de apă într-un mic bazin de 
piatră , iar deasupra lui se află o balustradă de 
lemn , decorată cu crestături [Fig. 3, 4]. 

A doua staţie de transformare (Chioşc pa
tiserie T-1) s-a amplasat la intrarea principală 
în Parcul public "Ghica", şi este o căsuţă cu 
zidărie de piatră de Sinaia [Fig. 5]. Dimensiu
nile exterioare sunt 3,00 x 4,00m iar înălţimea 
de 4,50 m la cornişă. Două uşi (de câte l ,00 
x 1,90 m) permit scoaterea uşoară a aparatu
rii, aşezată în înălţime. Trei ferestre (de câte 
0,60 x 0,40 m), aşezate pe faţade diferite şi 
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S T A T I I DE TRANSFORMARE 

PLAN. 

STAŢIA OE TRANSFORMARE DE LA INCRU C I ŞAREA ŞOSELEI NAŢIONALE CU 

DRUMUL SPRE MUZEUL PELEŞ. 

FAŢADĂ. 

Fig. 4. Sinaia. Transformatorul T-6 

guri de ventilaţie la nivelul pardoselii permit 
stabilirea unui curent de aer pentru ventilarea 
utilaju I u i încălzit. Învelitoarea este executată 
tot din ţiglă solzi, smălţuită, de culoare verde 

Fig. 5. Sinaia. Transfonnatorul T-1 
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Fig. 6. Sinaia. Transformatorul T-1 

[Fig. 6]. 
Autorul a utilizat căsuţa de piatră în 

Fig. 7. Sinaia. Transformatorul T-2 

dublu scop: edilitar, dar şi ca mobilier urban 
pentru odihna şi contemplarea parcului , prin 
adosarea unei bănci de piatră , organic lega
tă de corpul său. Banca este adăpostită de o 
pergolă , executată din lemn de stejar, discret 
decorată cu elemente de inspiraţie populară. 

Căsuta se termină cu o cornişă de piatră cu 
denti~uli . Ediculul staţiei este printre puţinele 
reconvertite funcţional , în chioşc comercial. 

Ediculul T-2 este amplasat tot în Parcul 
public " Ghica'', pe aleea spre Hotel Caraiman 
şi se aseamănă cu celălalt , fiind doar ceva mai 
mic şi lăsat acum în paragină [Fig. 7] . 

; . .„ !• 1. 

. . 

,J 

Fig. 8. Sinaia. Transformatorul T-3 

A treia staţie de transformare - T-3 este 
aşezată lângă poarta de ieşire din Parcul public 
"Ghica", din str. Octavian Goga, lângă Cazi
nou [Fig. 8]. Deşi programul era acelaşi, pro-

Fig. 9. Sinaia. Transformatorul T-3 

iectantul a căutat o altă soluţie, pentru a nu da 
impresia unui proiect tip, repetat de câteva ori. 
De altfel, şi amplasamentul impunea o soluţie 
diferită. Deoarece aparatura (transformatorul) 
se afla şi la parter şi la etaj, proiectul prevede 
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şi posibilitatea de a se urca la etaj pe o sca
ră exterioară executată din aceeaşi piatră ca şi 

STAŢ II DE TRANSFORMARE 

PLANUL. 

FAŢADA, 

STAŢIA OE TRANSFOR

MARE DE LINGĂ MĂ· 

NĂSTIRE. 

Fig. 10. Sinaia. Transformatorul T-4 

căsuţa. Balconul exterior, la care se ajunge pe 
scara de piatră., a fost un prilej de a studia o 
construcţie din lemn de stejar, cu decoraţie po
pulară. Toate elementele de lemn, ca şi uşile , 

erau băiţuite în castaniu. 
O nişă, din care un izvor curge într-un 

mic bazin, completează ansamblul [Fig. 9]. 
A patra staţie de transformare (Atelier 

confecţionat lumânări T- 4) se află înglobată 
în incinta nouă a Mănăstirii Sinaia, la nord , 
la colţul format de strada Candiano Popescu 
cu aleea care duce spre Palatul Peleş. Căsuţa 
are 2,90 x 4,00 m [Fig. 10]. Autorul a profi
tat însă de aşezarea pe colţ, pentru a crea un 
cadru arhitectural acestui banal transformator 
îmbrăcându-l într-o pergolă de lemn de stejar, 
rezemată pe stâlpi de piatră, cu unele plinuri 
de zidărie, de care se sprijină două bănci de 
piatră pentru odihna turiştilor. Întreaga supra
faţă a terenului este pardosită cu plăci şi blo
curi de piatră, constituind o terasă la nivelul 
străzii [Fig 11]. Azi acest spaţiu este utilizat 
ca atelier de lumânări, funcţiune total nepo
trivită, deoarecea degradează construcţia şi a 
modificat-o într-o anexă a curţii gospodăreşti. 
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Fig. 11. Sinaia. Transformatorul T-4 

A cincea staţie de transformare aflată 
lângă Hotelul Băilor - azi Păltiniş. (transfor
mat în spaţi u comercial - Magazin bijuterii 
SC-Sinaur SRL T-5), în intersecţia dintre str. 
Avram Iancu şi str. M. Kogălniceanu este cea 
mai bună reconversie. Terenul pe care s-a ri-

Fig. 12. Sinaia.Transformatorul T-5 
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dicat era situat între două străzi care aveau o 
diferenţă de nivel de circa 5 m, denivelare de 
care s-a profitat funcţional [Fig. 12]. Accesul 
în edicul se face la partea superioară a clădirii. 
La parter, doi contraforţi puternici sprijină te
renul în pantă mare, mărind astfel impresia de 
stabilitate. De asemenea s-a prevăzut la strada 
de jos, ca şi la celelalte staţii de transformare, 
o bancă de piatră aşezată între cei doi contra
forţi. Toate ediculele au grilaje de fier la go-

Fig. 13. Sinaia. Transformatorul T-5 

luri , care serveau şi pentru ventilaţie şi care 
diferă. ca model de la un transformator la altul , 
păstrând însă unitatea de stil [Fig. 13]. 

Prin prezentarea acestor staţii de trans-

Fig. 14. Sinaia. Transformatorul T-7 

formare a demonstrat că aceeaşi temă poate da 
naştere la soluţii diferite, păstrând însă unita
tea de stil şi că asfel de funcţiuni pot fi ca
muflate într-un mobilier urban, dacă îţi propui 
acest lucru ca arhitect. 

Ultima staţie de transformare T-7 con
struită după proiectul lui Duiliu Marcu este 
cea din cartierul Cumpătu-Sinaia , lângă Casa 
George Enescu şi funcţionează şi azi [Fig. 
14]. 

Ediculul este construit mai tâ.rziu decât 
cele din centrul Sinaiei, probabil special pen
tru instalaţia electrică a Vilei Enescu, dar şi 

pentru celelalte vile . Este amplasat pe un teren 
plat, fiind de formă dreptunghiulară, parter şi 
etaj, sub forma unui turn. Scara este interioară 
de această dată. Acoperişul în patru ape este 
învelit cu aceeaşi ţiglă solzi, smălţuită. verde 
închis. 

Paralel cu aceste posturi trafo, Duiliu 
Marcu proiectează extinderea Vilei ingine
rului C. Buşilă7 (1924) din Sinaia situată pe 

7 Mircea Ignat, op.cit.: Inginerul Constantin Buşilă a 
fost un apropiat al familiei Brătianu . Între 1941 - 1943 
a fost ministru al Lucrarilor Publice. „Constantin Buşilă 
a fost tatăl vitreg al soţie i marelui dirijor român George 
Georgescu, Tutu Georgescu. În seara de 18 mai 1945, "o 
hoardă de indivizi neident{ficabili " având un mandat de 

arestare, au pătruns în clădirea intreprinderii Electrica de 
pe B-dul Take Ionescu nr.27, unde locuia.familia ingineru
lui Constantin Buşilă (dupa ce casa din Aleea Modrogan 
nr. I fusese ocupată cu forţa de militarii sovietici care au 
confiscat în manieră cunoscută pianul, aparatele de ra
dio , tablourile , statui, o parte din cărţile aflate într-o 
bibliotecă cu 35000 de volume). În ciuda intervenţiei lui 
George şi Maruca Enescu, unde familia Buşilă fusese 
invitată la o serată muzicală, chiar in seara arestării, de 
George Georgescu, atunci dirijor şi director general al 
Filarmonicii din Bucuresti şi un apropiat al marelui muzi
cian. Pentru ce fusese învinuit? Pentru de::astrul ţării. 
Desi nu făcuse politică, condiţionând pre::enţa sa în pos
turile de conducere de lipsa presiunilor politice , aşa cum 
s-a întâmplat la numirea ca ministru al lucrărilor Publice 
şi Comunicaţiilor in guvernul Ion Antonescu la 11 iulie 
1941, având în urmă "42 de ani de muncă şi pionierat 
în modernizarea României ", este pedepsit la JO ani de 
închisoare şi corifiscarea averii cu marele "sprijin " al lui 
Avram Bunaciu şi al lui Al. Voitonovici. El, fiul căpitanului 
Dumitru Buşilă că::ut eroic la Plevna . " 

"În 1940 după ce timp de 13 ani a fost decan 
al Facultătii de Mecanică şi Electrotehnică din cadrul 
Politehnicii din Bucureşti este înlocuit în octombrie 1940 
printr-o deci::ie a ministrului legionar de atunci, fără ca 
noul decan să .fie validat prin vot. Atunci adresează o 
scrisoare mareşalului Antonescu prin care îşi dă demisia 
din învăţământul tehnic superior după 30 de ani. Pe 3 f eb
ruarie 1950 o te legramă ajunsă prin curier special aduce 
vestea: '" deţinutul Constantin D. Buşilă, cu ni'. 9104, a de
cedat astăzi dimineaţă ". 
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stânga drumului care urcă şi ajunge în poarta 
mănăstirii Sinaia, cotind brusc la stânga, către 
Palatul Peleş 8 [Fig. 15]. Clădirea a rezultat din 
transformarea şi completarea vilei lui Candi
ano Popescu, cu totul neîncăpătoare pentru o 
familie numeroasă . În acea epocă , arhitectul 

Fig. 15. Sinaia. Casa Ing. Buşilă 

era influentat de arhitectura traditională româ-, ' 

nească, aşa încât detaliile erau inspirate din 
arta populară (tăieturi, cioplituri , lucrări de 
lemn în general). Arhitectul a căutat să reali
zeze o lucrare adaptată la mediul înconjurător, 
fără a copia ornamente de la alte construcţii 
vecine vechi . „Farfuriile de ceramică" smă.l
ţuită colorată, de sub cornişa casei dau de la 
depărtare o notă de veselie şi pitoresc vilei, 
deşi văzute din apropiere sunt la limita bunu
lui gust. Vila este clasată monument istoric 
[Fig. 16] . 

O altă vilă remarcabilă a lui Duiliu 
Marcu este Vila „Bebe" sau Vila Crăiţa din 
cartierul satelit al Sinaiei-Cumpătu, executa
tă în paralel cu şantierul Gării Regale . Ea nu 
este protejată ca monument istoric, deşi este 
un exemplar unic, am spune, pentru arhitectu
ra modernă cubistă românească [Fig. 17] . 

Vila Crăiţa9 , de dimensiuni modeste, 
situată în peisajul minunat al Carpaţilor, domi
nând Valea Prahovei, face parte dintr-un grup 
de vile aşezate la niveluri diferite în Cartierul 
Cumpătu, urmând pantele şi terasele naturale 
ale terenului foarte accidentat. 

Pe o mică parcelă de teren, având l 5m 
lăţime la stradă şi 24m adâncime, s-a con-

8 Acad. Duiliu Marcu, op. cit., VILĂ ING: BUŞILĂ LA 
SfNAIA, p. 169 - 178. 
9 Acad. Duiliu Marcu, Vilă la Sinaia (Cumpătu), în albu
mul ARHITECTURĂ, p. 339. 
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struit această locuinţă de vară , care ocupă o 
suprafaţă clă.dită de 76mp . S-au folosit mate
riale locale, adică calupuri de piatră de carie
ră , aşezate în opus quadratum, lemn de brad, 

Fig. 16. Sinaia. Casa lng. Buşilă 

iar pentru învelitoare, olane. Volumul compact 
sub formă de cub, din care se extrag volume 

PL A NU L PA RTE RULU I. 

Fig. 17. Sinaia, Vila « Bebe »I « Crăiţa », Str. 
Aluniş 

paralelipipedice pentru intrare, terasă. etc. este 
îmbrăcat tot în zidărie de piatră . Regulamentul 
de construcţii al acestei staţiuni climaterice a 
impus o retragere de 4m de la alinierea străzii 
Aluniş , astfel încât arhitectul Duiliu Marcu a 
utilizat acest spaţiu pentru a realiza o terasă cu 
o vedere frumoasă asupra Bucegilor [Fig. 18, 
J 9, 20]. 

Mica vilă are la parter un antreu, un hol 
servind şi ca sufragerie, un foarte mic oficiu, 
bucătă.rie şi cameră. de serviciu, iar la etaj două. 

camere de dormit, cameră de baie, toaletă , 

garderobă, dulapuri în perete şi o mică terasă. 
Zidurile interioare s-au executat din cărămidă , 

tencuite cu mortar de var, în „calcio vecchio". 
Plafonul holului este ritmat de grinzi de lemn 
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Fig. 18. Sinaia, Vila « Bebe »I « Crăiţa », Str. 
Aluniş 

Fig. 19. Sinaia, Vila « Bebe »I « Crăiţa », Str. 
Aluniş 

aparente, care susţin planşeul. Holul de la par
ter are pardoseala executată din cărămizi bine 
arse în ton ocru-roşu şi are ca punct de atracţie 
un şemineu executat din plăci ceramice de cu
loare bej, cu desene florale în tonul albastrului 
de Prusia. Terasa de la parter ca şi aleile este 
pavată cu plăci de piatră cioplită. 

„ ·, . (t-~*-i li 

"· ' 11 ,j..:ll l 
. . ' . ,11! '.."!!:'=~..:~~ii 

Fig. 20. Sinaia, Vila « Bebe »I « Crăiţa 
Aluniş. Foto Album «ARHITECTURA» 

,„. 

», Str. 

Arhitectul a optat pentru o învelitoare 
cât mai plată , pentru a nu împiedica vederea 
celorlalte vile, situate la un nivel superior, în 
spatele vilei Crăiţa , pentru olane, care prin 
aşezarea lor formează la cornişă o terminaţie 
ajurată. 

Odată cu inventarierea cartierului 
Cumpătu s-au întocmit fişe analitice minima
le de inventariere pentru obiectivele propuse 
a fi clasate, din care o anexăm pe cea a Vilei 
„Bebe" 10

• 

JO y, . A ez1, nexa 
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ANE XA: 

Conform Ordinului Ministrului Culturii ş i Cultelor nr. 2260/ 18.04.2008, M .O. 540/1 7.07.2008 
FMM-FISA ANALITICĂ MINIMALĂ de inventariere a ansamblurilor, monumentelor 
ş i siturilor istorice 

1.IDENTIFICARE 

1.1. Cod LMI NECLASATĂ 

1.2. Denumire oficială Vila Crăiţa/Vila "Bebe" 

2.LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ 

2.1. Stat RO 

2.2. Judeţ Prahova 

2.3. Localitate Sinaia-Cartier Cumpătu 

2.4. Cod postai 

2.5. Stradă Str. Aluniş nr.3 

2.6. Localitate anterioară Sinaia 

3.TIP DE PROPRIETATE 

3.1. Stat . 

3.1.1. Proprietate publică a statului 

3.1.2. Proprietate privată a statului 

3.2. Mixt 

3.3. Privat Privat 

4.DATARE 

4.1. Epocă 

4.1.1. Datare început 

4.1.2. Datare sfârsit 

4 .2. Datare prin perioade 

4.3. Datare prin intervale de date 

4.4. Datare precisă 1934, conform Album Monografic, arh. Duiliu 

Marcu, Architecture, 1930-1960, Imprimeria 
-

Bucovina-I. E. Torouţiu, Bucureşti, 1946. p.103-107 
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6.DOCUMENTARE 

6.1. Fotografii 

7.INVENTARIERE 

7.1. Institutia în cadrul căreia s-a redactat fişa 

7 .2. Autorul fişei si calitatea acestuia 

7.2.1. Nume 

7 .2.2. Prenume 

7.2.3. Calitatea autorului 

7.3. Data redactării fişei 

Fotografii epocă din Album Monografic, arh. Duiliu 

Marcu, Architecture, 1930-1960, Imprimeria 

Bucovina-LE. Toroutiu, Bucureşti, 1946. p.103-107 

Fotografii actuale-iulie 2008 

INMI 

Expert arh. Ruxandra Nemteanu 

Nemteanu 

Ruxandra 

Expert 

Iulie 2008, retranscrisă în format nou de fişă 

oct.2008 
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