
fig . 3. Icoana Sf. D11111itm ţÎ Sf. Niro1'1c de la Măr
ginenii de Jos . 

{fig. 2) ne-a uimit prin identitatea cu panou l 
mural (fig. 3) de pe per.etele de nord al 
ibi ericii din Mărginenii de Jos (La Pucheni 
el este mult simplificat, dar în esenţ5 rămî11e 
acelaşi). Uşile împărăteşti cu figur~ JUveni:ă 
a îngeru lui sau figura sfătoasă a unui unchieş 
·Ca Sf. Nicolae (fig. 3), medalioanele celor 
12 apo w :i şi scena Cinei de taină, trădează 
trăsăturile penelului grigorescian. 

Portrewl spiriw alizat şi în a el aşi timp 
uman al Sf. mucenic Mina (fig. 4) din absida 
nordică sau h1ar chipul adolescentin al 
'Sf. Dimitrie (fig. 3), care ne aminteşte de 
Însu şi tînărul „zugrav", ne duce cu gîndul 
'la afirmaţia lui Vlahuţă În legăwr5 u mode
lele vii pe care pictoru l le folosea În zugră· 
virea chipurilor de s fin ţi: „Sfinţii ltti Grigo
resrn s!nt vii, omeneşte vii, şi deswl de sfÎ11ţi 
prin expresia de IJ1t11ăratc, d· 111durare şi de 
·evlavie pe care pictoml a ştiut .<ă le-o dea, 
fără să-i desfigurexe, fără .<I-i hiztmtinizeze 
prea 11111lt, înţeleg : 11.d i11sti11ctiv ră un senti
ment ceresc 111' fJO<lte fi decît a inf rumttseţa 
o figură omenească. De altfel, încă de pc 
atunci (e vorba tocmai de epoca Agapiei -
n. n.) el 1111 lucra dcc?t avînd lmiintea lui 
1111 model vitt, care să-i dea figura şi atitu
.dinea cerută" 4 • Desigur că şi aici la M5r
-ginenii de Jos, Grigorescu a luat modele din 
sat pe care le-a imortalizat sub chipul unor 
j; finţi. 

Biserica a suferit repara1ii exterioare În 
1935 ş i apoi unele remedieri a le avariilor 
provocate de cutremurul din 1940. Dintr-o 
r.teglijenţ5 de neiertat, în 1954, un incendiu 
îi mi tuie acope ri şul, afumînd ş i detc riorînd 
pictura. Tîmpla şi icoanele sînt 1n ă salvate 
de Io uitori . Neglijen\a persistă În să şi azi. 
Deşi parohia a fost sesizată de omitetul de 
cultură şi educaţie socialistă al jud eţ u '. ui Pra
hova asupra valorii picturilo r şi a necesitaţii 
restaurării lor cu mare grijă, o sumedenie 
de sc:nduri se re:izemă direct de port retele 
ctitorilor , iar vandalismul cu care s-a pro
cedat, l:i introducerea luminii electrice, dnd 
au fost deteriorate porţiuni de pictură pen
tru a îngropa firu l, denotă lipsa de respon
sabilitate a celor care au condus sau au 
urmărit lucrările. 

1n sprijinul tezei noastre asupra pater
rntaţ11 picturii murale a bisericii din Mărgi
nenii de Jos vine şi declaraţia preotului Po
pescu din localitate, care afirmă că fostul 
paroh din Pucheni, Grigore Moisescu, i-ar fi 
mărturisit că Ana, soţia lui lor u Niculescu 

4 Alexandru 
Grigoresw, Ed. 
p. 14. 

Vlahuţă, Pictoml Nicolae 
tineretului , Bucureşti, 1969, 

( recăs5torit5 cu Theodor Aman), 1-a con firmat 
pe vremuri acest lucnt. 

R ăq1 Îne rnsa o Întrebare: cînd a 
pi c tată biserica din Mărginenii de 

iosr 
J os~ 

înaintea celei de la Pucheni, în acelaşi ti111p 
cu acea ~ta, sau ea este „cea din urmă bife-
rică picrată de Grigoresw"? Rămîne ca 
ce rce tări u:terioare să-şi spună cuvîntul. 

U n Grigorescu necunoscut pma as tăzi 
vine s5 îmbogăţească tezaurul lăsat de pictor 
În acea tă l rahov5 în care a poposit adesea 
şi În care e aşezase definitiv la bătrîneţe. 

c coperir~a unei lucrări de Grigo re cu ine
dite , în Prahova, nealterată de a lte interven
iii (ca În cazul Pucheni lor), la Mărginenii 
de J os : ntregeşre imaginea contLLrată dej'l a 
operei de muralist a marelui pict0r. 

Fig. 4. Sf . M11 ru11ic 1Hi1111 de ln Mărgi nenii de j os. 

Notă asupra m1smm1 
efectuate în România 

între 13-20 iulie 1973 

îNT ' MIT DE PAOLO MORA, restaura

tor şef, LAUR A SBORDO I MORA, prim
restaurator LA I TITUTO CENTRALE DEL 
RESTAURO, PA L PHILIPPOT, director, 

ENTRUL INTERNAŢIONAL PENTRU 
CONSERVARE, ROMA 

1. Picturile murale de la biserica fostei 
mănăstiri Humor. 

Fixarea tenwielii 

Formula pu ă la punct pentru fixarea ten
cuielii poate fi considerată pe deplin satisfă
cătoare; fixarea tencuielii nu pune deci pro
bleme de metodă şi poate fi asigurată, pre
tutindeni unde apare, de echipa de specia
lişti români. 

Exfolierea peliwlei de wloare ln pridvor 

Exfolierea peliculei de culoare În pridvor 
pune o problemă delicată de fixare. Sugerăm 
să se procedeze În modul următor : 

- să se Înmoaie stratul pictural desprins 
cu un amestec de apă şi alcool cu scopul de 
a pregăti pătrunderea fixatorului; 
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- fixarea cu Primai diluat cu apă, cu 
ajutorul unei pensule; 

- asigura rea aderenţei pel:c.ulei de culoare 
prin presarea cu o spatulă metalică udată. 

Această operaţie este foarte delicată pentru că 

trebuie evitată deplasarea bucăţelelor de pic
tură desprinse. De acen, este esenţial ca spa
tula să fie udată înaint. de a fi aplicată. 

l 11cercarea de a fixa. peliwla de citloare 
ţJe pereţii de nord şi s11d 

Ai i este im portant de-a face o încercare 
de [ixare, cu şrij.ă vdocu ment~tă,,. p~ o b3:ndă 
la.rga de 1 m intmsa pe roata . rn~lţimea zidu
lui, cu scopul de a prezenta diferite grade de 
expunere la intemperii. Banda trebuie să fie 
foarte net delimitată pentru a permite compa
raţia între suprafaţa tratată şi cea netratat5. 
e va avea în vedere ca delimitarea să taie 

zo ne de aceeaşi culoare pentru a favoriza 
co rn pa raţia . 

încercarea de fixare ar trebui făcură cu 
Paraloid B 72 în soluţie de 4D/o· 

Ar fi interesant, de ase:r enea, de-a face 
pe pereţii de nord ş i sud două teste adiacente, 
pe cîte o suprafaţă de 50 X 50 cm, una cu 
Paraloid, cea l altă cu casein ă, pentru a compara 
efectele celor două produse. Operaţia ar tre
bui făcută Înainte de începerea iernii pentru 
a putea dispune de un an Întreg pentru test. 

Curăţi.rea 

Lucrăriie de cu.răţire executate de specia
li ş tii romhi în camera mormintelor şi 1n _pro
naos au fost conduse cu multă pruden1a ş i 
pictura prezintă o unitate perfectă din punct 
de vedere estetic. Precauţia luată pentru a păs
tra o marjă de rezervă - permiţînd de a Îm
pinge curăţL!ea mai dvepar1JC dec:t e neces3:r -
este foarte importanta pentru a putea asigura 
unitatea prezentării picturii în ansamblu l bise
ri cii. In consecinţă, trebuie avute În vedere 
anume coreeţii de curăţire care vor fi necesare 
în momentul în care va fi redată ansamblului 
biseri ii luminozitatea sa normală, foarte dife
rită de condiţiile în care trebuie să lucre3e 
restauratorii, care, pe de altă parte, nu vad 
niciodată, în timpul lucrului, decît zo 1~ a asupra 
căreia operează. In acelaşi timp, trebme remar
ca t deja că lucrul a fost executat cu o mare 
regulari ta te. 

Pentru a evita atît cit este posibil riscu
rile abraziunii, sugerăm a se curăţa cu ap~ 
peste tot unde cu loarea. suportă, excl~z~nd mai 
ales roşurile şi galbenunle foarte sensibile. Cu
răţirea cu apă lasă, mai ?i~lt decî~ guTa, o 
„anvelop5" subţire de patina pe pictura. 

2. Lupta Împotriva umidităţii 

Generalităţi 

Lupta împotriva um.idit~ţii .c~ pr~nc!pală 
cauză a a l terărilor trebtue sa a1ba ppontate. 

La mai multe monumente ar fi bine să 
fie î ndepărtate adaosuril'e de ci1~1en~ din so~lul 
zidurilor ca ş i trotuarele de piatra amenajate 
În jurul clădirilor, ca~e. so'.itribuie .la me~ţin_:
rea în sol a unei umid1,taţ1 care unde sa pa
trundă în ziduri prin capilaritate. 

In aceleaşi locuri ar trebui studiată posi
bilitatea de a instala un sistem de drenaj care 
să ţină cont de dificultăJile ~3:uzate de zăya~ă 
şi p:oaie, care nu pot m mc1 un caz sa ~17 
l ăsate să se adune în rigolă . Este vorba aici 
de activita tea unui specialist. 

Tismana 

Aceste observaţii se aplică mai cu seamă 
în cazul particular al bisericii ~iănă~tirii Tis
mana unde de altfel, vor trebui refacute ten
cuieliie zid:1rilor pentru a protej a piatra de 
urmările eflo rescenţelor sărurilor În timpul ~
cării apei de capilaritate. Aspectul pe care 11 
va avea tencuiala va trebui să se bazeze pe 
un studiu atent al vechilor tencuieli, cu dife
renţele din punctul de vedere al culorii, tex
turii, grosimii şi compo~i!iei. O .part: din t:,n
cuiala originară , acoperita de pictura_, se pas
t rează deasupra uşi[ de intrare. Evident, v:i 
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fi posibil să se refere şi la tencuielile altor 
monumente de acelaşi stil din regiune, care 
şi-a u păstrat rencuiala o riginară. 

3. Crearea unui laborator 

Aqi unea întreprinsă de Direcţia 111onu-
111ente lor istori ce ş i de a rtă pentru salvarea 
pictu.r ilor murale a r fi Î ntărită prin crearea 
unui laborator central în Bucureş ti şi a unui 
atel ier local la Suceava. In timp ce laborato
rul t entral se va ocupa de prob!e111ele spe
ciale din diversele domenii ale conservării - şi 
nu nu111ai de picturile murale - :uelierul lo
cal va asigura co ntrolul regula t şi va răspund<! 

de so li c itările i111ediane de întreţinere ş i ur
genţă. În această ordine d~ idei, lui îi va re
veni sarcin a in t a.l ării, într-o biseri că în fun c
\i une , a unor termohigrografo - unul la inte
rior ş i altul la exterior - ale căror măsurători 

vor fi notate pe parcursul unui an înt reg. 
Ace te date vor fi pre1·ioase pentru stabilirea 
111ecanis111ului precis al umidităţii ca o cauză 

a a lterării tencuielilo r şi picturilor pentru 
orientarea 111ai efi cientă a intervenţiilo r. 

In acest convext, dorim să sub:i nie111 în că 

o dată importanţa caracterului interdisciplinar 
al conse r vării ş i utilitatea unei formaţi i de 
bază, comună pentru diferi te le s pecia lităţi in
teresa te . 

Este pentru noi un motiv de mar,e sacis
faq ie faptul de a vedea constirni ndu-se, în 
cadrul Direqiei monumentel or istorice ş i de 
a rtă, o seqie de conservare a picturil or 111u
rale care, încă de pe acum, este în măsură ă 

înfrunte problemele ce.le . mai urgente şi care 
pro1nite să se dezvolre rapid, astfel încît să 
răspundă ex i genţel o r considerabi le a le bogatu
lui patri111oniu de picturi mura le a le R omâniei. 

4. Restaurarea ruinelor 

Restaurarea vestigi ilo r a rheologice ca Tro
pae um Traiani de la Ada111clisi sau ceta tea Su
cevei trebuie, credem, privită în lumin a ace
l o ra şi principii funda111entale co111 une şi pen
t ru a lte carego rii de bunuri culturale. Valoarea 
e·sen\ială este de a sa lva autenticitatea obiec
w[1,,,:. Orice reconstruqie, dinco lo de integ rarea 
lacunel or limi tate, cerute de pura conservare 
a monumentului, nu poate decît să falsifice 
monum entul , atît din pun ct de vedere isto ric 
cî t ş i din punct de vedere arti stic. Pe de a ltă 
parte, în cazuri ca cele considerare, aspectul 
pri111ar al monumentului nu poate fi cu
noscut decît Într-un mod conjectural. Cel 111ai 
bun mod de a vizu aliza, în sta rea actuală a 
cunoştinţelor noastre, fără a compromite auten
ti citatea monumentului, este de a recurge la 
machete, expuse Într-un muzeu al locu lui ca 
un fel de introduce re pentru vizi tatori, care 
vor aprecia foa r te bine valoarea su ges tivă 
proprie ruinei. 

Sesiunea anuaJă de comu
nicări ştiinţifice a D.M.1.A. 

TER EZA SINIGALIA 

'fn zilele de 14- 16 mai 197 4 a avut Joc 
Ses:unea anuală de c:omunică ri a D.M.I.A. Pres
tigioasă 111 anifesta re Şti inţifică , sesiunea a în 
trunit un foarte mare nu111 ăr de comuni că ri . 
Su s ţi nute aproape în exc!us ivi race de a rheo-
1 gii, a rhiteq ii ş i cercetăto r ' i Direqiei, confrun
ta ţi cu o problematică variată, comunică r ile 

:tu oglindit mul ti tudinea şi diversitatea preo
cupă rilor specialiştilo r instittqiei care , prin spe
cificul activităţii sale, reali zează interdepen
denţa dintre cercetarea multidisciplinară a mo
numenwlui , restaurarea şi punerea în va loare 
a accstui :t. 

Ca o nouta te tematică în cadrul sesiu
nilor D.M .I.A. au fost prezentate rezultate le 
unor cercetă ri cu caracter tehnic. De o 111 are 
importanţă practică î11 activitatea de restau
rare se dovedesc a fi cercetă rile asupra mor
ta relor vechi şi asupra po sibilităţii utiliză rii nu
mai a formulelor bazate pe 111 ortare de var 
(Tatiana Pogonat, Cîteva consideraţii asupra 
mortarelor folosite ln restaurarea momunentelor 
istorice şi de artă; Alex. Dobriceanu, Tenrnieli 
exterioare specifice la mormmente. Ca11L.ele prin
cipale care le impun şi tehnirn lor de exern
ţie). U n inte res deosebit a susc itat comunica
rea ing. Dumitrn Pîrscoveanu, Studiu privind 
protejarea pictrtrii bisericii Voroneţ împotriv a 
vînwlui şi zăpezii, ale cărui soltqii, confruntare 
deja în cadru l unei înd:niri şti in ţifce interna
ţio nale au pri111 it girul valabi i ităţ ii teoretice 
prin identitatea unor rezultate obţinute În pă r ţi 
d ife rite ale lumii . Tot tehnică, dar de un ca
rac ter m:ti apa rte :t apărut comun:carea piC·· 
torului restaurator Gheorghe Ciobanu : Din pro
blematica deccipărilor ele pictu ră !n ulei supra
pusă peste frescă. 

'a de obicei, cercetă rile a rheologice ş i- au 

adus un aport substan1ial - a rî t ca nu111ăr de 
comunicări cît ş i ca rernl tate - în cadrul se
siu nii. Descoperirea prin cercetare arheologi că 

a unui „osuar" pe întreaga lungi111e a altarului 
ş i naosului bisericii din Războieni (comunica re 
Gh. I. C antacuzino) a confirmat şti rea din Cro-
11ica lui G ri ~ore Ureche despre reînhum area, în 
bi erica ridicată de Ştefan cel Mare, :t celor 
căzu\i în 1476 .În bătălia d ~ la Valea Albă. 
Comuni carea prezentînd rezul tate le cercetă rii de 
la fosta mănăs tire Cormeana (Lia ş i Adrian Bă

trî n:t) vine să îmbogăţească cuno şti nţele noas
tre nu numai asupra planului ş i structurii valo
rosului monumen t de mult cunoscut, ci ş i ista· 
ria arhitecturii prin descoperirea unei biserici 
anteri oa re , de plan triconc pe loc ul celei ac
tu a le. ercetătorii au stabili t ş i existen\a unui 
pr idvo r deschis cu un turn clopo tni\ ă - am
bele modifica te În secolul XVIII - la biseri ca 
ce e x i s tă ş i azi, precum ş i crono logia fazelo r de 
con truqie a aşezămîntu l ui de la Cotmeana, 
ob 1· inută prin coroborarea ş i interpretarea docu
mentelor de la s fîrşitul secol ului XIV ş i în
cepu tu l ecolu:ui XV. 

U n alt monument a că rui e xisten1ă n-a 
fost b?i nuită - o bise rică de lemn pe funda
ţie de zidărie cu pronaos absidat supra l ărgit 
darînd din secol ul XVI - a fo st prezentat în 
co111unicarea Marianei Beldie, Cercetări arheo
logice la biserica Sf. N icolae a Curţii cli11 Brîn
coveni . 

Arheologul Nico lae Puşcaşu a prezentat 
rezultatele une i cercetări mai vechi la biserica 
din Den su ş, cercetă ri care au avut drept re
zult:tt confirmarea ipotezei con lo r111 căreia bi 
serica a fo st construită într-o singu ră etapă 

către sfîrşitu l secolu.lui XIII, ei adăugîndu-i-se 

În secolul XIV încăperi anexe pe la turile de 
ud ş i vest. 

Scria de probleme co nsacrare studiilo r de 
istoria a rtei ş i arhitecturii reprezintă un capito l 
important al acestei sesiuni de comunică ri . In
cercfod o grupare a lor, se desprind mai multe 
direc ţii ale cerce tării : prezentarea ff onog raf:că 
(Bogdana lrimia, Datarea şi semnificaţia pic
wri for murale de la Părhăuţi; arh. Herm ann 
Fabini, Turnu~i-lorninţă ln Sibiul mediev al; 
Ioana Cristache-P an::t it ş i arh. Marinel Daia, 
Biserica românească clin Săncluleşti; aprecieri 

asupra . datării ·şi valurii artistice; Maria Irin a 
Cantacuzino, Cercetări · la biserica clin Hlrteşti, 
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jud. Argeş; arh. C ristian Moisescu, Biserica fos
tei mănăstir i Gorgoui); axarea comunică rilor 
nu111 a i pe u1ie:e date semnificative privind con
rnrarea profi lu lui specific al unui monument 
(arh. Virgi l Poli zu, Elemente de arhitect1m1 
apărnte î11 urrna cercetării de la casa dom
nească clin i11 ci11 ta mănăstirii f orti fi cate Slatina; 
:trh. O lga Bâzu, Ueme11te nou apărute Î11 arhi
teelttra bise ricii cli11 Strei; arh. R odica Mănci u
lescu Eleme11te cleosehite le arhitectură, În an
samhlul S f. Vin eri-Tîrgovişte, a rh. Gheorghe 
Sion, N oi date priv itoare la arhitectura pala
t1tlui brîncovenesc de la Potlogi), chiţe ale 
uno r viitoare s'. ntez.e (Vasile D răguţ , Ceramic11 
mo11wne11tală moldovenească - o nouă ipoteză ; 
Matei I . ăză re sc u , Obse rvaţ ii şi propuneri w 
privi re la cercetarea picturilor m11rale; arh . Eu
genia G reccanu, Consideraţii 11s11pra tipo logid 
bisericilor clin Denmş, Gura-Sada ş i Peşteana; 
toana C ri stache-Pan:tic ş i arh. Ion Sc r. e~etri , 
Bisericile de le111 11 cli11 judeţul Bist riţa-Năsăud, 
Tereza Sini ga li :t , Pafote dom 11e,1ti şi rnse boie
reşti cli11 Tarei Românească di11 secolul X V // . 
P1t11 cte de v edere; Voica Maria Puşcaşu , Bise
rici, hram uri, ctitori î11 Tar a Komânească (se
colele X TV - X li). 

Di ntre acestea , de un mare interes apa re 
comun ica rea cu pri vi re la ceramica monumen
tală J :n Mo'. dov:1, pentru a le cărei origini, is
to ri cul de artă Vasile Drăguţ propune cale'a 
nordi că, dinspre Li w ania, de circulaţie spre 
Moldova ~eco lului al XIV-iea. Observaţiile pre
zentate de Matei Lăzăresc u deschid un un ghi 
nou de cerceta re - estetică ş i tehnică, a pic
tur ilo r murale , văzute dinl ăuntrul lor, prin 
ochiul pictoru lui. 

Activitatea de proiec tare clin cadrul 
D.M.I.A. a fo st ilu strată de comunică rile : arh. 
Co n stanţa Modoran, Propuneri de reconstimfre 

la biserica ortodoxă clin Mănăstirea-Mica; a rh . 
Marin a Ili esc u, Probleme de restaurare la bise

rirn clin Vad; a rh . Ştefan . Balş, Ctda de la 
Măldărăşti - prohleme de restaurare. 

omunică rile consacrate ansamb lului de la 
Văcă reş ti, intrat în toa111na anului precedent 
în restaura re, au constituit un grupaj aparte, 
111arcat de contribu ţ i a ce rcetăril o r de arhivă 

(Monica Breazu ş i Liviu R ot111an, Trei. izvoare 
clin secolul al X ! X -lea despre starea mănăstirii 
Văcă reşti), de minuţioasa cerceta re de arhitec
tură î n zona celor două lllhnii (arh. Liana Bil
ciurescu ş i colectiv) ş i de săpă turile arheologice 
din aceeaş i zonă (a rheolog C ristian T ico). 

Di cuţiile au subliniat importanţa desco
peririlor , valoa rea ce rcetă ril or specifice şi in
terdi sc iplinare în restaurarea monumentelor, ca
litatea co1m1nică rilor, seriozitatea muncii în 
gas1rea celor mai adecvate soluţ ii de restaurare, 
necesi~atea de a atrage un număr cît mai mare 
de oameni în aqiunea de protejare a monu-
111entelor isto ri ce prin crea rea unui grup de 
„prieteni ai monu111entelo r" pe lîngă D.M.I.A. 

u ocazia sesiunii, a fo st deschisă, î n holul 
de la etaj ul l[ al Muzeului de istorie al 
Il.S. R omânia - unde a avut loc man'. festarea, 
- o expoziţ i e cu un caracter deosebit, ilustrînd 
activitatea D .M.I.A. în anul 1973 şi constituind 
un co1r entariu inedit la co municăril e prezen
tate: obiecte descoperite prin cercetările arheo
logice, proiecte de restaurare, grafi ce de cer
cetare, releveul zone:or de pic tură 111ura lă în 
care s-a lucra t la şantierul-pilo t de restaurare 
de la Humor, fotografi i documentare etc. 

Organizată cu aten ţie , cu o vădită preocu
pa re pentru a nu fi neglij at nici un amănunt , 

de Voica Maria Puşcaşu , Maria Irina Cantacu

zino ş i arh. Con stanţa Modoran, sesiunea a 
beneficiat ş i de un program ş i de un afi ş rea
lizate de Casia n Labin. 

Incununînd seria de microsesiuni lun are ale 
anului 1973- 1974, sesiunea anuală a D .M .I.A. 
a reprezentat atî t un preţ ios bila n ţ ştiinţ i fi c, cît 
şi un: p11nct ,de, pornire pentru · intensa activ i
tate 111ulti :ate rală a etapei d ~ vară. 
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