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STUDI I 
PODURI VECHI DE PIATRĂ ÎN MOLDOVA 

M-lHAl TSPIR. -------------------

Investiţ i i le în bani şi mîna de lucru pentru r idicarea 
podurilor - îndeosebi a celor fixe, din kmn, p iatra, sau 
caramidă' - erau în Moldova Evu.lui Mediu, ca, de altfel  şi 
în celelalte ţari române, rarre, daca nu cu totul sporadioe. Fap
tul este cunoscut şi o prima exp l icaţie Oll referire concreta la  
Moldov.a - un-de podurile sînt atestate documentar în ca d in 
14202 - ne este oferita de lin contemporan al lui Petru Rareş 
care explica numărul foane mic al  p odur i lor fixe "prin teama 
moldovenilor ca mt ntmva duşmanul, printr-o repede mişcare, 
S,1. pătnmdii. �t)wr În tarii şi s-o ontpe"3. însemnatatea strate
gică a podurilor este consemnată cu olaritat� şi de Dimitrie 
Cantemir în Descriptio Moldaviae , în Dimpul expedi\ i i lor mi l i
tare conduse de wl Dan, moldoveni i erau obligaţi sa contr;buie 
cu patru mii de oameni " pentnt deschiderea de dnt7nuri şi 
pen.tHt repararea de pod�tl'i"4. Daca adăugam la acea ta posibi
l i tăţile reduse .ale meşterilor, vom Înţelege, poate, mai uşo'r, 
de ce podurile statatoare, situate, desigur, pe drumurile mai 

1 T n  SLUdilll prof. . . Gillrescll Despre p'trlţi ş i  podllri (c. . Gill
reseu, Contribul'i; la istoria ştiinţei şi tehnicii romiineşti 2n seca/ele XV 
- l11cepuw/ secoluilii XlX, Ed. Ştiinţifică, Bucure ti, 1973 p. 14), Întîlnim 
o utilă ela ificare: "Podurile din trec/1tI11 nostTIl a/ţ fost de două feluri: 
podtlTi umblătoare şi poduri stătătoare. Acestea din urmă erau la rÎndu-le 
de două leltlTi: podllri pe vase şi poduri fixe, ultima categorie comportind 
iarăşi două varietăţi, poduri de lemn şi poduri zidite din piatră salt cără
midă". în lucrarea de faţă ne ocupăm numai de ultima subdiviziune inc\u,?( 
În clasificarea citată. 

2 Ibidem, p. 26. 
3 rbidem, p. 14. 
4 Ibidem, p. 18 
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Fig. 1. »Podul Doamnei" de la hiţcani. 

importante, ,er.au construioc, totuşi ,  deasupra cur,suri lor de apa 
latu,r,aJnice, a'colo unde mal ,urile erau ,a.brupue. 

RaritatJea podLli1'ilor [te ur·an forma adesea în surse de veni
turi importante pentru p1'Oprietarii de moşi i ,  l aici au eclezias
tici ,  pe ale caror domenii erau edificate. Brudina - impozitul 
perceput la trecerea poduLui, indiferent de categoria aces'tuia  
-, este men ţj.onata pentr:u prima dat.:� la Începutul secolului 
al XVII-lea şi este pri,lej, în veCllourile VI I  şi XVI I I , de 
permanente d ispute îmre boieri, sau între boieri şi răz:eşi .  Este 
vorba, însa, în majoritatea cazuri,lolr, de poduri umblătoares. 

Cît priveşte podurile de pi.at,ră din Moldova, ele deţin, în 
acest context, un ,loc privilegiat, nu nlllmai în cadrul cclo.rlalte 
categori i  de poduri ,  clar ohiar faţa de an ambkLL arhiwcwrii 
epoc i i ,  în situaţia în care întrebuinţarea p ietrei la construc
ţiile "curente", a fost de-a lungul Întregului Ev Mediu, un 
[apt de excepţie în ţările rom�ne. 

Poduri de piatră În epoca lui Ştefan cel Mare 

Primele poduri de piatra cunosoute în Moldova aparţin 
epocii lui Ştefan cel Mare. Consultarea hărţii releva 
aşezarea lor în apropi,erea unor curţi domneşt,i - de la HÎrlău 
şi Piatra- eamţ - sau în locuri legate de personali tatea dom
nitorului, cum ar fi satul sau natal, Borzeşti, ceea ce lămu
reşte caracterul clomnesc a) comenzii. 

5 D. Ciurea, In legătură CIt problema monopolului feltdal in Moldova, 
"Anuarul Institutului de Isrorie şi Arheologie", Iaş�; 1 964 1 ,  p. 143, nota 33. 
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In,iţiati va domnească fa.ce explicabile, de asemenea, mate
rialul întrebuinţat ca şi trăinicia structurii, care au contribuit, 
alături de respcctuJ timpuriu pentru vestigii,le epocii lui Ştefan 
cel Mare, la păstrarea lor prin vreme. 

Podurile databi.le În secolele XV-XVI, sînt cele de la Zlo
dica li Cîrjola,ia, lîngă Cotn.ari, Girov şi BorZJe'ş'ti. Despre meş
terii care le-,a'll ridicat nu av'em nici o ştire6. tnure ei se vor fi 
numărat oşteni, după cum ne sugerează, de pildă, relatarea 
lui Cantemir, da.r şi 10cuito.X'ii atelor lnve,cinate obligaţi "să 
plmă mÎ,na" 7 la lucrările edili-tare. Aceste podUJri erau con
struite din blocuri de piatră neregulată S<lJU cioplită legate cu 
mortar de var gras şi av,e,a'll - în majorita'te - o singu.ră 
deschidere boltită în plin cintru. 

Raporml originar al go,1urilor deschiderii cu plinuriJe tim
panului şi ,aripilo.r, era, prob,(]bil, echilibrat, dar culede avanS:l:u 
mult în interior'ul albiei, pentru sporirea ,stabi,l'i,tăţii. îng>ustarea 
albiei provoca însă şi efecDul contr,ar, adică S'Iăbirea picioarelor 
podu,lui, din cauza pre iunii mărite a oursului de apă, ma:i 
,lles în timpul "viiturilor" antrenînd pînă la urma S>Ufparea 
( ., măI i rea") ÎntreguJ ui pod. 

Intervenţiile cu carac"er decor,ativ sînt ,reduse la minimum, 
singurul element care contribuie la animarea masei litioe 
fiind acuzarea arhivoltei arce:lor bo,lţii, prin bolţarii perpwdi
cuLui pc int.rados care o aka'tuiesc, dispuşi după 'un nr,aseu 
răspunzînd cerinţelor structive. 

Dar expresivitatea podurilor vechi de PLatra moldove
neşti se datoreşte mai ales apareiajului de bolţari din piatră 
bruta, prin ca,re se rea.J.iZieaza o fericită imegrare a monumen
tului în spaţiul natural. Poduri:le par crescute organic din pei
sajul înconjurator. Un deosebit 's·imţ al masurii vădeşte rapor
tul Între caracterul apareiajului, ,discreţi'a accentelor de plas,tică 
decorativă şi dimensiunile podului. Aspectul brut al bolţari,lor 
nu este ieşit din scară, asigurînd notodată legă,tur.a cu siwl. 

Podul de la Borzeşti este de fapt ridicat Între satele Căiuţi 
şi Gî.rbovana, pe teri,tor,i'lIJl s'a,vului Negoieşti, deasupr,a pi.rîului 
Valea Podului, pe şoseau,a actua,Iă Adjud-Oneşti. EI era sem
nalat la Caiuţ, "mic tîrg" , încă în Jurnalul de căLătorie al lui 
Asachi, publicat în 1 87 2, unde se nO\ieaza că alăwri de v,echiul 
pod "dGlrîmat fiind în vechime" , ,Mihail Suu.rza a pus să se 
construiască 'lin altul "Ot zece stînjeni mai sus"8. Un an mai 
tîrz·iu, podul e menţionat îl1tr-un ră'spuns .ta .chestilonarullansat 
de guvern în 1 8 7 1 ,  la iniţ,i.ativa l'ui Odobescu, privind monu
mentele isnorice9 (anexa 1 ) . C. 1. Istrati dedică un studiu, în 
1 904, bise,ricii şi podului din Borzeşti, Iămuriltor pentru înfă
ţişarea actuală a podului1o. Aflăm că podul a fost consoli.'cl,at 
În 1 902-1903 modificÎndu-i- e, în pa:nea super,ioară, forma 
iniţială. Vechiul nivel a,1 şosdei er,a, înainte de consolidare, în 
dreptul primului brîu, iar podul avea ,un par.apet de 1,20 m. 

Ulterior şoseaua' -'a Înălţat pînă la nivelul ,pampetului ast
fel că a trebuit construita o a ,doua ba!lustradă. 

Intr-un studiu ulterior, Radu Rlosetti pune Însă la îndoială 
aUlienticitate.a podului de <:ris <de C. 1. Istrati, pe care-I consi
dera din perioaJda 'r.eg-ul:amentară, " rămăşifele" adevăratu.1ui 
pod "clădit de $tefan cel Mare, sa�t de alt Domn sau baze,., 
cu mtmele de $tefan", ,a,Hîndu-se la 8 - 1 0  m mal JOs: " . . .  mt 
încape Ilzci o îndoială că pod�tl . . .  a fost comt1'l-tit ÎIl vremea 
dom;liei lu,; Mihail Su,trza în lOC/otl cehti vechi, stricat Clot desă-
vîrşire" 11. 

• • 
Fără Îndoială că podul de la Borzeşti a sufent o reparaţIe 

radicală în timpul .lui Mihail Sturza, fapt Întărit şi de coin
cidenţ.a rebtării 'lui R. Rosetti ou aceea făcută, cu cîteva. de: 
cenii în urma, de Asa.chi. Modul în c.are au fost consoI.daţl 
bolţarii arcului aminteşte, de altfel, aspectul bolţii podului de 
la CîrJ'oaia restaurat de acc.lasi domnitor. Totuşi, diferenţa , I II '-1 
cbră între finisajul pietrei în zona inferioară ,a podului, pll1a 

6 Aşa după cum lipsesc În general izvo;lrele
. 

�n ce pri,:,eşte condiţia 
meşterilor În timpul l ui Ştefan cel Mare (H. Stănescu, Meştert constYltctort, 
pietrari şi Zligravi, în timpul Ilii Ştefan cel MrlTe, "S.C.LA.",  1 95 5 ,  2, 
p. 36 1 -367), 

7 f biclem, p. 36l. 
8 N, Iorga, M onllmel lte istorice în vechea noastră literawră, "BCM!" , 

XXVI, 1 933, i u l ie-septembrie, r. 77, p, 1 0 1 .  
9 Cestionarirt sali isv6cl de întrebările îll privinţa vechi!or aşe'âimime 

ce se află În deosebitele .o'nltrre ale României, Bibl .  Academiei R.S.R., 
ms. rom. 223-230. 

10 . I. Istrati, Biserica şi podul dirr Borzeşti, prewm şi o ochire 
relativă la bisericile lui Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1 904, p. 1 8- 1 9. 

1 1 Radu Rosetti, Podul lui Ştefan din COmlll1a Bogdana, judeţul BacăII, 
"Convo.rbiri literare", XL, 1 906, p, 89. 
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la primul brîu şi cel de la podurile construite În vremea lui 
Sturza - cum ar fi "Podul Doamnei" peste Bîrlad - ne 
face să bănuim că restaurarea din perioada regulamentară 
a folosit mater,ialul vechiului pod. 

A"ja cum se Iprezintă astăzi, podul de la Borzeşti, avînd o 
deschidere de 5,80 m cu bolta .s'prijinita pc două culee de 
0,80 m, Înalte la început de 2 m - poartă desig.ur ampr,enta 
vizibila a transformărilor sale succesive. Pwporţiile podului 
lui tefan cell\1are vor fi f.ost au totul altele. 

Din prima sa fază totuşi, provin, se pare, încercările de a 
sublinia prin elemente de deco.raţie :arhiteoCturaIă, unele parţi 
esenriale ale structurii: arcul bolţii - prin doua a'rhivolte 
suprapuse -- şi linia drumului - printr-un brîu - mani
f,estări explicite, deşi d!screte, ale unei intenţii estetice 
(fig. 2, 3) .  

Aceleaşi intenţii se cite c ,  deşi mai puţin clar, la podul 
de la Girov, ridicat deasupra unui mic pîrîu - Valea 
Mare - pe vechiul drum Piatra Neamţ-Căciuleşti-Ser
beşti-Iaşi sau Roman, la cea 500 m de actuala şosea naţio
nală Piatra Ne<lJI11�-Roman, pe care tradiţia orală îl pune 
în legă1Jură cu 1uptele antiotomane din 1. 475-1476, semni
ficativă fiind Însă şi vecinătatea curţii domneşti de la Piatra. 
Bolta semicilindrica, cu deschi,de.rea originara de 4 111, se spri
jinea pe două culee Înalte de 2 m f,iecare, fiind marc,ată 
Întocmai c.a la Bo-rzeşti, la cele două extremităţi, prin cîte 
doua arhivolte simple, din bolţari, suprapuse. Interesantă 
este apariţia blocurilor de piatră cioplită ,alături de .cele din 
piatra neregulata (fig. 4, 8) .  

Dubla modalitate a prelu.crării ,pietrei se  regăseşte ş i  la 
podul de la Ziodica, unde predomină Însă blocurile paraleli
piped:ce, cioplite. PocLul are o singură deschidere, de circa 
8 111 la or,igine, mult miqorată acum prin lăsarea terenul'ui, 
aripile s,alc consolidînd drumul pe o distanţa mai mare de 
30 m. Balustrada, ale cărei urme se mai ,v ăd Încă, se Întin
dea pe aproape înt'reaga lungime fiind împărţită, probabil, 
în trei segmente. Dintr-un r.aport din 1 8 06 asupra ruinclor 
clădirilo.r domneşti de la Hîrlău şi Counari, aflam că podul 
era "aşternut deampra Clot lespezi" 12. 

O exacta descriere a podului Într-unul din răspunsurile 
date chestionarului sus-menţiona-r din 1 8 7 1  dovedeşte că si
tuaţia podului acum un veac era nu foarte deosebită de cea de 
astăzi13. De notat că aroul bolţii nu are un traseu semicir
cular perfect, fiind pUţin frînt l.a cheie. De asemenea, bolţa
rii arcului, ciopli�i paralclip�pe,dic, sînt aşezaţi alternativ cu 
[aţa Îngustă şi cu cea lungă 'spre exterior, desigur din motive 
structivc, dar prilejuind şi un joc grafic (fig. 6) .  

Piatra pentru acest pod, ca şi pentru cel de la Cîrjoaia, 
putea proveni de la cariera apropiată Catalina, deal " toarte 
plin de piatră" 14. 

Podul de :la Zlodica, pc drumul care U�1ea În vechime 
I-Iîr1aul cu Cotnar;,j şi mai departe cu Iaşul, se afla Într-o 
zona bogata în monumente, unele datate de istorici sau de 
tradiţie În perioada domniei lui Ştefan cel Mare şi plasate 
În orbita Cotnarilor. Totuşi, o parte din aceste monumente, 
ca �i podurile de la Zlodi.ca şi GÎrjoaia, ar trebui puse În 
legatură mai degrabă 'cu "dl1Umul Hîrlăuiui" şi cu reşe
dinţa domnească din localitate, mai importanta decît cea 
- presupusă - de la Cotnari; tîrguI Gotnarilor, de altfel, 
deşi men�ionat în documente înca în Ve,1;C'ltl al XV-lea, nu 
apare în izvoarelc epocii lui Şte.fan cel Mare. Obs<!rvatorul, 
destul de perspicace, căruia îi da \ioram descrier,ea podu1ui dia1 
Zlodica "redata mai sus, noteaza de al tfel că beci'ul din ace
laşi sat siuuat În aprop:ere.a podului - este , , �mlotlu şi acelaşi 
materiaht ca pivnita s@ beciul din Hârlă�t"15 (fig . 7) .  

Podul din satul vecin Zlodicăi, CÎrjoaia, construit peste 
pîrîul Cîrjoaiei pe acelaşi .drum ve.chi ,ca şi precedentul, este 

12 B .  Zotra, Bisericile din Hîrlău şi Cotnari, ,,13 MI", XXVI, fase. 76, 
apri lie-iun:e, 1 933, p.  92. 

13 " • • •  La o altă extremil'ate a Cotnariltllti, adeca în cotrma Zlodica, 
într-o vale adîncă pe apa 1lumită parartlrt !-frtma, este făww rmrt poelr.t de 
peatră care şi astadi porta mtmele de podullt lui Stefall Vodă - solidu 
şi practicabibt; bolta paraului astadi e camu mica abea de la pamwtrt 
10 cent.met se spune că odinioară era (/şea de mare îllCClw putea trece pe 
sub eZrt rmlt omit calare, 'a partea despre apuSlt la m;jlowlrt podului sta Ulllt 
loclt deserw Itnde alt fosw o piatră sa dice Ca Cit oareşicare illscripţiul1e, 
astad; lipseşte acea piatră CIt towlu, sistemullt ei este de 10 c.m. IUllgiml: 
şi 10 c.m. lăţime". (Bibl . Acad. R.S.R. Il1S. q'om,  224 fi l a  1 4 3 ,  v), 

14 Idem, ms. rom .  227, f. 354 .  
15 Idem, ms. rom.  224, f .  1 4 3 ,  VI. 
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Fig. 2. Podul de la egoieşti. 

Fig. 3. Podul de I:t Negoieşti, detal iu. 

Fig. 4 .  Podul de b Girov, detal iu .  
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Fig. 5 .  Podul de la Zlodica. 

Fig. 6. Podul de la Ziodic:t, detaiiu cu locul pentru in cripţie. 

Fig. 7. J3eciul de la Ziodica. 

Fig. 8. Podul de la Girov, detaliu 
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un monument de excepţie pr,in dimensiuni şi prin faptul că 
la Început a avut patru deschideri. Dintr-un raport Întocmit 
În 1845 in vederea reparal1ii podului, preconiz.:na încă din 
182816, aflam că avea 18 sdnjeni (cca 40 m) În lungime, 
3 stînjen i (cca 7 m) la ţime şi 2,5 stînjeni (cea 5,5 m) Înal
ţime "de la mălitură în SI'tS". Era "stricat tocmai la mijloc 
fiind Ll-tspatru bolţile astţtpate cu mîl şi neavînd ap,;L pe 
/-Inde merge". Din aceasta caUZa "s-al.t dărîmat o boltă Ot o 
b.tcată de zid şi tori stîlpii 1)odului sînt stricaţi, şi la Lăspatnt 
coi(:urile să află stricat" 17. Dacă dimensiunea înălţimii podu
I ui este corecta, rezulta un dLametru al de,sch:derilor d_ peste 
10 m, cel mai mare Între podurile cunoscute. Într-un raport ulte
rior al arhitectului ieşean Matei Niciman, conducător al lucrări
lor, se dau date suplimentare despre starea podului În 1847. 

,,1. POdl,d este mălit pără deas.tpra luminii bolţilor şi în 
jos căt va fi mt să ştie. /lceastă mălitwră îi năsădită şi în dos 
şi în faţa lui di rămîni a să distupa ( .. . ). 

2. Doţtă bo{�i de la mijloc sînt dărîmaLe. 1 scălitltl soco
tt:şte în iOCttl acelor două a să face bina mai mal'r şi mai 
înaltă sjJre siguripsirea în viitorime. 

3. Podul ( ... ) trebuie a să sfărîma pără la timelii, care fiind 
lucrare în ipsos cne trebţtin�'ă de îndestulisire salahore,�ti"18. 

Bănuim Însă că ultima cerere a arhitectului nu a fost 
aprobata de Departamentul Pricinilor D:nlauntru, care înca 
din Ui.>2 recomanda Într-o "porunca" Ispravniciei HîrlauLui: 
"Pod"L denumit domnesc de La Stefan Vodă (cel de la Cîr
joaia) trebuie reparat pe cît s-ar pbitea mai aproape de ade
vărul fiinţei şi antichitaoa hti şi fără cît de puţină abatere"19. 
"Porunca" citata, cu valoare de principiu de restaurare, este 
importanta şi pentru situ.aţia podului de la Neg;oieşti-nor
zeşti, consolidat în aceeaşi perioada, punînd sub semnul În
trebării opinia după care ar fi fost construit în întregime în 
timpul lui Nliha:1 Sturza. 

Touuşi, fOflna actua!a a po,dului de la Cîrjoaia arata Ca, 
pÎna la urma, a fost necesar, din motiv,e de rezistenţa, sa se 
renunţe la trei din cele patru "bolţi" iniţiale, pastfÎndu-se 
numai "bolta de La mijLoc" şi ace,asta, probabil transformata 
(fig. 9, 10, 11). 

în răstimpul de mai bine de un se,col, care ::t trecut de la 
reparaţi::t podului eLin 1847, a ,dispăJI'ut şi "parmaclîcul" din 
piatra în care erau Încastmte, la mijLoc, doua pietre mari cu 
inscri pţi i2o. 

Cîteva poduri de piatra din vremea l'ui Ştef.an cel Mare 
sînt euno cute documentar: unul peste ŞOl11uzul Mar'e, aproape 
de vărsarea în Siret21, care apare Într�un document din 1457, 
anul urcarii pe tron a domnito·rului, fii11d deci posibil sa 
fi existat şi Înainte de aceasta d:na, un altul, amintit În 1464, 
"din SI1-S de Bahril1eşti"22, un al treilea consemnat de Mi,ron 
Costin dupa tradiţie şi localizat de un dooument din 1827 
în "mahalaua Trapezaneasca" a Iaşilor23• 

într-un raport din 14 mai 1830 Înaintat Divanului supli
nitor al Cnejiei Moldovei, de catre Ispravnicia ţinutului Vas
lui, este descrisa pe larg, starea unui pod a carui construcţie 
este de asemenea atribuita lui Ştefan cel Mare. 

"Podul di piatră. din dntmNI mari ci esti între pocitile 
Unceştii şi T elejna, făCf,tt di Stefan ,<;vod. din vremi în vremi 
mîncîndu-să pîrîul di api aţt rămas a să sprijîni 1111-mai în 
parti, iar temeliia a�t rămas SI,tS di faţa pămînt�thti ... şi fără 
m�tltă zăbavă poati să le rÎsîpască înapoi pisti ace rîpă fiind 
tare adîncă nt anevoie să poati ţîne pod di lemn. 

16 Gh. Ungureanu, Gh. Anghel, Conse. Botez, Cronica Cotnarilo,., Bucu
reşti, 1971, p. 11 6. Podul este mentionat şi Într-un document din 1 680. 
(fbidem, p. 116, nota 103). 

17 Arh. St. Buc., Ministerul Lucrărilor Publice, Moldova, anul 1845 
dos. 297, f. 14. Dosarul este citat în Gh. U ngu,reanu, Gh. Anghel, Con
stantin Botez, Cronica Cotnarilol', p. 116. 18 Anh. St. Buc., '" dos. 297, f. 55. Deşi dosarul e din 1845, raportul 
arhitecnt"lui Matei Nicil1lan e d atat 1847. 

19 Gh. Ungureanu, Gh. A nghel, Const. Botez, op, cit., p. 117. 
20 »Acest pod s-a dat di /ericitltl Î/ltm pomenirea domn Ştefan cel 

Mare, s .. a Înoit la anul 1847 din porunca prea Înălţatltlui domn Mihail 
Grigorin Sturza Voevod', sub Îngriji,.ea ministrului dinlăuntm, logo/ăttti 
Iordache Ghica, CIt chellltiala bănească di//. Casa Stat/tlui". (Ibidem, p. 118 
şi Arh. SI". Bucureşti , LucI'. Publ. do .. 297/1845 f. 89). 

21 E. D iaco nescu, Vechi dmmuri moldoveneşti. COl1t,.ib/tţ·i/tI1i În. le
gătură CIt luptele lui Ştefan cel Mare pentTlt oCltparea domniei, l:1şi, In
stitutul de arte G rafice, 1939. p 77. 22 Ibidem, p, 77. 

23 Repertoriul mOllltmentelor şi obiectelor de artă din timpul lui Ştefan 
cel Mare, Ed. Academiei R.P.R., 1958, p. 238. 
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Păr,/ aCI1.1?1 s-aţt SprtJl11lt umplîmll1.-s<l dişărt{lciunea aceea 
Ot pămînt, dar fiind că Îndată ce vini cîti ţm pHhoil1. să spală 
pămîntl1.L mîncînd şi acel vi�t pămînt, ca să mt vii În vreo 
stricăcil1.ni, după datorii înştiinţăz ca di să va socoti a să 
slobozî cheltuiaLa trebţtitoari di var şi piatră, să să rî/Uhtiască 
şi �m petrar din Eşi, meşter, căci aice petrari meşteri nu sînt, 
ca s?i îndepLinească temeliia ett au râmas Lipsă I)ără în pă
mînt viu, cît să va socoti di aceL meşter. 

Sau, cu tot Ot meremet di pămînt să să ţii cît să va 
{Jbtte"24. 

Consemnam şi o marturie hotarnica a moşiei Crăsteştii
tinutul Lapuşnii, din 20 mai 1794, din care desprindem loca
lizarea pe apa Lapuşnii a "Poduhti Lui Ştefan", amintit de 
două ori: " ... Si din piatra aciasta am pţtrces Ot măsura 
drept In gios, aLătl1.re Ot matca apii Lăpuşnii, şi piste iazul 
ci să 11I1-meşte a lui Gavril Ll1.ca, şi tot în gios alăuţre CI1- apa 
LăIJbtşnii, pînă în chestoare Făureştilor, adică la sămnul Imei 
săLcii, ce ias/:e Lîngă vaduL vechil1- a Poduhti hti Ştefan ... 
Si acoLo La împlinire ace ştii sumi, am JNtS şi noi o piatră ho
tar, drept În maluL Lăpu,mii, Lîngă salce cu trii stînjini de 
La saLce din gios, aproape Lîngă vadl1-1 acel vechi a Podţţhti 
hti Ştefan Ot cari piatră s-aţt făott coLţ�t Crăsteştilor despre 
F,'iţtreşti, ci-i 11I4meşte hotamica post. Cogălcian că ar fi BoL
sl1.neştii ... ".25 Notaţia "vadul vechht a PoduLui Lui Ştefan" 
pare a indica persistenţa unei tradiţii mai degraba decît pre
zenţa concretă a podului. Nu este clar daca, la data alcatuirii 
documentului, podul ca atare se mai pastra. Tocmai de aceea 
menţinerea toponimiei, ca şi sublinierea "vadul vechiu", apar 
ca argumente ale edificării podului de catre Ştefan cel Mare. 

Alături de aceste poduri vor fi existat şi unele fixe de lemn, 
poduri pe vase, pe te rîurile mari şi poduri umblatoare26 nu
meroa l!, pentru Înll!snirea circul::ttiei negustorilor, cal.ator:lor 
au oştl!nilor. 

Podurile de piatra, Însa, aveau UtIl statut aparte. Ridi
C<1Jrea lor, în general, În apropie,rea c'Ufţilor dO>l11ne.�ti, au 
pe "Jocuri domneşti", materialul şi finisajul, schiţare::t unor. 
eleme'l1te de plastica de,c,orativa, le ,acorda un prestigiu spe
cial care se adauga sensului ,utilitar. Este pUţin probabil ca 
aceste podu.ri erau ediEcate În graba pregăti,rilor pentf'U cam
paniile militare. Construcţiile de poduri ou cameter militar 
întrebuinţau cu deosebi,re lemnul, material mai perisabil. Po
dLtfile de piatra, Însa, erau poduri domneşti aşa cum ap.a.r 
consemnate în unele din doclllnentele amintite şi ele urmea,za 
sa-şi afle un loc În sintezele pnivil1'd istoria artei româ
neşti alaturi de celdalte monumente de arta aulica ale epocii 
lui Ştefan cel Mare.:. 

Poduri de piatra În secolele XVII-XVIII 

Cele doua-trei poduri rămase din aceasta perioada păs
treaza, în general, caracteristicile tehnico-stmctive ale celor 
din epoca anterioara, fiind prevăzute ou o singura deschi
dere arcată în plin c;,ntru. 

Pisania inclus'ă În zidăria podului de la CănţăIăreşti, aflat 
pe vechiul "drum Împărate·sc" care trecea prin I,aşi şi Vaslui, 
perm;te datarea precisa a podului. "Acest pod l-a făcut panul 
GavriL H atmamtl şi weghinea hti Liliana, 111 zilele fratelui 
său Ioan Vasilie Voevod, în anul 7144 (1636)"27. 

După N. D. Chiriac28, acest pod ar fi fost construit de 
Ştefan cel Mare şi refacu.t doar, de fratele ,lui Vasile LUlpu. 
Unul dintre argumente îl ofera Letopiseţul ,1ui Ureche cu bine
cunoscutul p'lsaj despre lupta de la Podul Înalt29• 

24 i\rh. Sl. h�i, Co!eqia "Litere" - Gh. A,achi. Lit. P!249 f. 1 ,  
d ocument comunicat prin bunăvoin�a tov. Gheorghe n,llica, d e  la Arhivele 
Statului Iaşi, căruia li J11ulj:umim pe această cale. 

,5 DoC1tmente din Basarabia, voI. II, pub!i'cate de L. T. Boga 
B.C.MJ. - SeCţia din Basarabia, h işinău, Tipografia Dreptatea, 1938, 
p. 155, 156. De notat că pe aceeaşi mo� ie se afla şi "Podlt! ce se n/tmeşte 
a lui l!aşC/t" (Ibidem, pp. 155, 160-161). 

26 C. C. Giurescu, op. cit . . p. 15. 
27 Melchisedec, Notiţe istorice şi arheologice aelltlral.e ele pe la 48 1170-

nastiri şi biserici antice elin Moldova, Bucureşti, 1885 , p. 135. 28 N. D. Chi riac, Ctitoriile lui Ştefan cel Mare, Cîmpul ung Mus('el, 
1924, p. 80, Argumentele autorului nu sînt foarte co nvingă toue, iar 

�it atl�� din Ureche, relativ l:t pod, "să-I fi zielit de piatră Ştefan Vodă 
/1"/S/tŞ/. , este llllaglll.1T. 

29 Grigore Ureche Vornicul şi Simion Dasdlu, Lelopiseţ/tl rării. Mol
dovei, editie comentată de C. C. Giurescu, Ed. Scrisu l Românesc, Craiova, 
1934. 
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Fig. 9, 10, II . Podul de la Cîrjoaia 

Fig. J 2, J3. Podu l de la  Căn\ăIărc�ti, vedere generală �i dCLa.JiU de contra
fort. 

11 

12 

13 
f-ig. 1 4 . Podul de la . oldăne�ti ,  detaliu 
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Dar perioada În care Ureche şi-a scri s aronioa coincide, n u  
precede perioadei În car'e, confo·rm pi.sanie i ,  a fost cladit  po
d u l  şi este f iresc ca toponimia intrata în tradiţie să fie 
consecutiva şi  nu anterioara constI1Uqiei .  

De altfel, este greu de  presupus ca fr.atele 1ui  Vasil e  Lup�� 
şi-ar fi însuşit paternitate.a ,edificarii unui  monument a1 epocII  
lui  Ş tefan oel Mare, cunosouta f i ind gri ja  deosebita pentru pas
trarea şi ocrotirea vest ig i i lor acestei peI1i,oade, promovata toc
mai de Vas i le  Lupu. 

Prloporţ i i le pe c.1Jre podul le va fi avut În secol u l  a l  
XVI I- lea aIll sufe,ri t  probabil modificari cu  ooazia interven
ţ i i lor  u l terioare. Pod u l  a fost consol i dat în 1 867, dupa cum 
atesta U i1'tJ din raspu!1Sur,i l e  la Chestionarul arheologic d i fuzat 
în 1871 , vadind, pe de .a lta parte, persi stenţa tr,adiţ iei alir:
buir i i  1110numentu l u i  in i ţ iat ivei lui Ştefan cel Mare3o. 

A,pareia jul  - îndeosebi cel al  bolţi i  au ,desch idere de cca 
J m, al culeelor,  Într-adevar Înalte (cca 2 m) care cbu po
dulu i  o Înfăţ i şare de mic viaduct31 ş i  al părţ i i  superioare, cu 
balustrada (oca 90 cm) - p a;,re, Într-adevar, .afectat de trans
formari ( fi g. 1 5 ) .  Contrafonmile  pUDernice, înal te de oca '5 m, 
late de cca 1 ,5 m, care spri j ina podul în parţ i le l aterale (fig.  
1 3 )  sînt probabil,  completari tîrzi i ,  din secolul  a l  X I X-lea 
- asemanătoare cu cele adaugate biserici i din BOIfzeşt i ,  la  În
ceputul aceluiaşi veac, în laturate apoi32. 

Podul de la Şoldăneşti, aflat pe "drumul mare" care, de-a 
l u ngul vaii  Moldovei ,  făcea l egatura zoneLor mai sudice a le  
Principatului  cu Polon.ia ,  trednd prin Roman, Fal ticen i ş i  
Suceava, este de asemenea transformat prin reparaţ i i  succe
sive. Se observa de p ilda d iferenţa de apareiaj între ,partea 
i nfertÎoara a poduLu i şi oea superioara, a da.ugata ,Împr,ell'na cu 
ba1ustmda, poate cu ocazia con o l idar i i  d in  1 845(a:nexa II ) .  

Tot atunci a u  fost, probabi l ,  întarite aroele d e  capat ale 
bolţ i i  c i l in drice, cu deschiderea de 5 m,  prin bolţalr i i  laţ i  de 
p iatra faţuita care se vad astazi ,  cel de la ehelie f i ind taiat 
" pana" şi rel iefat ( fig .  1 4) .  In  acelaşi t imp, m i j locul balustra
delor a fost marcat prin acvi le  bicef,ale d Ln piatră - posibi le 
embleme hera ldic'e ut i l izate ca p ietre de hotar - astazi aco
perite pîna la j umatate cu beton (fig.  18) . C apetele balustra
dei au fost s·ubl i n i ate , prin doua t.!1unch i ur i  de p i,cami dă, cu 
m ici co i fur i  p�ramidale.  PropOrţi i l e  podulu i ,  fin isa j u l  oare
cum neg l i jent, îl d i ferenţ iază de podurile epoci i  l u i  Ştefan cel 
Mare. I nex istenţa unei tradiţ i i  orale despre o.r iginea domneasca 
a podulu i ,  ar S'll.gor,a de asemenea o datare mai tîrzie. Dar 
dacă flid icarea pod ulu i  v,a fi fost sau nu comandată de vreunul 
din membrii  fam i l ie i  Başota, amintita în documente ca stapÎ
n ind parţi elin moşia Soldaneşti,  înca de la începu\)ul vca;,ou lui  
a l  X V I I I-Iea33 nu putem şt i ,  deocamdata. 

Adaugam numai  ca obiceiul  instalari i  p ietrelor de hotar 
în m i j locul unor poduri este confirmat de o mărturie hotar
nica d in  1 6 1 7, a satulu i  Măşcăuţi ţ inutul  Orhei "Si 
toate semnele de hotară le-am găsit bune şi adevărate pe 
semmtl ttriotlui . . . partea lui Golăe tot din gios pornind cel 
întîi hotar am ptts la Podtll Neotlcii despărţitor în mij
loc" . . .  34 . 

Dificultatea datării ne întîmp i nă şi în cazul podului  clădit 
peste pîrîul Pod riga, pe actuala şosea Dorohoi-Da;,raba,n i-Ra
dauţi (Prut) în raza comunei Mi leanca35, astazi aproape în 
în.tregime �ub n ivelu l solu lu i .  Se mai d i st ing doar cîţiva bolţa.ri 
c iopl iţ i  d in Ireg,iunea 

,
cheii  unuia dintre ar�ele bo l ţ i i .  S-�r pllt�a 

ca podul sa fie cel lJ1S'emnat pe drumul l 11tre Dorohol ŞI Ra-
30 " • • •  Spre nordu vestit de la Vaslui, cale de o poştă şi  jumătate pe 

elmm./tlu vechiu se află podlliit de piatră, peste o mâncăwră de dealu., de
part.e de 8erladu ca la o arrmcătllră ele băţu: etu este !ăC//.tu de Şte/arlll 
celu Mare reparam aCltmu. vre-o pat rlt ani, ele Comitewlu permanent alI/. 
dist.:; este de piatră cioplită, CIt unI/. singurlt arcu . . .  " (Bibl. Acad. R .S.R.,  
ms. rom. 230, f. 259 v). 

3 1 Denumirea pe care localnicii o dau pÎdul u i  peste care a fost Înăl ţat 
podul este sugestivă: Rîpa Hanului (un han fusese construit, u lterior, în 
apropiere). 

32 C. 1.  ls,trati, op. cit., stfLmpele 1 ,  I I. 
33 DoCitmente privind relaţiile agrare, p. 1 32, nf. 54,  p. 1 76, nr. 1 1 1 ,  

etc. 
34 DOCitmeme din Basarabia, val. II, p. 1 5 . Pe teritoriul :1.cel uiaşi 

sat este menţionat şi " Podul lui A/tenie" (Ibidem, p. 1 4). , 35 Mileanca era o etapă menţionată de izvo:1.re a "drumului  tătă;esc" 
şi  a drumurilor care legau Romanul sau Iaşul de nord-estul Moldovel (E. 
Diaconescu Vechi elYlemltri moldoveneşti. Contribllţillni În legăwră cu 
lttptele lui

' 
Ştefan cel Mare pentm ocuparea domniei, Iaşi, Institutul de 

A rte Grafice, 1939, p. 1 9, 54-55, 65, ş. a.) . 
36 L. Boicu. 1mbunătăţirea căilor de comrmicaţii În Moldova, 1828-

1834, "Studii şi cercetări ştiinţifice, Istorie", Iaşi, 1 96 1 ,  1 2, nr. 1, p. 1 06. 
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dauţi,  În vidomostia d.:n 5 mai 1829, aka\)u ită din ord inul  di
vanulu i  Moldovei ,  la cererea administraţiei ruse36. 

* 
Şt i,rile despre podu.r i umblatoare sau pe "cLuhase" sînt mai 

frecvenDe decît cele privind pod uri le de piatra şi  pennru seco
lele XVI I-XVI I I37. Această s i tuaţie ne îndreptăţeşte să consi
deram în continuare ,ipoteza unei semn ificaţ i i  particulare a 
podur:i lor vechi  de Ipiatra. 

ConstrUCţie de i nteres  publ ic, podul este men.it, desi�ur, 
sa ,raspundă în primul rînd unei trebuinţe economico-sociale 
imediate. Împre jurări specia le  î i  pot acorda totuşi statutul  de 
operă de ,arta, sa'u de obiect cu valor,i extr,aut i l i tare .  

N. Iorga, intuind aceste valori ,  le-a ,interpretat la capatul 
unei e legante demonstraţii .  Faptul  că, conform jurisdicţiei oto
mane de moştenirea aver i i  vîrfuri lor  ierarh i e i  statale nu bene
ficiau urmaşi i ,  ci statu l însuşi ,  punea viaţa fruntaşi lor poli t ic i  în 
perpetuu pericol ş i  totodată î i  îndemna la  i nvest i ţ i i  depaşind efe
merul , categorie exemp l i ficată prin podul de l a  Canţalareşti38. 

Se po,ate ,afi rma deci ,  .că podur i le vechi de p iatra au a;,V'llt 
şi o funCţie mnemonica, i poteza pe care, de a ltfel , �mcripţia'e 
Însoţitoare, prezente sau num.ai dedus::, o Întaresc. 

Poduri de piatră În secolul al XIX-lea 

Modificari le in plan e,conomic ş i  soc ia l  care se f'a'c simţite 
încă de l a  Începutul seco lu lu i ,  cr istal izate Îndeoseb i  pr in  ma
suri le  ş i  prevederile Regulamentul ui Organic, s-au tradus, î� 
domeni u l  edil i tar şi a l  amenajarilor rutiere printr-o adevarata 
explozie cantitativă - între 1. 824-1 844 s-au construi t  1 38 0'!.1 
stîn jen i  de şosea şi 329 de poduri,  pr intre cele reparate n u ma� 
r[ndu-se şi podulr i l c  de la �e�oieşti,  �îrjoa!a, . Şoldă�l:Ştl 
� .a.39 - ca şi  prin transforman de ordlll calitatiV. Spmtul gospodăresc care a prezidat, a,dese,a, administrarea Moldo�e� 
în perioada regulamenta;ra, se ;reflecta În numeroasele lucran 
ele consHuCţie a drumu.riJor sau în l11u l tipl i carea podu.�i1or 
d in p iatra spor,ind securitatea acestora. Ambele clategoru de 
l ucrări sol ;cita!u masiv contribuţi.a gr,atuita în munca a locui
tori lor .  De asemenea, apar şi se înmulţesc cadrele de specia
l itate - ingineri i ,  persona l ul oal i,ficat sau  semical i f i,cat -
iair podurile mari  sînt pentru prima data 3!11\)eproj.ectate. 

lnt:re acestea, alaturi de podurile de . la Nioo l i n a  şi Doco
l ina  trebuie  menţionat Podul Doamnei, peste Bîrlad, între 
sate

'
l e  Roşieşti ş i  Gh iţcani pe drmnul  "mare" . Clare v:n i n d  

d inspre I aşi , cobora p r i n  Vaslu i-Gura A lbeştl-Docol ll1a---: 
Crasna-Bîrlad, către Galaţi  - unul .cii.n cele dOlua driunmn 
princip.ale longitudinale aJe Mol dovei . . . ' . 

Podu. l  a fost inaugur,at la 8 noi'embne 1 8 4 1 ,  de "Mthatl 
Grigo 1'e SU-trza princi.pe domnitor al

. 
M �ldovei în 

v
al. optl!le� 

Cl/ 1  al domniei sale" d upa cum confHma cele dO'ua J Ilscf1l<pţn  
sapate în blocuri le de  piatra monolite Încastrate la mijlocul  
I a lustr,adelor. 

Meşterii  pod uri lor de mai mare lanver);1ura - Clum era 
ş i  cel  de la Chiţcani - se recrutau de obicei "de la vretm stat 
megie5it" 40. Erau îndeosebi meşteri austrieci sau sîrbi - "soco
tiţ.i m�i btmi mai conştiincioşi decît cei austrieci"4 1  alaturi  de , 

d ' , V 42 moldoveni i ,  care numeric, aveau pon erea cea mal I nsemnata . 
Tehnica de constrUCţie, trebuie să fi fo�t asemanat?ar� ou 

aceea consemnata documentar, a podulUI de l a  Nlcol1l1a : 
S u& 

'
flmdame1l t �tl lui, care să fie negreşit pi pămînt sănă�os, sî-s ptti şarampoi. de stejar îndesttti de des ,5i asupra lor 

37 Esee cunoscut "Podl/.l Pârîului ,ogilllicu/ui", de l îngă Orhei, d�n 
două documente: o marturie hotarnică din J 802, iu l ie 5 (DocltmeJIle dm 
Basarabia, voI. I I .  p. 220) şi o anafora. din 1 806, iu! ie .� 7, d in  care 
aflăm că podul era "de picură" .(c. .: Giu�es�u, Conl rtbtl!.Il . . . , p . . 27). 

38 . • .  ,, ' "  fiece mare den'l171 tar calita sa l Inpodobeasca. satul he�. (ţe 
naşterc, oraştll IInele se

. 
năsC/lse, imprejl,!imile

, 
acestOr ţocalităţ!, proYL!1Cra 

de Imde plecase. Sub m/illenţa trtrceasca alt mcepllt ŞL la noI. llec:r�rt de 
aast fel . . .  " răspîndite În întregul Imperiu şi în . Peninsul a Balc:1.l1lca. (N. 
Iorga, Drremuri vechi, Bucureşti, C.u l tu l'a Neam ulul Românesc, :920, p. 20) . 

39 L. Boi,cu, Căile de comlmlcaţie tereslre în Moldova, mlre 1834-
1848, " Anuarul Institutului de Isto,rie şi A rheologie, A. D. Xenopol" ,  v. 
1 968, II, p .  14 1 .  

40 IbLdem, p. 92, 1 967, 1. 41 Tbidem, p. 92. 
42 Cunoaştem, de pi ldă, din. corpul de ?ocumente ,a!l1l1.ll lt , nun?ele 

meşterilor care au lucrat l a  repararea . po�ului  ?e !a. <;:Ir)oala: Dumitru 
Andrei, Maoin Iamandi şi V. Ene, toţi . dln �aş:; cacl 1 I1 r r-un � raport al  
cinovnicului către Departamentul Treb�l �dor DII1 Jau ntru se . ar�:a."ca "s-all 
intors în capitalie",  probabil nem u l ţuml\'l  de suma de ,,29 �rn1/.ltcL cu care 
au fost retribuiţi (Arh. St. Bucureşti ,  Min. Lucr. PublIce. Mold .  dos. 
297/1 845, f. 69). 
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sÎ-s Înceapă cLădirea" 43. Mater ia lu l  pr inc ipal  era piatra "zar 
zidi,'ea OI nisip, var bun ,5i cărclmidă pre arsă, pisată şi pie
l rele din faţă toate cioplite" (de f,ap t  faţu ite) lespezile ur
mînd sa fie legate cu , scoabe de fie?" şi phlmb" 44. 

Podul ,  avînd o l,ungime de 91 m cu 'un profi l  "en dos 
d'�ne" slLb l i n iat prin g.radaţ i a  celor  cinci  de ·chider i  sennClf
culare spre desch iderea centrala, m a i  larga ( 1 4  m) dev i i1,e o 
prezenţă categorica şi mOl1l1l11entala În ambianţa domoala a 
dealuri lor Bîrladulu i ,  medi u  n atuml dominat de ,l in ta  oriÎ
zon tala. 

Plastica decorativă e·ste obra. Terminaţ ia  balustradei f,a,ce 
sa se decupeze cu clari tate conturul  dub1u înc l inat a l  parţ i i  
uperioare a podul u i  pe  fundalul o·pizontu l u i ca lm nea'cc i

dentat (f ig .  1 ) .  Apare ia ju l  frust, ale caru i s ingure accente 
sînt chei le arcelor, d i scret rel iefate, sporeşte efectu l  1110l1l1-
mental.  Picioarele podu lu i ,  masive, sînt întar i te p r i n  cîte doua 
contra,f,ortu.ri care, înăl ţare pÎna la  n ivel u l  cheiLo,r aroelor şi 
alcatu i te d in Îmbinarea - marcata pr intr-o p1atbanda - a 
unei jumatăţi de trunchi de con C'll o j,umatate de calota sfe
rică, contribuie  la r itmarea suprafeţelor p l ane l aterale.  

Eclectica este forma pietrelor ou i n scr ipţ i i ,  terminate ou 
U l l  fel de fronton ourb del imitat de o corn i şa ce se sp;ri j ina  
pc lesene scunde, cu  profi latura clasicizanta, avînd În  centru,  
un motiv berald ic4s (fig.  20) . 

Profilul  podulu i ,  Însa, reami nr.eşte C'll Ipregnanţa pe acela 
al monumentelor analoage din Pen insula  Balcanica .  Parti'c i
p:trea probabi la a mcşte.ri lolf sî;rb i l,a edificarea "Podu ]. u  i 
Doamnei "  face aceasta f i l iaţ ie  cu atît mai  plauzibi la46. 

Construcţia "Podu l u i  Doamne i "  este reppezentativa pen
tru perioada regu1a.mentara - de mari .ambiţ i i  şi n u  o data, 
de importante real i zar i  - perioada În care podurile de piatră 
Îşi p ierd caracterul de eXlcepţ ie ş i  haloul de semnif iqlţ i i  care 
le Însoţea în aceasta ipostaza, i n tegrSndu-se oategorie i  - lTIIai 
largi - a creaţ i i lor ing inereşt i .  

In ansamblu, podurile vech i de p i atra pot Întregi imagi
nea unor stad i i  de c ivi lizaţie, cum au fost cele ale Moldovei, 
între secolele X V- X I X ,  Icontri bu ind la  mai buna lor cu
no,aştere. 

ANEXA 1 
Romania 
Inveţetorulu Com. Bogdana nr. 58 

Domnule Revisor,e !  
1 2  om.  1 873  

"La cestionarulu comunicatu pe  l înga c i rculara Domniei  
Voastre nr. 1 7 1 , nu am n i mica de rasp unsu,  afara numai  
l ua pe drumulu que duce spre EstLL laprope de Caiuţl1 pe  

moşia Gîrbovana propietatea domnulu i  Necolae Donici, este 
unu podu de p iatra pe unu micu pîrîu sau scu rsura de apa 
que cade din n i şce mari deluri  şi quare scursura în t i m p u
r i le ploioase, vine cu o ma,r,e fu.r ic ;  'aq uestu podu e facutu de 
Ştefan Cel u  Mare D.omnulu  Moldovei.  Aiprope de aque w 
podu pe o radicauura de delll mai  este şi u nu mOJ1illmentu sau 
dlpll de căramida în forma q uadr.ata şi fara n ic i  o inscrip

ţie pe elu, aquestLI stî lpu e eLice qlla  ,ar f i  fa'Clutu  în t impulu  
Domnulu i  Miha i  Sturza, cînd s-au faoutu o m a re reparaţie 
podului  indicatu . . .  " 

D- ale 
( s) A .  Andon iu  ( ? )  

D - I u i  Revisor al  scolelo-r d in  jrud. Ba,cau 
nIBL. ACAD . R.S.R.  SECŢIA MA USCRISE M . ROM. 
223 F. 482 

A EXA I I  
Catra cinst.itui Departament a l  treb i lor D i n lăuntru 

Isprăvn i·c ia  ţ inutu lu i  S ucevei 

La p('llruI1JCa respeoDivulu i  D i
partament no.  1 008 1 ,  răspunză
toare raportu lui  no. 291 6  urmat 

43 L. Boiou, op. cit., II, p. 138 .  
4 4  Arh. St. Bucu.reşti, Min. Lucr. Publice, Mold. dos. 297/1 845, r .  89 .  
45 Poate, stema Moldovei în  vremea lu i  Mihail Sturza, cunoscută şi 

după un sigiliu publicat în C. Moisil, Stema Romaniei, originea şi evolllţia 
ei istorică şi heraldică, Bucureşti, lnst. de arte grafice E. Marvan, 1 93 1 , 
p. 12, fig. 33 ,  cu calCe emblema de la nPodul Doamnei", evocînd motivul 
dublei pajure, pare să se asemene. 

46 Sugestia aparţine p rof. Vasile Drăguţ, căruia îi mul\1llmim, cu ace t 
prilej, pentru întreg sprijinul dat în alcătuirea lucrării de faţă. 

9 

Fig. 1 5 .  Podul de la 'ăn\ălăreşti, deta l iu de paral11ent 

Fig. 1 6. Podul de la Cănţălăreşti, în cadrul zonei învecinate, după o 
hartă din 1 87 1  

� .. 
Fig. 1 7. Podu l de la Căn\ă Iăreşti, deta l i u  cu pisania 
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Fig. 1 8 . Podul de la ŞOIldaneşli, d�tal�,i,u. 

I ·ig .  1 9 . " Podul Doamne'i" 

hg. 20 " Po.d u l  Do,ll1l n�i " ,  de'laJLiu c·u i n,s('n�P\ ie. 

Fig. 2 1 .  P du l de l a  So ldăne�[i ,  det a l i u  

1 0  

pentl1u în lesn i re comuJl ica� le l  cu 
toata supunere sa raportucşte că 
podul de p iatra di pi moşi ia  Ş 1-
daneşt i ,  ramîn i  în  l in i a  c l11uni
caţ ie i  ş i  strecaci unea nu sa  p re
cenuieşte, f i :nd dru l11u din Înve
ch:me pa LLl1de urmează, aoum sa 
se l11 ut:e. Drumu m:ue este IUm
b latori ş i  astazi decat c;:ri t re
bu inţa de oareşcare p refaceri şi 
cîteva. podeţa p recum s-au ra
portu lt .  

masa 1 u  
no. 3372  
1 8 45 m a i  3 1  

ecretar 

s i  uger 

1 )  Semnatu ra i ndesci frab i l a  
Ra.port 

SeCţia al 2-lea. Sa ni 
sa faca cuno cut dupa 
ce izv-od (?) s-au cerut 
asemenea şti inţa 

i u l i e  2 .  
La i sprăvn ic ia  de Suceava nr .  1 09 1 4  

1 845 i u l ie 6 
D upa lamur1rea ce dă i spravnic i a  pr in raportul sub nr .  

3372  " . . .  ă scrie �pre raspuns ca  s-a  ş i  pus  în l ucrare pr :n  
mi j l o-ci rea laouitor i lor d in sat : le  1l1egieşi te cari  pafite avînd la  
sat  mult  fo los  de aceasta com unioaţ ie  savÎrş ind l ucrul  pre
cum S:1 poate Jn:1 i în primavara ca sa fie gata l a  vremea iar
maroou l u i  urmator" , 

A R I-!. ST. BUC. FON D. M I NISTERUL LUCRA R I LOR 
PUBLICE DO , 258/ 1 8 4 5 ,  f. J 02,  1 03 . 

Resume 

Au Moyen-Age,  en Moldavie,  comme d'ail leurs dans tous 
les Pays Roumains,  les ponts e raient des constructions plutot 
rares, etant donne surtout Jeur i mportance pour la defense 
d u  pays q u i  en l im J ta it  le nom bre.  

Nous considerons que l 'on doit  accorder une attemion toute 
parti c u l iere aux ponts en p ierre v u  l 'ut i l i sat ion  restrc inte de 
ce matcri a l  dan le  Principautes, a cette epoque. 

Les p l u s  anciens ponts en p ierre qui ex istent encore cn 
Moldavie peuvent etre attribues a l 'epoque d'Etienne le  Grand. 
Ce sont les  ponts de Zlod:ca, Cîrjoaia,  Girov et Borzeşti .  I ls 
ont  une ou p l usieures arche cn p lc in-c i nt re ou legerement 
br isees a la elef (Zlodica). 

L'express iv i te de ces monut11ents est due a l 'appare i l l age 
e� pierre brutc q u i  favorise leur i n tegration dans le s ite en
v l ronnant.  

Un prestige au l ique s'ajollte a l eur  dest inat ion u t i l i ta i re 
d u  fait  des i n tcrventions decorati ves, si d iscreres soient-elles, 
de l a  peren i te d u  materiei mis en oeuvre, c t  de l 'emplacement 
de ces ponts dans le  vois i nagc des residence du souverain 
(I-!îrlău ,  P iatra-Neamţ) ,  ou de son l !eu d'origine (Borzeşti ) .  

A CănţăIăreşti e t  Sol dăneşti, s e  trouvent deux au tres ponts :  
- le p remier date de  [a�on precise d'apres l ' i nscript:on 

( 1 636) .  
- le second datant du x vu ·tme siecle.  
Comme il  a deja ete demontre, ces 1110numents doivent 

avoir  cu  auss i  une ccrtaine s ignif ication mnemonique.  
n fin  a Chiţcan i se t rouve u n  grand pont construit  sur 

l a  r iv iere Bîrlad, en 1 84 1 .  I l  i l l ustre l 'ampleur des travaux 
routiers cxecutes c1urant la periode du Reglement Organiq uc.  
I l  est aussi typ i q ue p ur une epoquc ou les ponts en p ierrc 
perdent leur caractere except ionnel  pour s ' integrer dans la 
categorie p lus  l arge des creations techniques. 

Dans leur ensemble,  les anciens ponts en p icrre peuvent 
completer l ' i mage de certaincs etape de l 'h i stoire d� la Mol
davie cntre l e  XV-°me et l e  XIx·ome siecle .  
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DATE NOI CU PRIVIRE LA EVOLUŢIA BISERICI I  
FOSTEI MĂNĂSTIRI COTMEANA 

------------- LIA BATRINA şi ADR IAN BATRINA -------------

Pl asată Într-o reg iune ce beneficiază de o intensă vIaţa 
economică şi culturală, mănăstirea Cotmeana constitu ie unul 
dintre primele aşezăminte mănăsti reşti apărute l a  sfîrşitul 
evului  medi u timpuriu, ca rezultat al  p rocesu lui  de crista
l izare a monahismulu i  În Ţara Românească. 

Parte componentă a p robleme i arhitecturi i  medievale tim
puri i  de zid de la Dunărea de Jos, biserica acestui aşezămÎnt 
a constituit obiectul unor numeroase d iSCUţ i i  purtate de spe
cialişti, de multe ori pe baza acelu iaşi material  i nvestigat, din 
care nu au l ipsit  nici rezultatele oferite de sondajele arheo
logice efectuate în anul  1 956 ' .  Reluate în cursul anului 1 972, 
În cadrul  lucrărilor de restaurare Întreprinse de Direcţia 
Monumentelor Istorice şi de Artă, cercetări le arheologice de 
la fosta mănăstire Cotmeana se Înscriu în seri a necesităţi lor 
de informare istorică, rezultatele lor - coroborate cu datele 
de natură documentară privite într-o l umină nouă - permi
ţÎndu-ne unele precizări cu privire la principalele etape ale 
evo luţiei acestui aşezămÎnt şi  la  l ocul său în cadrul dezvol
tării vechii arhitecturi româneşti . 

Deşi , În urma cercetări lor Întreprinse pe o scară mai  
largă2, dispunem de o nouă ş i  mai  sporită documentare ce  
ilustrează Întreaga evolUţie a complexu lu i  monast ic, ne vom 
rezuma la prezentarea rezultatelo r  cercetăr i i  efectuate asupra 
componentei principale a ansamblu lu i  - biserica -, celelalte 
informaţ,i i  obţinute, fi ind uti l izate numai în măsura în care 
contribuie la lămurirea unor probleme legate de obiectivul 
luat i'n diSCUţie. 

Interiorul bisericii a fost cercetat pr in  executarea unei 
seCţiuni longitudinale (S VI) şi a şase casete (S I - V şi S 
VII) plasate la nord de aceasta, cîte una în altar şi pridvor 
şi patru În naos şi  pronaos. Cele opt secţiuni  (S 23-30), 
trasate ,În exteriorul bisericii,  au afectat laturile sale de sud 
şi de est (fig. 1 ) .  Restu l  secţiunilor  au permis cercetarea inte
grală a l aturii de est a incintei şi parţială a laturilor sale de 
sud, vest şi nord. 

Observaţiile de natură stratigrafică au fost îngreuiate 
de faptul că În cadrul unei mai vechi acţiuni de restaurare, 
desfăşurată În anul 1 959, s-a p rocedat la o decapare a tere
nului pe un perimetru de 4-6 m În jurul b iserici i ,  evacu
În du-se toate depuneri le  arheologice pînă l a o adîncime ce 
coboară sub nivelu l  de construcţie al  edificiulu i .  Pe de altă 
parte, urmele lăsate la interior, într-o primă etapă, de p ro
cesul de construcţie cît şi cele datorate unor acţiun i  de re
facere a monumentului , au fost în bună măsură d istruse de 
constructori i  ce au acţionat în diferite momente istorice, aceş
tia efectuînd aproape de fiecare dată o operaţie de curăţire, 
înlăturÎnd depunerile şi amenajările an terioare. 

Teritoriul pe care se află astăzi ansamblul fostei mănăs
tiri Cotmeana a oferit din cele mai vechi t impuri  condiţi i  
prielnice locuir i i  omeneşt i .  Stratul de cultură neol itică, sur
prins În marea maior itate a seqiuni lor e fectuate, p rezintă În 
compoziţia sa bucaţi de chirpic, fragmente ceramice şi  un 
bogat material osteologic. Faţa acestui strat ilustrează fap
tul că, în această epocă, terenul prezenta o pantă orientată 
pe direqia est-vest, diferenţa de nivel fi ind de 1 ,06 m pe o 
d istanţă de numai 12 ,75 m. In intervalul de t imp cuprins 
Între momentul părăsiri i  aşezări i  neolit ice şi  cel al  apariţiei 
primilor constructori  medievali ,  panta terenulu i  este ate
nuată de un strat de viitură - pamînt  aluvionar gălb u i  -
ce reduce diferenţa de n ivel la 0,36 m pe distanţa mai sus 
amintită (fig. 2) . 

1 1. Bunea şi N. Constantinescu Sondajul de la mănăstirea Cotmeal1a, 
"Materia'e şi cercetări arheologice", V, 1 959, p. 665-670. 

2 Cele 46 de secţiuni şi casete săpate pe parcursul cercetării au fost 
numerotate de la I-VII În interiorul bisericii şi de la 1 -39 1n exte
riornl .)ll!. 

J 1 

Suprafeţel e  cercetate au oferit in formaţ ii de natură arheo
logică care, coroborate cu cele  de natură arhitecturală, ne-au 
permis obţinerea unei imagini  de ansamblu asupra formelor 
in iţ iale ale complexului  cît şi stabi lirea p rinci palelor  etape 
de evoluţie a edificiului central, ca u rmare a refacerilor şi 
adăugirilor suferite În decursul timpulu i .  Cele trei faze m ar i  
de  construqie vor  fi  p rezentate în succesiunea lor revenind 
asup ra cronologiei În momentul cînd vom lua În discuţie 
datele documen tare. 

I. Din prima fază de constructie a bisericii se păs'!(,e<tză 
doar fundaţi i le  - denumille de noi "COlil11leaHa I "  - ca'rc, r.re
buie spus de la bun încep.l1it, au fost 'wîntr,ebuinţ:a;te aproape 
integral Într-o a doua etapă. Cee'a 'ce s-a ptLlltJut remarca în 
roate seCţiuni le  e fec:tuate pînă a'ClLl11 eS1!e faptu l ca, l a  pr,egati
rea terenul Lt i  În vederea oonsltruir,i i  acestui aşezămÎnt, nu s- a  
folos,it s : stemul defrişăr i i p ri n  foc, proo� deu deswl de  des 
Întî l ni,t În a'oeastă epocă . Ş.anţurile de fundaţi,e ale p rim:lor 
consHuotori  medievali se vor tăia, de.ci ,  de la parliea s,upe
rioară a strat/u lu i  de vi, iitu'ră, depăşind În lăţime cu aproxima
tiv 0,30 m vi itoarele temel ii .  Aoestea au fost l ucra'te din 
piatră de rîu legata cu mo'r'tar. Amalizele de l aboraJtor3, la care 
au fost supuse p robele de mortar recoltate din diferite puncte 
ale fundaţi,ei (abs ida alta,rului,  zidul desparţitor dintre naos şi 
pronaos, zidul de vest al pronaosulu,i) , au ar.ă\ta't ca l ialll'tJu l 
folosit conţinea var Într-o proporţie oupr.insă îJ1ltr.e 20 şi 30% , 
restul 'ameste,cu l ui 'constlÎnd din  nisip de I1Îu ou o g;ran ulaţie  ce 
nu depăşeş,te 15  mm. Deşi lleh,n010gia este destlll de neîngri
j i tă, dovada const,i,tllind-o ex,istenţa ou ihur ilor de var (carbo
nat neomogenjzat) şi l ipsa acLaoSluJlu i  hidraul ic  (pI'af de cără
midă), rezistenţa mecanică ,a m ,olvtaru1ui este buna, d<litorită 
prezenţei vavului hidl.'lau, l ic. Fundaţ,i i le prezintă pe wt t,raseul 
lor o laţime ,unitara de 0,90 m şi o adîncime de 0,70 m .  Cele 
două fundaţii  tr,ansversale ave<l!U l a  bază cîte doi t ir,anţi de 
lemn cu secţiunea pătrată ( fig. 2).  

D in nivelele cor,espunză!toare pr ime i etape de construqie 
(mortar, restur,i de alte mater,iale) ,  oh şi din oeJ,e leg'alte de 
procesul de amenaj,a1re a i,ntelriovului  şi ex'verio,rului  biser,ic i i  
- ne referim la  stratul de In ivelar,e 'oe trebui'e să f i  exii>tat În 
vederea <ttenua,ri i  pan:tei lier,enului şi la pardose,ală - nu s-a 
pastrat decît un strat de pamîn t castan: u  argilos, surpr,:ns în 
oarouri l,e 1 4- 1 9 aJ.e secţiu.nii S VI , deci în e�teriorul bise
rici i ,  strat ce constituie rezultatlll unei aCţiun i de nivelare în
trep rinse de constructor i .  In mod sig;ur ea a fost p recedată de 
o curăţire a teren ului  de 'urmele .lasate de procesul de con
struq ie . Grosimea sa mică (6-8 cm) ne de'term :nă să ap,re
ciem ca o pane din el a fosl <tmputată În.tr-o a doua etapă 
de construCţi,e, deoa,rece, c.el pUţin Îtn apropierea I ,imi,te i de 
vest a pronaosului ar fi trebuit să aibă o gros i me de 0,36 1 l I ,  
dimensiune ce i-ar fi pe'rmis să acopere În Într,egime fundaţia. 
C<l!uza absenţei depuner i l or şi amena.jă,ri lor  a parţinînd <l!cestei 
prime faze nu poate f i  pusa decît în legăltlU ra cu operaţi,ile de 
razu,ire efectuate În in teriorul şi eXilieriorul edificiului Într-o a 
doua mare etapă, de refaceri radical.e. 

Urmărind traseul fundaţi i lor  păstra te, s-a pu tUlt reconsti tui  
plan1ul primei biser.ici ridicaJte în aceSl l oc, conform căvuia ne 
aflăm În faţa unui triconc sim.plu, e<1r.aclie,rizat pr,in dispunerea 
în I u.ngime a celor trei Încăper i :  aharul, naomI şi pronaosul. 
Ultimele două com partimen 't'e er.a'll desparţ ite print r-un perete 
plin ( f.ig. 3 a). Biseri.ca are u'n d::ametru long:tudinal exterior 
de 1 5 , 1 0  m, principalele saLe compart:mente prez,entînd 'urma
toarele dimensiuni  interioare : 2,60 X 4,25 m pronaosul ,  7,40 x 
X 4,25 m naosu! şi o des·chide,r,e de 3,30 m ou o adîncime de 
1 ,60 111 ahaml. Abs idel e na:os'lll.ui şi <t ltavulu i Înt scmie ircubr,e 

3 A na l izele :\lI fost efecl u ate în cadru l  laboraroru l ui D , M. L A ,  de călre 
T a t i n n :1 Pogon:u, căreia îi aducem m u l t u m i ri l e  noa.stre şi cu acest pri le j .  
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Fig. 1 .  Pbl1 u l  de si tualie al săpătu ri l  r. 

l a  i nterior  şi pol igonale (3 l attur i )  l a  .exner ior, cele apaqin.Înd 
pr imu lu i  f i ind destu l de pUţ in prof i l.a'te, mal preci s bene,fici ind 
d:  o deschidere de 2,80 m şi o adîncime de 0,95 m. 

Din fundaţia absidei altaru.Lu i s-'a 'conservat doar j uma
tatea sa de sud, reswl f i.ind uotal eliminata În cursul  ope,raţi ; Jor 
el e subzi d:re făcute de vechea Comis i,e ,a  M'OI1JUmente1or hto
rice (f ig .  4 ) .  Ul terior,  în t:mpul lucrar i lor  d_ r,e:>tau rare În tT,e
pr inse în anu l  1959, de,oaparea dect'LI.ată În vederea amenajăr i i  
un u i t rotuar d in  beton a rmat În j'uru l b iser,i,c i i  a deran jat 
primele asize a ceea ce s-a păstmt din fundaţi a  a l ta,ru lu i .  

Cît priveşte mater ia lul  fo.los:11 în  eJ.ev'aţ i,e, data f i ind l ,ipsa 
molozur i lor  rez,u l tate d in  d::molare, nu putem emit,e dedt ipo
teza că ao ... ta era caramida,  baz1ndu-ne pe faptul ca în sec
ţ iun i le prac.ticate pe l a'tu.ra de sud a inc innei 'a fos,t surprins 
un s,trat compus din spanura de cărămidă,  ce suprapunea 
d irect stratul de vi itura, de,ci n ivel ul de l a  care s-au tăiat 
şanţuri l e  de f'undaţi,e ale primi,lo� const·ruC'tori .  Tinîn d COI1't de 
rea,l.itate·a, constata'ta de noi În cu'r�u l  cercetăr:J.or, că În prima 
etapă toa'te 'construCţi i t.e d in  incintă, inc lus iv Împre jmuirea, 
erau real izaDe d in lemn - piaoră SGlJU carămidă nei n,nervenind 
ni'c i  macar în cazul  f'undaţ i i lor - cît ş i  de f.ap1Jul că n ivelaTea 

efe,ctuma în inter iorul  pr imelor ch.i l i i  suprap une fragmenuele d<:! 
cărămi dă,  pUliem oonchide ca ::"Lcestea nlu pot ,const i tu.i decît 
restJurile maner ia lu lu i  folos i"! 1 .a r,id ioar,ea b,i se6c. i i ,  s:ngura con
strUCţie de zid întlln i tă în i'IKinta î n a,oeas.ra epocă. 

Rleferindu-ne l,a s istemul  de bolt ire adoptat de constructor,i ,  
în  cond i ţ i i l e  În  care nu CUl1'o,aŞ'tem dedt p ].anuJ, c redem ca atît 
n aosul cît  ş i  p ronaosul euu bolt ine sel11.ic i l : ndric, absidele be
nefici 'hl1d de semicalolie s[er;,oe4• Pos ib i l itatea acoper ir i i  zone i  
centrale a naosuhli cu  'O ruda ,este pU ţ in  pr'0babi lă dacă l uam 
în consider.are fap-Ilul că diferenţa Într,e deschide'rea absicLelor 
l aterale şi lăţ imea naos ulu i  este de 1 ,40 111, ceea ce crează 
d :fioultăţ i  La red ucema p -rin alrce pe oonsole a spaţi'u l u i  
d reptungh iular l a  un pa,aat, aşa c u m  î'ntÎ ln im l a  biser:ca 
manăsti r i i  Cozia. 

In stab i l i r,ea, pe baza strat,igf\aJf ie i ,  a pl1in.c ipalelo,r etape de 
constl1uCţie a biserici i am  benefi.cia,t şi de i nformaţi i le  furnizate 
de seCţ iuni le sapa·te pe  l a,wra de sud a lacnuaI.ei iU1C inte, unde 

4 Un sistem de bol t i re sim i l ar se pare că a. avut şi pri m a  biserică de 
la Vodira (vezi: Radu Greceanu şi Eugenia G recea.nu ,  fstoriwl şi restaltrarca 
fostei mănăstiri CotmeanCl, " Monume n te istorice. Studi i  şi l ucrari de rest�u
rare, I l, 1 967, p. 86). 

Fig. 2. Profi l u l  de nord al scqiuni i  V I :  1 .  Strat de cu l t ură neo l it ică;  2. Str�t de vii,tură - pămînt a l uv io n� r  gălbui ; 3. Pămînt  castaniu  ar
gi los - nivel  exte rior �I pri mei .�iseri.c i ;  4. 

�
Morr�r r.e�l I l ta t  din yroces�d de �onstrucrie a l

_ 
pridv_o r u l u i ;  5. S t rat de argi l ă  vi nerie cu p igment de 

cărbune;  6. Str�t de mo,oz; 7. NISIp ŞI a rglb ; 8. A rgd a vlnqle-l11slp asa cu plgmenp de cara:11 l d a ;  9. Mort�r rezu l t: �t d1l1 p rocesul de construcţ ie  
a l  nou : u i  pronaos;  1 0. Argi lă  vine\ie;  1 1 . Nisip SUPUI"[ p ardoseală; 1 2. Ti ran ri . 
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urmele lăsa-te de prooesele de construCţ ie şi de re·facere ale 
chil i i lor - pet·recute de cele mai m uhe or i  s imlulta11 cu  ,ace
lea .a le ·edif i·ciulu i  central - S-aJll .consenat, ,i lUSltrÎ.nd to,ate 
momentele constructive. Rderindu-iI1lC, deci ,  la btura de sud 
a incinte i ,  r.eaminr,im prezenţa la faţa str.altul u i  de vji tJură a 
f ragmentdor de cărămidă suprapruse de l.1li1 stralt de argilă 
vin.ţ ie. P.e acest strat de n ivdaJre, pUţin îngropate, vor fi 
aşezate tălpile de lemn ale ohi Li i lor, d:spuse în pl.an după obiş
nuiDul si tem de grupa,re a cîte două Îndper: l a  IUJ1 vestibu,l , 
accesul în ,aoes'tla efeowÎndu-se d:,rect d in afară. In terioru l  
corpului  de ch i l i i  a fost ameil1a j'at ou a juwf1u l unui s:trat ele 
a�gil� bătătorita, ·ce colLsti tui,e pri l11Jul nivel med:e'vaJ. de 
VIeţUIre .  

Puternicele urme de QiI'SUra prezentle l a  faţa aceswi st,ra:t 
ci t şi suarea în care a u  fost surprinse ,talpjle de lemn - com
plet ca-rbonizate - ne îndreptaţesc să oonsideram ca întreg 
conupleX!ul a fost dezafect<lJt ,rel.a!tiv ourînd dupa constlfluCţie 
-- neîntî ln ind depuneri şi n i ,c i  rea-menajări  interioare au ex
terioare - ca u.rmar.e a unuj inoe:ndiu care 1'n mod s iglllf a 
deteriorat şi b i serica. Deşi urmele acestui incendiu n u  s-au 
pastr.at in sitH ln interioml b i se,rliJC i i ,  fi ind e l im in a-lie în  contex
uul unei aqi ul1 i de razui re, de slÎnt  ÎJ1ItlÎlnite sub fO.fil11la unor 
pigmenţi de carbune în str,atu l  de arg i la  vineţie, rezultat al 
une� n iv· lari - efectuaIJe îmr-o a doua erapă - ce Q ang,rle
na t şi ma \lerial  ca,rrbon iza't. 

I I .  După cum am mai  amintit  În rînduri le precedeme, cea 
de-a doua mare etapă ele construcţie, ce afecteaza toate com
ponentele aşezamîmulu i ,  este preced<lJta - în oazru l bise·r ic i i  -
de lun proce d<: .curăţi.r.:! ta terenullllÎ de molozuni l e  rezultate 
în urma demolări i ,  de resmri le dator,a-te .i ncendiu lu i , cît şi 
ele toalte depuneri le Sltra·r igmfice .aparţ inÎnd primei eta;pe. 

A doua b i ser:ca ridicalta în cadrul compIexuluj monastic, 
denumită de noi "Cotmeana I I " ,  respectă aproape întru totul 
traseul fundaţ i i lor anterioare, succesiunea celor două faze 
principale  d� constf1lJiCţ i.e  putînd fi mult mai bine observată 
planimetric în zona a l tarulu i  (fig. 3 - a şi b), unde noua 
absidă Se spr i j ina 1n bună masura pe o a l ta fundaţie ce o 
dublooza pe cea v,eche la inDerior. La o distanţa de 4,50 m d_  
latura de  vest a pronaosu lu i ,  paralela cu  aceasta, a fost iden
ti ficata o fundaţie transver' a la ,  ,cu gros:mea ele 1 ,00 m, ale 
cărei extrem ităţi - arcui'tJe pe ve,rtioala,  ca urmare a unei 
presiuni deosebi te exerei.ta·te ,în 'aloestle 'runcne - se Înscrilll În 
l imitele impuse de lăţimea biserici i  (f ig.  5 ş i  6) . Păstrată [le 
o adÎnc:mc de 0,73 m, aceasta fundaţie se prezinta sub forma 
unei zidări i  mixte (fig .  5 şi 6), executată el in rînduri a l ternJ
tive de p ia.tră de rîu şi caramizis - identioe d in tlO'atc punc
tele de vedere cu cele Întîlnite în elev aţ ia  b iserici i I I  - le
gate cu u.n mo�tar care esue de aJceeaş i  .facoură cu ce l  Înt're
buin�a t la nOLba fundaţi,e lCl. ·a;bsi,dei ,a.ln3JI'u llll i ş i  În oleva ţie, da r 
se deo.sebeşve de cea a mor,t-arulu i  U>ti� izat În fundaţia primei 
bis·eric i .  Analiza probelor de mortar r<!colu3Jte d:n fundaţ ia ce 
apare pe l atura de vest a mOI1umentu lu i ,  din cea adosată pri
mei abside a ,a l tarul u1i cît ş i  dÎil1 e1ev.aţ ia bi ser�c i i  I I  ne  releva 
faptul ca la toate aoestea propoiI'ţ ia  Înltre elemen tde compo-

5 Tn cadrul cercetari lor mai vechi ,  această fundaţie a fost interpretată 
În mod greşit ca fi i n d  "de aceeaşi jaclltl'ă şi îl, cOl/til/ltare cu temelia bise
ricii jJropriu-âse" (vezi J .  B:1Jrnea, MOJ/umente de artă creştină descoperite 
pe teritoriul R.P. N . ,  "Stud i i  Teologi ce" ,  1 960, r, �.  3-4, p. 223 -225) . 
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nente ale l iantuhli es,te de 6,50/0 vla,r şi 93 ,50/0 ·agregait, deose
bindu-se, dec i ,  r:adi,oal de 000 întîlnită Într-,o primă epoca. Fac
tura complet d i fer ită a mortaru l u i  din cea de-a doua etapa 
este dalta ş i  de culoa,re (galbuie),  de agf1e�alt (granule pîna la 
40 mm şi prooent mic de n isip f in,  ce determina o SHuc
tură foane poroasa) şi de pJ.'1ez:en�a. p igmenţi lor de cărbune în 
componenţa sa.  Acestle deos·ebiri de tf1lllc.rură a mOfita'relor  
consuinui,e probe ce d iferenţ i'aza, o d3lta mai Inu l t, dementele 
eLe zidărie ce aparţin  primeloiI' doua faze principale de COI1-
trlllcţie. 

D in depunere'a ce e.o,respundc ,a.oestei etape de construcţie 
nu n i  s-a pasUat dedt un stra-! de mortar, În  gJ.'1Osime de 
6 cm, surprins pc· o l ungi'!11e de 42 ·cm chiar l. înga fundaţia 
nou lapamta pe 1atura ele ves.r, r,esnul f,i ind iI'azuit  dupa tef1ln i
narea edif ic iu lu i .  îll1 cur,sllli runencujari lor interi,oare se efec
tueaza o n ivel are cLI un sura'!: de ,a,r-gi Iă v inqie p igmen,ta.ta cu 
că.rbune.  Grosimera ei destul de m�că ( 1 0-24 cm) - în con
diţ i i le ,în care nu acopera f'ul1'daţi i le în întregime - ne con
duce la concluzia că ş i  faţa acestei depuneri a fost amputata 
Într-o etapă u�terioară. La far-a s.tf<l1tu lrll'i ele n ivel a'r,e a fost 
amenajată o pardosea lă din care nu s-a mai păstrat decît su
portul său de mortar (În grosime ele 3 cm) pe care se pot observa 
amprentele lasaJte de carăm.iz.i (fig 7). Ode doua dimensiuni 
(32 X 1 9  cm) d ate ele aceste amprente ne conduc l'a co.ncluzi'a 
ca ,31tÎt în cuprinsu l  laceş,nei .p,a,rdosel i oÎt şi î1l1 cel al e1evaţiei 
a u fost ut i l iza t,e caramizi de aJoel eaşi d imens i'L�l1Ji (32 X 1 9  X 
X 6 cm) .  

Ş i  în  alCe<l1sta epocă -Întî ln im acel aşi p lan trÎconc ce cu
prinde, pe l înga obişnuitele spaţii de cult :  al tar, naos şi pro
naos, o no.utlate În ma'uerie de a rh ilDectură cdesiastică din �ara 
noastră : pridvorul ( fig .  3 b şi 1 6  b). Datele dimensionale ale 
noilor încaperi sînt puţi n  modifica ve, cu  ex,cepţ ia  pron,alosu
l u i  ca·re se menţine Întf1e a'ceklaşi l imi.te. Pridrvorul eSue de 
forma patrata cu Ja'tLLfa de 4,25 m. Ca ,u,rmar,e a 'apariţiei 
cel u i  de-al patru lea compartiment şi a retrageri i spre vest a 
absidei altla,ru l Lti cu 0,85 m, lungimea ,axllIll u i  longiltudinal a l  
b iseric i i  a j unge l a  1 9,90 m .  

C a  o rema-rcă ele ordin gener.a l ,  Lgata d.e ma.teri.alde de 
construqie În.urebu inţate, trebru ie reţ inut fapvu l ca întreaga 
biserid va fi consHuită exclusjv d:n carămidă, p ia'tI'a inuer
venind doar sub forma bmta În ,cazul f:undaţ i i lor şi sub 
formă prelucra tă în cadf1Ld unor anoadramente din oare azi 
n u  se mai  păstrează n im ic, Înlocuirea lor pc trecîndu-se Într-o 
epoca mai tÎrzje. Zidar.ira ,p nez.i11ita ros,Duri l,argi ş i  îngri j i t  l u
cra'te, ou g,rosim'e de 4-5 .om, p l ine cu morrar pînă la F.aţa 
cărăm iz i lor. Zidul cl.esparţiuor dintlre naos ş i  .pf1Onaos nu s-a 
pastrat decît l a  n ivel de fundaţie. Amprcntele lăsa-te la f,aţ'a e i  
de carămizi a caror dimensjun i  slÎnt  de 32 X 19 cm ne permit 
a SUSţinem d şi în a doua eltapă a ex ista!t 'Un zid p l in  în'tr,e 

nao·s şi pronaos. 
Din pridvor, de asemenea, nu ni s-a pastrat decît fundaţia 

l atur i i  ,sal e de vest - legauura Între a-ceasta funcl.::lţi,e i :a.ceea 
a pronaosulu i  s-a efectuat Într-o etapă u l terioara6 (fig. 8) -

6 In scq iunea redesd,is:l în pu nctu l de joncţiune, de pe l atura de sud, 
a u l t imelor două com partimente,  s-a p utut observa c l ar delimitarea Între 
ce le  două rllnda \ i i, d irerenţele de tehnică şi dc structura ri ind evidente 
( fig. 8). 
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şi o parte dLn naşterea arcade i  sale de sud, Ce se spri j inea pe 
latlulfa de ves,t la prol1<\Josu lu i şi pc un stî lp au o coloana sus
ţin�l ta to�mai de aceasta fundaţ i e . Prin cxt indec'a u n u i  s'ondaj 
mal vechi , de pc faţada de sud a b iseri,c i i  am putut observa 
ca ceea ce era consi de,rata dre.p.t n aştere 

'
a une i  , , [i r ide mai 

largi  şi  mai joa,se" decît r,estul firidelolf7, consti tuie ele fapt 
n aşterea unei arcade cu arh ivolta în retragere (fig. 9 şi 1 0). 
Pe de a l ta p.art,e, i nex istenţa uno,r fundaţ i i  pc Iatu ra de nord 
ş i  ,de sud Sl pr idvoruh�i � ace !I:lpos.i b i la p r,eZlen 9a z idar iei vpe 
aceste doua faţade , decI ŞI a f lf lelelor.  La toate acestea aelau
gînd observaţ ia ca latura de vest 'a pronaosu liU,i prez

'
inta la 

exteri or tencui.a la pictata ,ch iar  sub n<lişterea arcadei m a i  sus 
a m i ntite (fig . 9), n u  ne ramîne e1ecît sa conchi dem ca în tot 
t impul cît 'a funcţ ionat,  pr idvoru l a f.ost deschis, aeoes�t l  efec
tuÎndu-s� ,MÎt pc laoura de nord cît .5 i pe ,cea de sud, sau pO'<l!te 
chiar pc cele tre i laxuri  'aşa dupa CUU11 se Întîmpl a  în cazul 
b iserLc i i  SE. Vineri din Tî,r�ov,işDe8. 

. 
Adm! ţîr�d f�p tu l ca tabJou l ctitoricesc (fig. 1 2) ,  ce apar

ţJ l1e unei  p lctun ,execu1JaJDe l J1 secolul al XVII I-lea, repr'ez inta 
o tr,anspunere În an amblu 'a ,ce lui i n i ţial - chiar daca î n  
deml i i  aoealsta p re luare n u  a 'aVint loc - pune.m afirma, o da,ta 
mai m u lt, ca pridvorul  era desdtis şi suprap us de u n vurn-c1o
pomi ţa, aşa dupa cum ap'are ,repl1eZeJ1J\)at în t:abloul mai  sus 
am int i t . într-o etapa anterioara , împingerile exercitate de ar
cacicle p ridvor,ulu.i asupra hţadei sale de vest - favorizate 
tocmai de ex is,\)enţa unei  ,sar,c i n i  sporite reprezenltata de c lo
potn i\:a - ,a'u necesitat spr.i j i rm'l1ea sa prin dOlua conltrafortur i  
dispu e la o d ist'an ţa ele 2,90 m unul faţa de cela lalt , din care 
nu S-'<liU mai pastralt de,rut fundaţ i i l e  ( f ig.  3 b). 

P,e ele ,a l ta pane, n u  ni se pa,re l ipsita de selTIUlificaţie, pen
tru aoeasta epoca de comtrucţ ie, ab enţa urmeLor ul1Lli al.t turn 
care să f i  putu t îndep l in i ,mlu l  de clopotniţa î n  CJJdI1ul aşe
zamÎn ru l u i . Si ngurde fundaţi i ,  descoperi1Je pe latura de rasa
rit a inci n te i ,  care pot f i  socotite a fi avut o asemenea desti
naţie, aparţ i n  u n u i  moment Iconstru,ct.iv u l terior primului sfefit 
al seco lul ou i ,a l XV-lea .  D<l!ta,rea s-a faollt pc baza ob ervaţtei 
ca n ivel u l lor de construcţie suprapune groapa unui mormînt 
al cărui Înhun'Lalt deţinea Ilin ducat ,emis Îul -timpul  l u i  Mihai l  1 
sau Dan II, în inne rv.a l u l  cuprins Între an i i  1 4 1 8-14249• 

Apartenenţa a,cestO"f f;unclaţ i i  la  o alta etapa de constnLLCţ i,e 
es,tc susţin uta şi ele truclJura mor,t:Lmlui ,  ce di fera faţă de , 'Ln' U , . ' d  v D v d v cea Intl ' J ta 11l pruna sau In 'a ' oua etapa.  ,e a,ceas'ta ata 
proporţ i a  este de 1 8 ,30/0 v:ar  şi 8 1 ,7°/0 n i sup, ult imul  avînd o 
c,urba gr,al: ul ol11c.tr ică aproap� monogranu lara (d�  1 mm ş i  
foarte pUţl l1 ele 3 mm).  

Tot Într-o epoca .ma i  tÎ.rz.:e, poa,te ş i În copuI protejari i  
p icturi i elin interiorul  pridvoru l u i deschis, în j urul  sau a fost 
amenaj ata o copert :nă a i  carle i snÎ l p i  ele lemn ,se spri j i neau 
pe o fundaţie rudimentar  executata, din cîteva rînduri de ca
ram :zi  ff'agment�re . l�ga,t� cu pamînt, u re r insa 1� o d is,t�nţă  
de 1 ,25 m de blsefIca ( Lg .  1 1 ) . FaplJu l ca aceasta arruena Jare 
a încon j urat pr:e1vorul  pe oele trei latuI1i  n e  �!1Jtareştie conv in
gere'a ca pro te ja  un comp af'ti men t deschis  tot pe trei latu r i .  

Cît privqte sis,temul de bo lt i re , atît naosul  cît ş i  pro
naosul sînt acoperite cu o bolta semic i l indrica, subl iniata spre 
est prin tr-un t impan sem i,ci rcular. A bsidele sînt  acoperi te prin 
sel11 1ca lore sferice, cea a altarulu i fi ind cu p uţin mai joa ă 
e1ecît Înălţimea m axima a bolţ i i  naosu l u i ,  iar cele de nord ş i  
de sud aflîl1eLu-se ehi,ar s,ub n ivelul de n aştere al  bol ţ i i  ocntmle.  

A rh i tectura faţadelor se d :sti ng'e pri ntr-o s u i ta de fei de 
l ungi ,  ce încon j u ră în treaga bi serica, tel1minÎndu-se la p artea 
superioa ra ou arce scm :,c i r·cu la.rle a caror arh i volte sînt subl i
n iate de discuri ma,l ţu i,te (cu di 'ametrul  de 9- 1 0  cm ) ş i  de 
un rînd de caram iz i aşezat pe lat .  Sub n ivelu l  cornişei ,  rea
l izata d in caram izi  d ispuse în forma ele d:nţ i  de feresua1u, este 
plasat  un alt  ş ir de d :scuri . La ,rÎU1 d u l  sau, timpanu l , ce sub
l i n i aza bol ta sem ic i l indrica , este conturat şi .el cu un rînd de 

7 Sondaju l ,  efectuat În cu rsul l ucraxi l r de restaurare din anu l 1 959. 
a surprins retragerea arcadei, dar nefi ind extins �uficien[ în supraf a\lI , i  
adîncime, a consid'erat-o ca o dovadă adusă În  spri j i n u l  idei i  de prezen\\ 
a unei fir ide pe l am ra de sud ;1 "pronaosu l u i " ,  :1.�a cum era den u m it 
pridvorul (vezi la I{adu G rece:l n u  şi Euge:1ia G rcrealll l ,  op, cit" p. 79.)  

8 Cristian Moisescu, Consideraţii asupra arhitecturii bisericii SI. Villcri 
din Tîrgovişte, "Valachica", 1 969, p. 80 ;  Ştefan Ba:ş şi Rod ica Mallc iu
leseu, Uri  t ip  neobişl1lt;c dr pridvor î l t  arhitecl.ltra vechc di l l  MUlitelli./. 
,,13.M.I.", XL, nr. 3 / 1 97 1 ,  p. 75 şi p.  76, fig. 4 .  

9 Identificăr i ie  a u  fo�t efectuate c u  concu rsu l Cab,net u l u i  d e  nU 'lli,
matica a l  Bibl iotecii Academie i  R.S. R .  
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prinClpa!elor et:lpe d� constrUCţ ie  a : e  biserici i  de la 
funda\i i lor  otll1enei 1 (a) ; Cotme�l1ia I l  (b) ; l110n u m C  1-

discuri suprapus de unul de carămizi aşezate pe l at.  Aoelaş i 
motiv decora,t iv sub l i �i.a şi arh i voltel e a rcadelor pridvotu lui . 

Recentele observa ţ i i cfec.uuaoe ,asu p ra paramenvu l u i b iserici :  
- pÎna .a.c�m c?l:s ider:att de ceroeltaoor i a f i  f o  t apar .. nt -
�L1 .  perm i s. lden t J,�lcarea unor urme ele 'tenouial a, pe care s-a 
Imluat, p fln s&"ra[u,are ş i  culoarcs roş i,e, ap<lir�j,atul de ca�a l11 ida . 
Aoes,t:e.a constl tul,e d?va�a certa :a faptu l UI ca eLe [,a Incep u t  
faţadele . eratu �c?pcn\)e }J1IDcg l'a l cu tencu ia la, în caJdrul  para
mentu iu i zugrav J t  detaşl I1du-se dar e lemen 1lele oeramice smăl
ţu,ite 10. 

A ?o-l�a e�apa de con struCţi.e este reprezenta ta, pe l a.r.u ra ele 
sud a lJ1.C I.n teJ, tot de un . mrp de ch. i l i i  de l emn, a caror tal p i  
nu a u  m al fost aşezate duect p e  sol ci pe o mică fundaţi e rea-
l izată d i n  bolovan,i de rîu l egaţ i  cu mor,tar. 

. 

Plan u l  noului corp ,este eleterm:nat ele ,a,ce l:as i s i svem de 
grupar� a cîte doua chi l i i l .a un vest ibul ,  toate p recedate de 
o gaJ.ene de :acce . Interioru l .acestor încaperi este n i velat cu 
u n  strat de argi la  v ineţie, În care ,a fost  gas it  un duca't emis  
de Mircea cel Bat rîn În ,i n terva l u l  cu prin î ntre a n i i  1 386-
: ]9v6 . . Le f,aţa, ac�stu� strat �st:e or.gan i,zata o pardo ea la  d i n 
c� ram l�la , 1 11 Incapefl le l �cLl 1bde, Iar 111 ceLelahe - g.aJeria 
ŞI  :,�st:bulele -:- ,este apl Icat u n  strat d::! argila bine bata 
to r.lta : Lav e.:'tep?r, preced înd galeria,  a fost amenajat u n  pa
va) din caramJZ.I fragmen tare . I�I . . In cursu l secol u lu i al XVI I I-lea Întregu l comp lex 
s u fera I mportante transformă,ri, în cadru l bi seric i i  f i ind  în
l oc.u i te an.�ael ra l11e n tcl::! feres.trelo r şi a le i n t ra r i i  În pronaos. 
Pfin �esf l l I 1 ţ�rea �:�u l� i despart i ta.r �intr� �aos ş i  pr?naos 
se obţine o sl I1gura I ncapere ce prCI,a 1<11 tota lJ taue fu.nqla  de 
naos. T?t acum, este e1ezafecta,t pr:dvoru l ş i  în locu i t cu un 
compart.J l11cnt Înch i s  de d imen siun i mai mari (5 ,80 I11 X 4,25 111 ) ,  

1 0  Cri�tiall 
.
M�iselcu, Dc;orati<t I'xterioar,1 zltgrăvilli p c  tCllClli<tIă a 

17/0l11tmentelor dm Ţara ROlilancască ( ce. )(fl' - X I' I f), " Rev ista  m U7ceior 
�, m n U l11e n tc lor .  ,CI'I :l Mon umente istorice şi de a rt:! " , n I'. 1 / l 974, 1'. 55. 
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a carui funCţ ie va fi de acum Înainte cea de pronaos (fig . 3 c). 
Deasupra aJceste,i încaperi v,a fi înalţata o clopotniţa a ca,I'e i  
scara de 'acces se afla plasata în gmsimea zida,rie.i l aturii de 
nord. Fundaţi i le noulu.i pI'ona.os, obs'erVlatJe în S VI, S 24, S 25 
şi S 30, sînt  lio'tJal d ifer ilie faţa de cde lanterioaI'e ,atît ca teh
nica de lucru şi material udizat, cît şi în 'ceea ce priveşte 
cota de nivel La care se afla ta lp ile lor (f,ig .  8) . Se remarca 
faptul ca ele SlÎnt tJurnaue, ma,terialul foLosj,t constînd din cara
miz.i fragmen.tare leg,a<t'e ou mortar. In v,ederea compacta,ri i so
luluj, p� fundul şanţului  de f'lJl1daţie Iau fost batJuţi ţaruşi din 
lemn de stejar (fig. 8) .  I ntre talpile 'celor doua tJemeLii se 
observa o diferen ţa de <lJdîncime de 0,14  m în f'avoare,a celei 
a noului pron:aos . 

Tr,a.nsforma,rile sufer i te de biser:d în ace�lsta epoca se 
înche:,e pr in ,ada.ug,ama unui pridvoraş pe lauu ra de nord a 
pronaosul.u.i . Amenaja.rile doec!:uaue în i nteriorul bisericii în 
cursul secolu lu i  al XVI II-lea a u  fos,t sUI1prins'e în col ţul de 
sud-vest a l pronaosului in .iţ i,al sub for'ma unei pardosel i din 
caramidă hex<l!g'o:na la ClU la t.urile i.negJaJlle (,cea mar'e de 1 2  cm 
iar cea n.ica ,de 9 cm), iar lîn noul pronaos sub forma unui 
pa v,aj realizat d in  caramizi dreptJu.nghi u1are, ,cu  d,imensiun.ile 
egale cu cele ale caramiziLor lIIt i l izate în  z,idarjla oompartimen
tul u,i în care a fost il1'teI'ccptat. 

În t impu l sapa tur.i lo.f -eJ,ectua,1le în zona bi s'erici i  au fo t 
surprinse şi c::rcetate 'lI1I1 numar de 33 de mormjnllie, dintre 
care 7 se ,aflalu la in terior, i,ar 'fes'tuJ la exuer,io,r, c ifna lio'tala 
refer :n du-se numai la cde într,egi sau pa,rţ i ,al der,anjate oe au 
puuu.r fi individualizaDe .  

Mormintele d in  i nter iorul bis'eri.c i i  (M. I .  - M.VI I ) ,  prin 
amplasa:re, n iV1Cl de ta,ierle ,a l  grop i lor  şi in venta,r , 'aparţ in 
bisericii Il şi epoc i,i ul terioare. Nu ,a fost surprjns nici un mor
mînt care sa poata fi atr,ibui,t bisericii 1. Din primul orizont 
de morm in te (M.lV - M. VI I )  doa,r dOlua au conţinut obi'ecte 
de invlenta,r 1 1 şi al1iume:  

- în M.V!, un inel de aur, cu verigla torsionata ş i  c u  trei 
" chatoane" ,  c:ua,(1)eristic sl0col ului  al XVI-lea, pr,ez,en tînd �l Il<a
log: i cu cele descoperi te la Buda 12 . 

- în M.VI I ,  un ine l  de logodna , rea l izat dll1 aur, repr,e
z.entÎnd doua mî in i Împreunate , O.fnamenOat în tehnica " n:el lo " 
mre, deşi ca tip este pl as,at de l iterawra eLe 'spe6al it":1te 13 în 
scco l u l  al  XVI I -lea ,  prin tehnica În care este 'I'ealiZJat, poate 
suporta o datare mai t:mpmi'e ( s,er. XVI) .  Tot ,acest mormînt 
a conţinut şi 1 1  nasturaşi sfer ici d in argint-aurit. 

Al doilea oriz.om de ÎU1mormÎnta,r i ,  ulterior transformari
lor d� la sfîrş itu l seco lu lu i  al  XVl I I-ka, oupr i l1 de tre i mor
minte (M.I - M. E I ) , &ntre oarlc doua (M.I şi M . I I I )  au 
apa.rţinut în mod sigur 'unor călugar i , data [;'ind prezenţa 
unor caram izi  sllb .cran,i'ul în  hlUl11Ja ţ i  lor .  

Dccapar i le  efectuate cu lani în urma (vezi f ig .  4) au 
inlatmat or.i,ce pos,ibi l ita.te de surprindere a n ivde.lor de l a  
care s-au tai,at gropile ,celo.r 26  d e  morminte identi fica,te î n  
jUf.l\1 b isericii . Di.ntre ,alcestJea, şalpne a u  pu,uut f,i datate fie cu 
ajuroru l monedelor desoop'erite în mîna ceLui înhumat (M.29 
- 1 796, M.31  - 1 624, M.32 - 1 732, M. 36 - sec. XVI I I ,  
1'.1.47 - 1 757) ,  fie p e  baza anului oferit de lin scripţiile zgîriate 
pe caram izi (MA8 - 1 828 şi MA9 - 1 832) .  Lipsa unor ele
mente mai vechi de daljare dedt ceJ.e desc.oper,;,te, datorata ş i  
faptulu i  ca ncoropo la nu  a fos'! cercetata î,n mod exhaustiv , nu 
ne împ i,ed,ica sa cons:deram ,ca ca s-a org,an izat de la  bun 
Începu't În j urul biseric: i .  

In  s ingu ra seCţi une trasata pe latura de nord a b i serici i  
IlU a fost identificat nici  u n  mormînt, absenţa ce n e  indică 
posibi l itatea ca În ,aoeas'ta zona cimit:'ru l  a nu se f i  extins .  

Do vedi.nd.u-se faptul ca în cadrul  levol'u ţ i,e,i an sam blulu  i 
fostei manasti.r.i Cotmeana a v'em de-a f.ace cu doua b i serj,c i , 
prima f i ind înlocuită, pe 'eX<l!ct acela,,'j 'amplasament, cu al ta 
de proporţi i  sensibi l  mai  mari ,  vom înoerca în ,rînduri le ce 
urmeaza - pe baz,a date lor i stO'r;ce şi arheo J .ogice de care 

1 1 Piesele se află l a  Muzeul de artă al R.S ,R.  fiind conservare ş i  
restaurate de către Mi rcea Făgaraşanu ,  căruia  îi exprimăm mulţu m i r i l e  
noastre ş i  cu acest pri lej .  

12 M:J.rin Matei Popescu, Podoabe medievale 1/1 ţările române, Bucu
reşti, 1 970, n r .  catalog 1 1 9 şi 1 2 1 ,  fig. 60, 6 1 . 

13 Ibidem, nr ,  ca.talog 1 28, fig, 48 .  
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dispunem -sa stab i l im rapOll'wr,i le cronologice cxistenlJe între 
aceS'1)e doua monumen,1Je. Dar îna iJ1ve de toalJe soootim a nu 
fi de pr i sos prezentarea parerilor expr imate în legătură cu 
da'tama b iser icii  mana&t ir i i  Cotme,<liJ1a, ţ inînd cont de faptu l ca 
în i storiografi,a no,astra de specia litalte l1'U ex,i!lta un consens 
general privitor la aceasta problema. Din numeroasele opinii 
şi concluzii refer,i toare la  mult dis,clliuata oti 'oori'e .argeşe.ana , 
se pot d i st i nge trei puncte de v.edere d.iferite, fiecalre dintre ele 
bazîndu-se pe ,apro'ape '",cda,ş i l11'aJte,r ia l  ,in ves,t iga.t . 

Un pr,im g,rup de ,aut-or,i , d in  rîndul carol1a amintim p.e 
Grigor,e Toci.lescu14 , N. Do bre scu 15, P. V. Nasourd 16, N. 
Iorga 17, N. Gh ik a-Hwdeşt i 18,  G. Balş 19 ş i  C. Bobu lescu2o atri
buje pr,imele <Lctivitaţi constmc<tiv1e lui Miroea cel 13arvrî'l1 1.a 
o data oe J1<I.I depaşeşte 'emul 1 389.  

La rîndul lor, P.P. Pan<Li'liescu2 1, E. Lăza,r,es·cu22 ş i  1 .  B.ar
ne,a23 sînt adepţ i i  opin ie i  că .manasti,r;ea ,a fost . clad i ta de 
Radu I, primul neexcluzînd chiar posibilitatea ca ea sa apar
l ina lu i  Vladislav 1. 

In fîrşi,t, o ,alta ser,ie ,de cCficetauor i - n.e ref,erim la 
13. P. Hasdeu24, D. Onciu125, C. C. Gi'u.f'escu26, Gr. I onescu27, 
Radu şi Eu.g,cn ia Grecelal1u28 şi ooleotivul oe a elabor<Lt ,în lanul  
1 95 7  Istoria bisericii 1'Omâne29 - înCCiarca sa d istinga, fara 
a prezenta argumentele neoe's.a.re, doua 'elllape : lma aparţinînd 
lu i  RJadu I şi al,ta lu.i Mi,rce:a ,mI Ba1trîn, contribuţi.a oeLui d in 
urma fi ind definita în mod diferil. D i n  <f'Îndul 'aoestom se des
pr,inde poz i ţ ia lu i  Radu Gmoean/u caf1e , dupa o p l1ezen,taI'e 
S i Stdl1a tica a izvoail'elor şi ,teori; l,or emis'e cu pr .ivi re l a  mo
n u.mentul d :soutat30, haZlÎndu-se În pr :ncipal pe hrisovul dat 
d� Mihai l 1 În 1 4 1 8 ,  prooeodeaza ),a '0 se'r,ie de încheier i şi 
anume : pe vremea lui R,adu I, sau po,a,ue ,ch iar a lui Vl'adislav, 
la Cotmeana s-a cons,truit o biseri.că de lemn n e,oesa,ra aşe
zarii manast ireşti în curs de o'rgaHizare şi ca,re ,aipo,i a bst 
Înlocu ita cu un a de zid, al care i  otitor 'este MLroea cel Batr,În, 
într- un moment  laaHerior zidiri i  Coziei, mai precis în <Lnul 
1 .) 8 3  (da.ta oferita de Le<topiseţul Canta'cuzinesc)31 .  

1n i stor iogr,af i,a Iloastra probl:ema da'tari i  <ansamblu1u,i mo
na t ic de la Cotmeana nu se l imiteaza la  contribuţiile mai 
sus-ci-ra.te, dar ne-'am oprit ,asup'r,a oelo,r ce ni s-:au parult a fi 
mai bine contu ra.tle, noi înş ine pornind de la  unele dintre 
acestea . 

I n  scopu l pI'ecizari.i v,echimi i  şi a ct itorilor oelor do,ua la
caşur,i de cult, vom f,aoe ,aipel la da'tele ofe'rite de:  dooumente 
- cu precadere cele  lemise în Î:nve,rv'alul cu,prins îmr.e anii 
1 388- 1 4 1 8  - , mater,ialQll 11uJl11 isma'tic inuerceptGllt În CLl<rsul 
sapaturi lor, inscripţi i  şi 1Jabl'Oul vativ .  

Oprin clu-ne asupra celor 5 documente emise în .intervalul 
mai sus-am:nti,t, vom încerca sa ev idenţiem , pe IYaz'a termeniloil' 
folos i ţ i  în c.adrul fiecarui hrisov, ,elGistenţa unei a,riwdin i  dife
r:te a domn:ei faţa de ,aşezamÎnt, de la 'O otapa la alta . Primul 

14 Grigore Tocilescu, Raporlltri aHI.pra dlorva mănăstiri, schiwri şi 
biserici din ţară, " Anale:e A c ademiei Române', seria I I, t. V I I I , seqia I I . 
Memori i  şi notiţe, Bucureşti,  1 887, p, 77-79. 

15 Nicolae D brescll, Intemeierea m,itropoliilor şi a primelor măI1c"istiri 
eLin tară, Bucureşti, 1 906, p.  62, 

16 P. V. Nasturel ,  Schitul Cotmwna-Argeş, " Revista pentru Istorie, 
Arheolog:e şi Filolo�ie " ,  XII, partea I I, 1 9 1 1 ,  p .  28 1 .  

17 N .  Iorga ş i  Gh.  Balş,  J-Jistoire de I'art 1'oumain antien, Paris, 1 922, 
p, 36,  

18 N. Ghika-Budeşti, Evolllţia arhitecturii 111 Mumcnia, I ,  în 
" B.C.M. I . " ,  1 927, p. 1 7 .  

19 Gh.  Balş, Jlljluence dli plan serbe sur le plan des eglises )'Qumaines, 
în l'Art bY'/..tll1tin chez les slaves. I.es Balkans, Paris, 1 930, p. 283. 20 C. Bobulescu, Candela de la temelia bisericii clill Cotmeana, " An u a
rul .M. J . " ,  1 942, p. 1 30 ,  

2 1 P. P. Panaitescu, Mircea cel Bătrln, Bucureşti, 1 944,  p. 1 59- 1 60. 
22 E. Lazărescu, Recenzie la lucrClrea prof. V, VătăşiCl1w: Ist oria artei 

fe//.dale În ţările româlle, 1, "S,C.l.A. " ,  1 959,  nr .  2, p. 292, 
23 l. Barnea, op. cit" p, 223. 
24 B .  P. Haşdeu, Istoria cril'ică a românilo)', ed, 2,  voI. I, Bucureşti, 

1 875. p. 1 33 ,  
25 D. Onciul, Originile Principatelor R omâne, p. 1 28 .  2 6  C. , Giurescu, Istoria R omânilor, ed. a V-a, Bucureşti ,  1 946, p , 4 87;  

idem,  1111uneierea Mitropoliei Ungrovlahiei, "n.O,R . " ,  1959,  p.  693.  
27  G rigore Ionescu, Istoria arhitectlirii 1n România, I, Bucureşti, 1 963,  

p ,  1 4 3 .  
28 Radu Greceanu şi Eugenia G receanu, op, cit., p .  6 1 -62, 
29 Istoria bisericii române, Mal1u.al pentw ins/,iwule teologice, voI. I ,  

B u mreşti, 1 957, p.  208. 
30 In mod surprinzător autorul  om ite sa p u nă în discu , ie documentul  

emis de Mircea cel BatrÎn în i nterval u l  cuprins Între ani i  1 402- 1 4 1 8 .  
3 1  Radu Greceanu i Eugenia G receanu,  op. cit . ,  J oc, c i t .  
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document c.el d in 20 ma,i 1 38 832, pe linga daJnii J.e acorda'v 
manasr.i r ii Cozi,a ,  pe c,aI1e Mi'rcea ,ceI BaunÎn o menţioneaza ca 
f i ind ridica,ta de el "din temelie", consemneaza înch inarea 
Cotmeanei catre Coz.ia - " . .  a binevoit domnia mea ca mă
năstirea Codmeana să fie s�tlmsă, cu toate ce r in de ea, mă
năstirii mai SbtS scrise şi de acolo să se stăpînească . . .  " -
fa,ra a preciza Însa oal i ta,ue.a voQ1�voocLu,Lui . în .raport cu m�
nastirea închi.n.an:a . Cel de-al do,llea, ,emiS la 4 sepuembne 
1 38933 'am:ntcşte S'lIeciu1t mana tir,ea Cotme.a.n.a. în contextu l 
unei a,�ţ iU'l1 i  de extindere ,a hona'l1ului ma,nastir ij Cazia, pc care 
Mircea llU uita sa o define'asca fo.a'l1te precis ea "mtmăsLire a 
domniei mele" . Împrej umr,ea gemnif ioat iva ca, în .nic i  un�l 
din aceste doua do C'llmen te M :lwea nu ['acc V I'CoQ ,a lollzle la cal i
tatea s,a de ctitor ,a l  manast ir i i  Coumeania34 ne în,tărqte con
vingerea ca pîna la data de 4 se:p'tembr,je 1 389  vo i'ev,odul nu 
Întreprinsese nici o ,aqiu l1'e oonsHuoC<tiva în ca.ciDul '<l!ceswi aşe
zamÎnt motiv pentru car,e n ic i  nu menţio�1elaza <lJoest l u-cf'll în 
oomex�ul uno'r <l!cte ce î i de finesc în schimb foarte preci 
drepturile sale cti to,ric,eşt i  asupra Gozi,ei . 

v P:areurgînd, Însa, 'textul cdo.rLalue do oumen tle, sle observa o 
schimbl<1fe a ,atitudin i,i vo i,evoeLul.u,i faţa eLe aşeza.m.înrtu.l de la 
Cotmeana, termen,ii foLosi ţ i  depaşind semnificaţm r,eeLusa a 
wnor formule s,tereottpe folosite de canoel afiLa domneasca. Ast
fel în oel emis de Miroea cel natrîn între 1 402-14 1 835, amîn
do�,a aşezamintele sînt ,defiil ilte de J.a .blLl1 îl::oeput ca f i in� " . . . mănăstirile domniei mele de la CoZta . '. ' Ş1; Cod�neana . . . 

iar În a,oela, emis în tre 1 4 1 7- 1 4 1 836 de Md1al l  VOle,vod, as�
ciat la domni,e de talta l  swu M i rcea37, se Întăreşte " . . .  man
lOT mănăstiri ale părintehti domniei mele de la Cozia şi Cod
meana . . . " 1 0  case de o.amcn i  J,a Ţîr,gov,i'şte. 

Această schimbare de atitudine n u  n i  se pare deloc întîm
platoa.re , i  n ic i  l egata de f.aptul ca manast i,rea Ootm()a�1a fi ind 
înch i l1ata Coziei eapata sta.t'll.tul ,aoe�teia ,  c i  ne l asa sa înţe
legem ca în invervaLul OlIpri ns JnilJre alll i i  1 389- 1 4 1 8 mănăs
t i rea sufe,rise ,importainue tmnsfonna,I1i - surpr,inse, de a lrufd, 
în c.u.rsul cercetar i i  arheologice - ,ce se reflecta în actele 
ca,nce1ar:lei domneşti. 

Din ana,l iZJa a,cesto.r eLoc,umenDe ,reiese, .deoi, ,că pr,imele doua 
s'e refera la un aşezamînrt ,rid icalt într-un moment antJerior 
domnie i  lui Mircea cel Bătrîn, ce poate fi i dentif icat cu Cot
mea:na 1 urmawlare1e ,adr.esJndu-se unei o tutorii - Oo.tmea.l1Ia , 

d v 
I I  - ridieate în t impul domni,ei maflelui voie'vod, l a  o :ata 
uherioara celei de 4 septJembrie 1 389. Acest te1�minus post
qHem, stab i l i,t pe baze dooumentare, este SUSţinut, şi . ,ch iar 
pliasat ceva mai tîrz!,u, de lPI1eZJenţa în sHatul de n�vd'arc 
a:ferent momentulflJi de re,fac,e,I1e ,a întregJul ui ,col11.p lex, a lI!I1U l  
dUCaJt emi s  de  M ircea cel B altnÎn în anul 1 ,3 9638. 

O data stab i li ve în l i n i i  mar� ,rapor'turile cronol ogice exis
oente între aceste două mOnllLI11Cll1Ue, v,om lînc.erea sa adwcem 
precizar,i cu pr iv ire ,1a da.ta ,edjficar i,i pri.n1;ei b iserici , durata 
ei de funqionare ş i  momentul construirii celei de-a doua. 

Cea mai v,eche data - anul 1 385 -, dovada a flaptulu i 
ca în a'cest momenrt aşezamînuul fi il1�a, apare pe inscripţi'a 
c.lopotului  aflat şi laS,tăzi în turnul  din colţul de l1o.rd-vlCst aI 
incimei .  Ţ'extul i nscr;ippei ,  desciFra,t pentI1u prima oaJra de 
Al .  Odobescu şi publicat de B.P. Hasdeu39, este redat în nega-

32 DOC/imenta Romaniae TTistorica, B. Tara Româ/lească, voI .  I ,  
n I'. 9,  p .  27. 

33 Ibidem. n I'. 1 0, p .  29. 
34 raptul a mai fost remarcat de V. Vătăşia n l l cue, referindu-se la 

documentul din 20 mai 1 3 8 8 ,  arată că "e semnificativ că în acest doC/t
ment Mircea 1'111 face nici o alrizie la calitatea sa de presupus ctitor al 
mănăstirii Cotmeana, lticru ce ar fi fost nit mimai firesc ci chiar necesCLr, 
într-lin document în care se dispune de soarta mănăstirii" (V. Vătăşianu, 
Contribnţirme la datarea bisericii mănăstirii Cotmeana, " A.C.M.LT., 1 932-
1 93 8 ,  voI .  IV, p. 424). La rîndul său P. P. Panaitescu, afirmînd că .. îll 
nici 11/1 hrisov al llti Mircea în care e amintită COlmea1'la, 17Ii se spuJ/e că 
acest lăca! ar fi ctitoria lui, cum se spline explicit deslJTe Cozia" (P. P. 
Panai tesCl;, op. cit., p. 1 60), face p robabil abstraq ie de documentul  emis 
Între ,anii 1 402-1 4 1 8 . 

35 D.R.H.,B. Tara Românească, voI . l, nr. 26, p. 6 1.. 
36 lbidem, nr. 39, p. 84 .  
3 7  Emil  VÎrtosu Titrtlatura domnilor şi asocierea la domnie în Tara 

Românească şi Mol�lova (pînă în .secolul al XVI-lea), Ed .  Aoademiei 
R.P.R., 1 960, p .  289-290. 

38 Se poate respin�e, deci ip teza ridicări i. celei de�a do
,
ua biserici de 

la  Cotmeana la o data (1383-1 386) CInd Mircea era asoCIat la domnle 
cu fratele său Dan I. (In acest sen , vezi: Radu G receanu Şl Eugenia G re
ceanu , op. cit., p. 62). 

39 B.  P. Hasdeu ,  O/J. cit., p. 1 28 .  

] 6  

t iv, ero,area datorÎndu- e meşt:ef'u l u i  ce a r,eal izat m.atriţa. 
Nesemnalînd greşeala tehn ică a meşteru lu i ,  dar pe care el a 
sesizat-o, autoru l desci frar i i  inscr ipţ ie i  creeaza îndoie l i  în 
rîndul celor c.e au încer'cat sa o r,eci'teasca, denerm i.nîndu-i sa 
apreci.ez'e că 'i nscr ipţ,ia nu 'aparţiale acesuu i c lopot, ci a l nuia 
disparut în cursul p rimulu i  razboi mon�iaI40. Avînd ,�osib!li
Datea efecruar,ii uJ1Iui decak vom reda dlll nou textu l  1I1scnp
pel : 

bb ANii 6,,[�] roB'&PN � rc. r [ O CTTOAJII[N) A I (.J SJ, tJ "  
A �N � B O E e. OA · C 'b  TBoP H C  E J1 C � Mb o N b  .ti rrnU/b 
��:::M J1 Pb  C[�J Nb Ii n J M E NA Â[pA]r[oJMH P� 8[lIJAt,r 
�\UJ <;'  r E NAH kr/ c.JN H 

"In zilele binecredinciosuhti domn Ioan Dan voievod s-a 
jăcut şi el însvtşi jvtpan Dragomir fiJ-t! egvtmenuhti Dragomir în 
anii 6893 ( 1 385)  indiction 8 " . 

Anul 1 385 ,  cuprins în 'epoca de d.omnie a llu i  Dan 1 ( 1 377-
1 386)41 ,  rep'r,ezinta, deci ,  o dată sigura înaÎ,nte de care va fi 
fost ,r,idicată Co,tmeana 1, mOl1l1ll11'ent ca,wÎ.a î i aparţ ine cu oer
t.itudi,ne ac.est clopot. 

Din u l timul dOCilument l'ualt de noi în dis.cuţie, emis de Mi
hai,l Voi'evod după moartea ta,tălu i  sau, la  dalta de 22 iuni,e 
1 4 1 8 42, i,e.j,es'e Ca " . . . dOl,tă mănăstiri . . .  sînt întemeiate de 
blmicvtl domniei mele şi de părintele domniei mele, de la 
Cozia, a sfintei şi de viaţă începătoarei troiţ,e şi a sfintei Bla
goveştenii, de la Codmeana . . .  " . 

Acest document <l'r,e o impo'fot<tnţa aapi ta la în s,tabi liliea 
datar,i i  Cotmeanei43. Admiţînd ca, la dalta ,e.n1 i te ri i  sale, Mihai l  
nu se pllltea înşela asupl1a cell oir a,fi rmate, deoar'ece se refera la 
evenimente petreaute de cudnd ş i  a i  cawr ma'rtori mai putealu 
fi înca în viaţa44 şi ţ inî.nd co.n.t de f,apouJ ca pwhle.ma datei 
z,id irj,i Coziei es,te pe depl i.n r,ezolvalta45, reZiulta că do'wmentul 
nu  po:alte fi interpre:ta-t decît într..,ul1 singur fel şi anume: Co
zia este :ridicata de Mi rcea ,eel BatrÎn, iar Coumeana se dato
reşne în,tr-o p r,ima forma - COllme.a.n.a 1 - lu i  Radu 1 şi 
î.ntr-o a dou,a - Cotmelana  I I  - Lui MÎ:roea. Sîll'Dem îndrepta
ţ i ţ i  deci sa atribuim prima iaeţi un.e 'c·tÎtor,i-eeasca de la Cotmeana 
lui Radu 1 ( 1 374/1 375-1377) l a  'o ,da,ta cupr,imă în cursul 
anilor să.i de domnie46. F,aptutl ca în vremea lu i  Mihai l  se 
mai pastreaza amimir'ea p'r imului <1lşezătmJ11't r,i,d icat de Radu 1 
la COltme.an.a n i  se pa,re fi,re�c, da,ca ţinem CoOnt de pUţin .i i  ani 
scurşi de la î.noemeierea Lui , pre,cum k f.el de f.ir,esc ni se pare 
ca documentele mai tî.rz i i  şi eradiţ i.a sa treaca cu veder,ea Wl 
aşezamînr dispărut, a ca'f1u i ami,nt i r,e se es,tompase şi să' se 
refere doar l a  cel datorat prestigioasei domn i i  a lu i  Mircea 
cel Batrîn. 

Deşi pentru Cotmeana nu dispunem de un aN de pr ima 
dotare care să-i preci'zeze s ituaţia juridică şi dani il e  de care 
benef.ic.iaza cu ocazia înnemeierj,i s<lJle, oliedem ca aoeastă ab
senţa n u  se datoreaza unei pierderi , c i  faptulu� că un asemenea 
hrisov nu a fosl emis în t impul llu i  Ra;du 147 eoar.e, în SCUfita 
sa domnie, s'e pa're ca .nu ,a ,apiUc.a.t sa desavîrşeasoea luorar i l e  
începute în Cladrul ac.estui aşezamînt. 

In hr.i sovu l  emis de Mi,rcea la data de 20 mai 1 38848, cu 
ocazia înz,estra'r i i  ctj.toriei sale de la Cozia, sînt aminti'De cele 
mai v'ech i dan.i i de car'e bCJ1.eficiase pînă la această da,ta Cot
meana şi care vor con t i,wi  de aoum înainte o parte din z,es
trea Cozie i  49, ,ala,wri de cele ma, i  ,no i pri1mi t'e şi menţionMe 

40 . Bobulescu, of!. cit., p .  1 30;  R adu G receanu şi Eugenia Greceanu , 
op. cit . ,  p. 53 .  

4 1  în ceea ce  prive�te ani i  de  domn ie al l U l Radu 1 şi  Dan I, a m  
uti l izat .Încheierlle la care a a j uns Emil Lăzărescu (.În Nicodim de la Tis
mana şi rolltl Săli în ertltttra veche româl1ească, l (pînă 111 1385), " Kom ano-

lavica", XI, Bucu reşti , 1 965, p.  273-274). 
42 D.R.H. ,B. Ţara Românească, voI. I ,  nr. 42, p .  87. 
43 E. Lăzărescu, Recenzie la llf,crarea prof. v. Vătăşial1/t p. 292. 
44 Ibidem. 

45 E. Lăzărescu, Data 7.idil'ii Coziei , "S. . 1.1\ . " ,  1 962, n r. 1 ,  
p .  1 07- 1 37. 

46 Vezi not:t 4 1 .  
47 SitLJaţia pare a fi asemanatoare c u  cea a Tl5manei (veZl E .  Laza

re cu, Nicodim de la Tismana . .  " p. 271 ) .  
4 8  D.R.H., B. Ţara Românească, voI. l,  n)'. 9,  p .  27. 
49 E. Lăză.r.·escu, Data zidirii Coziei, "S . .  LA.", 1 962, nr .  1 ,  

p.  1 2 7- 1 28 .  
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foig. 4. Fundaţia a l tarulu i  primei biserici de la CO[ll1eana. 

Fig. 5 ,  6. Funda�ia I�turei de vest a pridvoru�ui .  

1 7  

Fig. 7 .  Suportu l de monar apaqi nÎnd pardoseli i  celei de-a doua b:scrici de 
l a  COllneana. 

Fig. 8 .  PUllctul de jonqiune Între fundal ia pronao ului şi cea 
ce va Înlocui pridvorul deschis (S25). 

Fig . 9. Faţada de sud a bisericii, naşterea arcadei pridVOrului .  
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în tr-un hrisov din 1 1  dec.embr,ie 1 3875°. AdmiţÎnd ca pose
siun]e amintiDe alU apa,rţ:.n.ut Cotmeanei pÎna la data de 
20 mai 1 38 8 ,  vom înc.erca sa ved�m În vremea caror domnii  
au fost facute donaţiile şi de către cme. Din tJextrul docu
mentuJui r'e7.ulta ca ma.nast�re,a începuse sa-şi oon�titl"ie zestrea 
în ca d:n timpul domniei llU i  Radu I, dnd primeşte o vie la 
Rînmic de la jupan Budu "cu voia părintelui domniei mele 
Radu voievod" şi o c.u.rte "pe locul Hinăteştilor" daru ita de 
Tatul .  ACţiuiI1ea de Înzes,trar,e v,a 'continua În timpul l.lIJi Dan I ,  
cî.nd manăstir'ea va  beneLc.ia d�  un loc pe Argleş, da,ruit de 
Dude "după voia lui Dan voievod" , de o bucata (de ocina) 

50 D . lU {" 13, '(ara Româl1ească, vo! .  r ,  r r.  25,  p. 5 8 -60. In ceea ce 
priveşte datarel acestui hrisov şi  semnificaţia lui - obişnuit act de pro
prietate - În raport cu cel din 20 mai 1 388,  ce are un caracter vădit m i 
solemn,  vezi la Emi l  Lăzărescu, Despre mănăstirea Cozia şi varianta de 
triconc căreia îi aparţine biserica ei, "S,C.r.A. " ,  1 970, nr. 2. p. 1 74- 1 76. 

[ , ig.  1 0, Deta l iu  din  fig.  9. 

Fig. 1 1 . Funda�ia rudi mentară ce Înconjura pridvoru l .  

l R  

da,ruita de Vladul, de o vie şi de o moara la RÎmnic "pe care 
a dăruit-o Dan voievod" .  In sfîrşit, Mircea afirma ca a daruit 
sarul OrleştÎ, "care a fost mai înainte a lui Cazan" ,  un sat 
pe Cricov, "care a fost mai înainte a hti Stoian Halgaş" şi o 
moara în hotarul Pilieştilor i ar, "după voia domniei sale" j upa
nul SDail1ciu Turcul a dat Saltul CDuşLa, i'ar boierul Stanoiu al 
lu i  B.ako, o bucata (de oc.ina) pe Argeş şi vi i .  Urmarind În 
timp ,aceasta aCţiune de Înzes,trar,e ne dam seama ca ea se 
desfaşo'a,ra la Înoeput, în bLU1a parte, cu concursul bo,iedor 
dar "cu voia domni,ei " ,  pentru ca în final contribuţi,a domniei 
sa f.Île mult mai substanţiala. 

Daca ,acestea sînt singureLe bunuri de care benef�ciaza Cot
meana pîna la data închinarii s,al,e, înseamna ca Radu I nu 
a mai avu't ragazul sa doneze nimic .aşezamÎntulu i ,  aflat Înca 
în curs de 'edJicare, aces'ta deţÎJnînd La moarte,a vo�evodului 
numai bunurile primite din partea boi,eriLor. Aoea'sta r,ealitate 
ne determiJ1a sa credem ca aşezamîntul nu a fost terminat în 
timpul J u, i  R,adu I, d:n moment ce nu a benefioi,at de nici o 
danie directa din partea sa - fapt oe explica şi iJl1ex istenţa 
unui  act de prima dota,re - I lLcrar,j],e de constrUCţie continuînd 
şi în timpul lui Dan I ,  ce apreciem ca a reuşit să duca la bllJl 
sfîrşit opera de edificare a Cotmeanei. Tot acum, aşa dupa 
cum rezulta dÎil1 documentul prezentat mai sus, a fost defini
tivata şi zestrea manastiri i ,  cu oOU1tr,ibuţia substa,nţiala a bo:e
r i lor5 1 ,  a lui Dan I - în mai mica masura, el spri j inind mai 
mult aeţiune,a de cOilSnrucţie - şi a l u i  Mircea, în cal itate de 
asoc.iat la domnie52, în mai buna masura, pri j inul sau con
stînd în aco,rcLarea de dan i i  şi În întari r,e::t oelor faCUIte de 
boi,eri. Aceas,ta contribuţie a lu i  Mi'roea poate constitui unul 
d :n  temeiurile aqiuni i  de închinar,e a Cotmeanei catre Coz,i::t , 
petrecuta în aniul 1 3 8 8 ,  probabil În ,condiţi i le în care sta,tutul 
jur,idic al aşezămÎntului n u  e'ra 9uficLoot de bine precizat. 

In ceea ce priveşte momentul ridicarii celei de-a doua bise
rici de la Cotmean,a - stab:li,t pe baze documentar,e ca fiind 
ulterior cl.atei de 4 s,eptembrie 1 389,  iiLr pe temeiur,i a rheolo
gice ca fiind u lt-erior anului 1 396 - vom încerca sa aducem 
unele precizar,i, bazîndu-ne pe conciuz,iile Oe se desprind (1 :n  
imaginc.a oferita de t::tbloul votiv, ce poate furniza interesante 
rep�re cmnologic.e. PlasaJt pe latu-r.a de n.ord a acuualu1u i naos, 
tablOiul cti.toricesc - înfaţişînd pe Miroea şi pe f,iUlI sau Mihail 
- consti'uuie, ca şi în cnul  celui djn naosul b i ser;cii mana's,ti ri i 
Cozia53, o tr,ampunere a celui iniţial dator.ata zu�ravi lor se'co
lu lu :  al XVIII-lea (fig. 1 2) .  Nu ne îndoim de fapoul ca 
aoe.asta preluaI'e ,a fost real iza ta în ansamb:lul sau, repx:odudnd 
tot ceea oe meşterii epocii au wnsider.at a fi mai s�mniiicativ, 
sens în car,e cr,edem ca mot;vu.l acv: I.ei bi.oefa[,e, ce Împodo
beşte în dreptul genunchilor "chausess" -ele de modă occiden
tala purtate de Mircea cel Batrîn şi Mihail ,  deşi apare tratat 
In spiritu l  şi viziunea se'colului al XVII I-.]ea (Eg. 1 3 )  -
zugrăvit cu maro Închis pe un fond galben - era reprezen
tat înca de la Început în frescde Cotmeanei exprimînd, ca şi 
1110vivul heraldic de la Cozia, o realitalie politica : cea a 
apartenenţei Dobrogei la Ţara Româncască54. 

Daca semnificaţia şi apariţia a,cvilei bj,cef,ale la biserica 
maI'e a Coziei se leaga de epoc,a în care Mire,ea drmu:eşte 
ţinutul din tr'e DLuna,r'e şi Mare, preLuînd titlul de despo't de la  
Îna,:ntaşi i  sa i  şi îns '!mnul heraldic însoţitor55, epocă ale carei 
începuturi sînt pl,asa'te între 1 3 89-1 39056 întinzÎndu-se pîna 
în jurul ,anulu i  1 39557, pr,ezenţa acestui însemn he.raldic în 
tabloul vO'tiv al bisericii fostei mw.astiri Cotmeana se ref,era 
- admiţînd anul 1 396 dr,ept terminus postq�tem pentrru ridi
carea Cotme:anei II  - la o epoca u lterioara anulu i  1 404,  cl.ată 
la care Mircea reocuya cea mai mare parte a Dobrogei, dar 
nu mai înnrebuinţeaza - din considerente de ordin poEtic -
titlu l  de despot în documentele ÎiI1texne sau externe, ci doar pe 
acel.a de cîrmuitor al ţ inuturilor dintre Dunare şi Mar,e58. In 
schimb, fiindu-i vie Înca amintirea vremurilor în care se i n  ti-

5 1 T n  acest sens n u  n i  se  pare l ipsit de semnificaţie faptul că cel  mai 
vechi clopOt constitu:e d1nia j upa'll1:lIi Dragom i r. 

52 E. VÎrtOSU, op. cit., p. 1 58 .  
53 R .  Theodorescll, Despre 11/1 însemn sC/tlptat ş i  pictat de la Cozia 

(in jurul »Despotiei" llti Mircea cel Bătrîn), "S,C.I ,A ." , 1 969, nr. 2, p. 1 9 1 -
54 Ibidem, p. 1 99.  
55  Ibidem, p. 1 98.  
5 6  Ibidem, p. 203 . 
57 Ibidem, p. 205. 
56 D, R . H . ,  13. Ţara Românească, voI . 1 ,  " r, 2 'l ,  p ,  64, 
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tula despot, comanda a.nistJul.ui :wgrav - poate acel.aşi ce a 
pictat biser,i,ca mare de la Goz,i,a - reprez'entarea, în cadrul 
tablouLui otitoricesc, ,a Însemnelor wI1espoozato'ar'e înaltului  
ritlu. 

Ţinînd cont Însa de faptul ca intre momentul Încf1eier�i lu
crărilor de construcţie şi c-el al zugravi,rii bisericii  trebuie sa se 
fi scurs o per.ioada menită a permite uscarea zidariei, nu 
poate fi exclusa posibilitatea ca edificiul eoentral să f i  fost 
terminat chi·ar În,ainte de :mul 1 404, dar n u  ou mult timp, 
1 11 condiţiile În oare p ic-uura .a fos,t exeoutata În cursul an ;lor 
1 404-1405. Refacerea bisericii Într-o per,ioada mai tÎrzi,e 
decît cea a anilor 1 393- 1 397, este expl icabila daca ţinem 
cont de faptul ca În acea.stă epoca tulbure - a marilor con
f funtar,i cu turcii şi a pi'erderi i  temporare ,a domniei  În h
voarea uZUlrpato.rului Vlad - apare pUţin  probabil ca Mircea 
a fi avut ragazul sa se ocupe de Cotmeana.  

1 9  

Am a juns astfel L,  momentlUl în  Cal,. .. vom înce'rca sa for
mulam sprij in in du-ne pe noua do'cumentar'e de care di,spul1:em, 
cîteva încheie,ri de oJl'din maJi general, încheieri ce pomesc de 
la principa,lele coordonate ;ale arhitecturi i  celor două biserici 
- ne referim la pLan şi modul de rea.liza,re a paramentul1ui -, 
de la datarea lor cît şi de la mediul i storic Î'n oaI1e ele se 
integreaza organic. To,todata, pe baza analogi ilor ce se pot 
stabili cu ·alte monumente de arhitectura din perioada de 
Început a cristalizarii definitivle a monahismuhvi autohton cît 
şi cu cele existente În arii1e de civilizaţie înveoinate, vom 
încerca sa precizăm locul şi i"ol'ul Iăcaşu'rilor pre2'Jel1Jt<l te În 
cadrul evoLuţie,i vechii noastre arhitec,nuri. în  ac.eSlt sens, tre
bui,e ţinut cont de faptul ca fiec,are dimre cele două biseri,c i  de 
la Cotmeana apa,rţÎne unui aJ!.t moment ,a.l pwcesullw de orga
nizare a vieţii mon,ahaLe de la nord de Dooare, oglindind 
pe p�nul artei legăltJurile ortodox,iei ou lumea bizannino-bal
call1ca. 

Fig. 1 2. Tabloul vooiv. 
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foig. 13.  " h<lJlls-ses" -ele puu·tate de M i·rcca cel Bătrîn În tabloul vot.iv de la Cotll1eana. 

Din ceea ce ounoaştem în momentul de faţă, primele Î n  toc
m:r i  de v :,aţă mă.năst,ire.ască59 sînt reprez·enta,te de aşezămin
tele Vodiţa ş i  T,ismana, Îmemeiaoe cu spri j inul  domn,iei de 
către N icodim ulterior lal1L�lu i  13705°, ca rewlt:n al procesulu :  
de definit ivă cristalizare a monahismului  nord-dunărean6 1. 

In  alegerea modelului de b ise.rică mănăsti r,ească, slu j i lXlr i i  
primelor aşezămi nte se vor oriema spre un  tip de pl an , întîlnit 
în ariile de cultură Învecinate, propr�u n eces ităţ·i lor de cult 
ale obşt i i  monahale. Este vorba de t :pul tricolll c, ce Încă l a  
sfîrşitul  secolu lu i  a l  I X-lea ş i  î n  secolul  a l  X-lea devenise 
familiar 13alcan i lO'r îndeosebi pentru biseric i  de mănăsti1-;62, 
apărut pentru pr ima dată în r,eg�un.ile nord-dunarene, în 
varianta sa s;mplă la Vodiţ<t, pătrun derea sa În spaţiul car
pato-duna.rean petredndu-se prin filiem sîrbea că63. 

Aparţinînd 'aceleiaşi epoci de în jghebare a primelor mă,nas 
t,iri pe teritoriu.! de la nordul D unării ,  de legături tot mai 
[ recven te cu lumea sîrbeasca, Cotmeana I I1JU p'LI t·ea prezenta 
alt pJa"n decît cel r.riconc si mplu ,  ce v in,e să demonstreze o data 
mai muJt  ,acea ,co respondenţă , exis'ucnta în secolele X I II-XVI 
ş i  respecta"ta cu rigoare, între funCţia mOofiumentuLui ş i  struc
tura sa64. In  aleg,erea t ip'LI lui de plan pen1Jru Co,tmeana  1, cti.to
'-ul a avut ca exemplu Vodiţa 1 (fig. 1 4) şi p robab i l  chiar pr ima 
b iserica de la Tismalla , mon'Ulmenne ce se înscriu pe l illl ;,a une i  
evolUţi i  sud-dunărene a pbl1'ului  triconc în c are piJel e din 
dreptul absidelor naosului l ipsesc. Deşi ar f i  tentantă ipoteza 
unei contribuţ i i  efect ive ,a lui Nicodim şi  a " froţilor" săi la 
ridic.are-a Cotmeane.i , în t impul l u i  Radu 1, ea pare a f i  pUţ i n 
proba"b:,lă daca ţinem com de fapnul că not în aceasta vreme 
se desfaşura, în cadrul unei cdaborări  între domn şi Nicodim, 

5 9  R. Theodorescu, Artă ş i  societate în Tara Românească a veaCltlui 
,al XIV-lea, .S.C.LA.",  1 972, nr. 1 ,  p. 19.  

60 E. Lăzărescu, Nicodim de la Tismana şi rol/ti său în w:tttra veche 
:românească 1. (Pînă în 1385), " R omanoslavica", XI,  1 965, p. 237-285. 

6 1 R . Theodorescu, Artă şi societate . . .  , p .  20. 
62 Ibidem. 
63 G. Balş, IIlf/uence d,e plan serbe sttr le plan des eglises ro/emaines, 

in Remeil Uspenskij, I, 1 ,  p. 277. 
64 R. Theodoresru ,  A rtă şi societate . . .  , p. 3 1-32. 
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constrllqia Tismanei65, aşezal11Int destina,t a adaposLi obştea 
monaha,lă refllgi,ată sau a lungata de h Vodiţa ca urmare a 
p ierderi i Severinului66. 

Cu toa\;e că nici un e lement arti st !c nu se ada"ugă planului 
pentru a putea şti cum va f i  a,răna't exterior;ul acesw' mOI1U
ment67, este pUţin probab i l ca p rima b�s,eJ.1ică de a i,ci să fi 
prezen tat decoraţi a  Întîlni tă pe paramentul Cotmeanei I I ,  sim
plitatea p lanu l u i biser:,ci i  Cotme'al1a I - de Qltf.el ca şi a 
întreg i i  incin te ce a fost reali zata exclusiv din lemn - re,f.lec
tÎnd modul de viaţa propr iu  lllj :tori lor primelor manast:ri 
din secol.ul al X I V-lea, mult mai apropiat de oei al reprezen
tanţilor înjghebărilor premergatoare presupuse a f i  existat încă 
din secolul  al X I I I -lea şi în pr ima j umatate a celui de-al 
XIV-lea68. 

Daca "fundarea Vodiţei nu este /1,n întîmplător act de pie
tute ci /m moment în realizar,ea �tmti binechibzuit plan poli
tic"69 iar "nObta ctitorie de la Tismana mt era, în fapt, decît 
- în ' alt Pbtl1Ct al /rontvthti, în /Tmcţie de noile împrejurări 
create de pierderea SeverimelHi - o r-eeditare a Vodiţei, cve 
aceleaşi scopvtri politice, înveşmîntate în aceeaşi formă confe
sională70, aşezămînru l de la Cotmealla, prin modestia sa deo
sebi.t de grai toare, se înscrie - de atl'ufe.l ca şi cele ma,i sus
amintite - În seria pri melor aşezaminte mănastireşti ridicate 
cu spri j inul  domnjei.  In eLodaşi t imp, rep,r'ezen1lÎnd în domeniu l  

6 5  E. Lăzărescu, Nicodim de  la Tismana . .  " p .  270-273. 
66 Ibidem, p. 267-270. 
67 Ar p utea fi l uat În diSCUţie ancadr<lmentu l unei ferestre af:at in 

m uzeul mănăstirii Cozia (fig. 1 5) ,  piesă consider:J.ta a fi aparţinut  odinioa.ră 
nşezămÎnwlui  de la Cotmeana. Daca admitem apartenep sa la biserică, el 
n u  poate fi atribuit decit primei biserici, dimensiuni le şi conturul său nefi
ni sat nepermiţind montarea În nici u nul dintre golurile ferestrelor celei de 
:\ doua, goluJ·j ce nu au su ferit modificări deşi ancadramentele actuale au 
fost puse in secolul al XVIII-lea. Această piesă ne trimite cu gîndul la 
cele, asemănătoare ca formă, întnnite în cadrul bisericilor de pe Valea 
Moravei din Serbia secolului al X IV-lea. 68 T. SiT edrea, Viaţa mănăstirească în Tara Românească înainte d, 
a11l�1 1370, în "Biserica Ortodoxă Română" ,  1 962, nr. 7-8 p. 673-687. 

69 E. Lăzărescu , Nicodim de la Tismana . . . , p. 267. 
7e Ibidem, p.  277. 
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creaţiei mcd ievale autohDotf1Je unul d:n puncte le de porn ire ale 
vechii noastre arte, pune'rea În evidenţă a primei b:serici de 
l a  Cotmean,a comrib'uie la o ma,i bună c.unoaştere a patr:.mo
niului art'stic al Ţării Româneşti, penu .iţÎnd u-ne sa desluşlm 
cu ma: multa clar,itate ceea ce v,a fi în�eJlTInat manifestarea 
de ,artă în sp:lţiuJ dinDre Carpaţi  şi Dunare La finele evulu i 
mediu t:mpuriu .  

* * 

Doved:ndu-se ca la începutul secolului al XV-lea primul 
lăcaş a fost înlocu,it cu un edifi'ci u ma,i complex - în con
diţi i le respectar i i vechiului plan tr,iconc şi a apari ţ iei unui  nou 
compartiment (pridvoru l) - unul dÎ!l1 mult discuDa:tJe monu
mente ap:lr ţ inÎn d veohi,i nO:lstre arhitectur i  ec leziastice îneepe 
să capete Înţelesuri mai preci se. Arh itec.tura aeestl�i edJi,ciu  -
Cotll11ean,:l II - 'a constituit adesea obiectul 'l�nor detaliate 
de�cr,icri, scoţîndu-se în evidenţa în mod spec:a,l pla'sDica faţa
,delor, pentru care s-au gas it ev,idente analogi i  în a,r,Îla arhitec
turii bulgăreşti a secolelor XII-XIV71 şi sublÎ!l1iindu-se prin
cipa lde elementc ee compun planul şi structu ra sa72. Dar tO:lUC 
consideraţ i i le priv ind arhitectura la,caşului s-aJU bazat pe obser
vaţ:ile efectu.ate asupra unui mO'l1Iument ce nu mai prezenta 
. aspectul sau or ig inar, suferind importante tra.nsformari de plan 
şi structura în cursul s'ecoluLui al  XVII I-Lea, prin renunţarea 
la ziduJ desparţitor dintre naos şi pronaos şi înlocuil'ea prid
'Voru lui deschis  cu o încape re cc de .la aCC:lsta data va înde
plini funCţ ia  de pronaos (fig . 3 c). De aceea nu ni se pare 
a r: de pr:sos re�uarea disouţ iei priv itoare la planu l  ş i  decoru l 
,celei de-a doua biserici, op'rindu-ne ma.i mult asupra modului  
de compartimentare a lac.a;şulu i  ş i  a încaper,i i nou apă.Dute -
pr: dvoru! - a cami ,ex,istenţa credem ca nu mai poa,ne fi 
tăgăduita73• Totodata vom 'I1eaminti a.nalogi,j j.e ,ce se pot s'tabili 

7 1  Sistemu l , bizantin l a  origine , de decoraţie a faţadelor si asemanarile 
cu decorul Întîlnit la biserici le bulgareşti din secolul XII-XIV au fost 
semnalate de toţi cercetatorii : N. G hika-Budeşti, MăIIăstirea Cotmeana, 
13 C.M. I ., 1 9 3 1 ,  p, 1 77-1 80 ;  idem, Evoluţia arhitect/.rit în Muntenia şi 
Oltenia, "B.C.M 1 ." ,  XX, 1 927, p .  1 3 3-1 34;  idem, L'al1cienne architecwre 
religieuse de la Valachie, "B.C.M,L", 1 942,  p. 1 1 ;  G. Balş, O vizită la 
dteva biserici din Serbia, Bucureşti, 1 9 1 1 ,  p. 4 3 ;  idem, Influel1ce dlţ plan 
serbe ;!Ir le plan des eglises rOllmaines, în L'Art vJlzantin. chez les Slaves. Les 
Balkans, Paris, 1 930, p. 283; Grigore Ionescu , lstoria arhitecwrii în. Româ
nia, l, Bucureşti, 1 963, p.  1 43- 1 4 5 ;  V. Vataşianu, Istoria artei feudale în 
.ţările române, voI.  1, Bucureşti , 1 959, p .  1 35-1 36; lstoria artelor plasl.'ice 
in România, I, Bucuaeşti, 1 968, p. 1 57 ;  Radu Greceanu şi Eugenia Gre
oCeanu ,  op. cit., p. 76-77; R. Theodorescu, Artă şi societate în Ţara 
Românească în veawl al XlV-lea, "S.C.I.A . " ,  nr. 1, 1 972, p. 26. 

72 In ceea ce priveşte tipul de plan, cercetatorii manifesta puncte de 
vedere diferite, opinÎnd pentru apartenenţa Cotmeanei l a tipu l triconc, 
l a cel cu o singură nava sau considerînd ca avem de-a Face cu o îmbinare 
·a celor două. N. Ghika-Budeşti SUSţine că la Cotmeana se poate constata 
prima apariţie a planului treflat (L'ancienne architectltre . . .  p. 1 1) ;  1. 
Barnea şi N. Constantinescu arata ca biserica este de plan treflat simplu, 
.asemănator cu Vodiţa 1 (op. cit., p. 669); E. Lazarescu ajunge la concluzia 
că în nici un caz monumentul nu poate fi pus alaturi cu bisericile de 
plan dreptunghiular din Tîrnovo (Recenzie la lucrarea prof. V. Vătă
şianu . . . , p. 291 ) ;  G. Balş considera ca este un tip de plan excepţional, 
nefiind imitat în etapele urmatoare. (Influence du plan . . .  , p .  283); V. 
Vătăsianu afirma că biserica se compunea initial dintr-o nava dreptunghiu
Iară, a.pariţia absidelor laterale constituind contribuţ ia unei alte etape 
{Istoria artei feudale . . .  , p .  1 35);  Radu Greceanu şi Eugenia Greceanu, 
bazîndu-se pe analiza bisericii în elevaţie, încadreaza construcţia c lar  în 
grupul bLseni,cilo'r cu o Singlbfa nava, soaooLi'lldu-i apaI'ten.enţa la lUl cip a,rJli
tectonic bine definit, desparţit de biserica de pl.an treflat şi turla prin cel 
pUţin doua etape de evoluţie - Ohrida şi Stanimaka (op. cit., p.  78, 
83-84); Grigore Ione cu considera acest plan drept rezultatul unei îmbi
nari mecanice a tipului de plan dreptunghiular cu cel treflat (Istoria arhi
tecturii în România, p. 1 4 3 - 1 44); R . Theodorescu, dupa ce SUSţine că 
avem de-a face cu "un plan triconc simplu, lipsit de pilaştri în drepwl ab
sidelor laterale, amintind prin aceasta de biserica Vodiţa {", l uînd în discuţie 
modelarea spaţiului interior şi alcatuirea paramenlului, afirma ca meşterul 
a rmbinat un plan dreptunghiular cu celalalt plan, triconc. (Artă şi socie
tate . . " p. 26). 

73 Singurii cercetatrui care au admis existenţa pridvorului au fost : N. 
Ghika-Budeşti, ce ar<ata că iniţial bis�rica na  avut lin pridvor C/ţ arcade 
1n locul unde apoi s-a ridicat în epoca brîncovenească pronaosul" (Mănăs
tirea Cotmeana, " B.C.M,1. u ,  1 93 1 ,  p. 1 79) şi 1. Barnea care, bazîndu-se pe 
restul de arcada de pe fa�da sudică şi pe tab�oul votiv, presupune ca 
biserica avea pe latura de vest u n  pridvor deschis (Momtmente de artă 
creştine , . " p. 223). De asemenea, Şt. Balş şi Rodica Manciulescu, în
tr-un studiu recent (Un tip neobişlluit de pridvor în arhitect1tra veche din 
Muntenia, "B.M.1.",  nr. 3, XL, 1 971 , p. 75), punînd în diSCUţie pridvorul 
bisericii Sf. Vineri din Tîrgovişte, citeaza printre alte exemple d'e pridvoa.re 
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ou unele monumente de pe teritoriul ŢaJr,ii Româ.neşri cît şi  din 
ari i le de  cultură Învec inate. 

A a dupa oum am mai ,arătat, Ootmeana II aparţine 
tip .ului de plan trjconc simplu, COlnpus din patru încap'eri 
i distincte: altar, naos, pronaos şi pridvor (fig. 1 6-b). Acelaşi 
număr de compartimen te îl întîlnim  şi în cadrul altor edifici i  
d �  oul t ,  cu funCţi i variate, ridicate în i n tervalul cupr,ins 
Între sfîrşi tul secolului  al XIV-lea şi mijlocul celui de-al 
XV-lea, epocă în care se integreaza mOHumemul luat de no i 
în diSCUţie . Este vorba de tr,e: monumenDe - paradisu l Curţii 
Domneşti din Tîrgovişte, biseri ca nr. 1 de la Cetăţeni-Argeş şi 
b;ser:ca Sf. Vineri din TÎ'rg'Ov i . te, a car,ei ma.i bună cunoaştere 
se dato.I1eaza unoI '  cercetar i74 efectuate în con/textul lucrarilor 
de restaur.are îmreprinse de D .M.LA. 

Primul din cele tre i  amintite, afJat în cupr,in sul Curţ i i 
Domneşti d:n Tîrgovişte, pr'ezintă un plan tr icollc în care 
paDru p il aşnri imeriori flancheaza absideIe [,ateral/e ale naosu
lu :75 (fig . 1 6-a). Acest m onument rep-rezi.l1ta ce'a mai veche 

deschise şi pe acela al  Cotilleanei, înnre aceste doua nevazînd însa vreo 
Înrudire directa. In rest, ceilalţi cercetatori evita sa-şi spuna punctul de 
vedere sau adopta solUţionarea connroversatei probleme a pridvorului COt
Ille lnei În sensu l unui pronaos închis adusa de Eugenia G receanu şi Radu 
J reee,nu (În op. cit ., p. 79) . 

74 N. COl stantinescu, C01ll'ribuţii arheologice aSltpra Curţii Domneşti 
din Tîrgovişte (secolele X fii -XVll), "S .C.I ,V.", 2, 1 964, p. 225-240; 
Gh. 1. Cantacuzino, Date arheologice în legăwră CII cronologia lin ar con
stmcţii ale Curţii Domneşti din Tîrgovişte, " Monwnente istorice. Studii şi 
lucrări de Testallrare" ,  nI. 3, 1 969, p. 1 47-1 5 1 ;  Cristian Moisescu ,  Prima 
Curte domnească de la Tîrgovişte, "B.M.1.", nI. 1 ,  1 970, p. 1 1 - 1 5 ;  Dinu 
V. Rosetti, Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice întreprinse la 
complexul ele n;omtmente leuel.tle de la Cetăţeni- A rgeş, în anlll 1965, 
"Monu:nente istorice. Studi i  ş i  l ucrări de restaurare " ,  3, 1 969, p. 94-98; 
Cristian Moi sescu, Consideraţii asupra arhitecturii bisericii Sf. Vineri din 
Tîrgovişte, " V a : achica",  1 969, p. 71-82; Gh. 1 .  Cantacuzino, Aspecte ale 
evoluţiei lI.mti vechi monument din Tlrgovişte: biserica Sf, Vineri, "Vala
rhica ",  1 969, p. 60-70; Ştefan ilalş şi Rodica Manciulescl1, Un tip neobiş
lIuit de pridvor . . . , "il.M. I ." ,  1 97 1 ,  nr. 3, p. 75-78 . 

76 lbidell7., loc. cit. 

Fig. 1 4 .  Vodiţa I (a) şi Gotllleanil I (b). 
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'prelucrare a tipului triconc înfăţişat de planul marii ctiuorii de 
la Cozia76, construir·ea sa, odata cu casa domnească77, pe.tre
cÎndu-se ,la .sHrşiouJ -secoluJui al XIV-lea78, în împrejurari 
lega.te de asocjer·ea efectiva la domnie (condominium) a lui 
Mihail, de catre Mircea cel BătrÎn79. De o importanţa majoră 
pentl"U noi este Împrejur:are.a, dovedi-ta de ceroetă'rile de arhi
tectura, ca şi În acest caz .avem de�a face cu o construcţie uni
tară de la bun început existînd un pridvor deschis cu trei ar
cade şi turn, înainte de a se fi înalţat deasupra masivul turn 
al Chindiei80, apariţia acestuia reprezentînd contribuţia etapei 
urmatoare (mijlocul secolului al XV-Iea)81. 

Cel de al doilea edif,iciu, descoperit îl11 cadrul cercetarilor 
efectuate la Cetaţ,eni-Argeş82, este reprezen'tat de o biserică 
de plan dreptungh:\ular (biserica 1111'. 1 ) ,  compusă din aceleaşi 
patru încap eri a,l.e ca,ror d�mensiun,i sînt 'aproape identice cu 
cele aJe Cotmeanei I I  (fig. 1 6-c) . Deşi din textul raportului nu 
se pot obţine amănunte în legawra cu modul de realizall'e a 
pridvorului ,  credem că acesta e ra desoh�s cel pUţin pe doua 
dintre laturi. Existenţa unui turn al scarii pe latura de nord, 
adosat probabil în epoca lui Matei Basa'r.ab83, permite.a accesul 
la un turn clopotniţă pe care ,avem rto:ate motivel,e sa-l banillim 
a fi  exi'stat încă dintr-o primă epocă. Datarea biser:cii, făcuta 
destul de larg Ln cursul secolului ,al XV-lea84, oredem ca poate 
fi restrÎnsa la prima sa jumăta·te pe baza :unor împrejura:ri de 
natUira ,istorica pe ,care .Ie vom discuta ceva mai tîrziu. 

In sfîrşit, ultimul mOfllument din a·ceastă ser.ie este l'Iepre
zentat de biserica Sf. Vineri din Tî,rgo'v,işte, ctitorie bo,i'erească 
ridicata în imediata vecina1:a'te ,a Curţii Domneşti şi datata la 
mijlocul secolului al XV-lea8s• Au fost semnalate deja asemă
nările ce se pot stabili pe baza planului, dar nu numai din 
acest punct de vedere, între p,ar.ad,isul Curţii Domneşti -
considerat ca fiind protouipul care ,a fost lua'! ca model86 -
şi biserica Sf. Vineri, subliniindu-se prezenţa aceleiaşi part�cu
lar,ităţi ,rar Întîlnită 13. unui dec:roş foar.te redus ce marchează 
absida al.tarului87. Şi în acest caz apare cel de-al patrulea 
compartime.nt : pridvorul ou desch:deri ma:ri pe cele -trei l,aturi 
şi cu un turn clopotniţă :aşezat deasupra88, legat org·anic de 
restul bise,r,icii89 (fig. 16-d) . 

Cît priveşte modul de .tratare a faţadelor acestor bise
rici - mai .puţin oe,a de la Cetăţeni despre care nu ounoaştem 
decît că par,amen1Jul er·a reaJl,�zat prin al te.rnar,ea pietrei cu 
cărămida - nu o dată au fost descrise şi comparate90 între 
ele elementele ce compun deoorul f,iecăreia - suita de firide 
subliniate la partea superio,ară de disourri smălţuite91 cît şi 
apareiajul de cărămidă imitat pe stratul de tencuială prin 
sgr-afitare şi oulo.are roşie ce îl Îil1tîln:m în mod s:gur În cazul 
paraclisului şi al Cotmeanei şi probabil chiar la Sf. Vineri92 -
scoţîndu-se În evidenţă ,asemănăr,ile ex·i.stente. 

Din sourta prezentare de mai sus reiese că în intervalul 
cuprins între sfîrşitul secolului al  XIV-le·a şi mijlooul celui 

77 N. Constantinescu, Contribuţii arheologice . . " p.  232. 
78 Ibidem, p. 225. 
79 E. VÎrtosu, op. cit., p. 292. 
80 Ştefan Balş şi Rod'ica Mănciulescu, Un tip neobişnuit de prid-

vor . . .  , p. 87. 
81 N. Constantinescu, Contribuţii arheologice . . . , p. 23-4. 
82 Dinu V. Rosetti, Raport preliminar . . . , p. 94. 
83 Ibidem, p. 95. 
84 Ibidem, loc. cit. 
85 Gh. 1. Cantacuzino, Aspecte ale evoluţiei . . .  , p.  63. 
86 Şt.  Balş şi Rodica Mănciulescu, op. cit., p. 75. AdmiţÎnd faptul că 

paraclisul a constituit modelul bisericii Sf. Vineri, avem toate motivele să 
bănuim că ridicarea acesteia s-a petrecut la o dată la care biserica Curţii 
domneşti prezenta încă aspectul său iniţial - cu pridvor deschis şi turn
clopotniţă -, deci, Înainte de construirea turnului Chindiei pe locul ve
chiului său pridvor, petrecută În timpul primei domnii a lui Vlad Ţepeş 
( 1 456-1 462) (În acest sens vezi : N. Constan tinescu, Contribuţii arheo
logice . . .  , p.  234). 

87 Şt. Balş şi Rodica Mănciulescu, op. cit., p:  78;  Cristian Moisescu, 
Consideraţii asupra arhitecturii . . . , p. 79. 

88 Şt. Balş şi Rod'ica Mănciulescu, op. cit., p. 75 ; Cristian Moisescu, 
Consideraţii asupra arhitecturii . . . , p. 80-8 1 .  

89 Gh. 1. Cantacuzino, Aspecte ale evoluţiei . . . , p .  60-70. 
90 C. Moisescu, Consideraţii asupra arhitecturii . . . , p. 78. Comparînd 

.decoraţia faţadelor celor �rei biserici, autorul situează construirea bisericii 
'Sf Vineri la sfîrşitul unei şcoli artistice. 

91 V. nota 7 1 ;  C. Moisescu, Prima Curte domnească . . .  , p. 1 3 ;  idem, 
Consideraţii asupra arhitecturii . . . , p. 76; Şt. Balş şi Rodica Mănciulescu, 
op. cit., p. 78. 

92 Cristian Moisescu, Decoraţia exterioară zugrăvită . . . , p.  54-56. 
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de-al XV-lea, întîlnim, în medi,i diferite şi deci cu funqii 
difer;,re, o ser:.e de p.atru monumente Înze.stma-t·e cu elemente 
de plan şi de decoraţie simill.ar,e, ce credem ca aparţin ac.eluiaşi 
climat artistic şi unei comunităţi constructive În fruntea căreia 
se 'situează din punct de vedere oroodogic par.adisul Curţii 
Domneşti din Tîrgovişt;e, acesta fj,ind urmat de biserica ma
năstirii Cotmeana, de b ise.rica :ar. 1 de la Cetăţeni-Argeş Şl 
în sfJ'rşit de bi.serica Sf. V,ineri din Tîrgovişte. 

Decorul realizat printr-o suita de firide ale căror arhivolte 
sînt subJiniate de discuri smălţuite este cunoscut mai de mult 
în arhitectura muntenească93, filiera sa sud-dunăreană, fiind 
nu o dată r,emarc-ata, subliniindu-.se 'aparuenenţa sa la un fond 
artistic comun bizantino-balcanic94. 

In schimb, pr·ezenţa acestui tip de p.ridvor deschis cu turn 
clopotniţă în structura arhitectonică .a grupului de monumeil1te 
amintite nu poate f.i cons,ider·ată deoît .ca o nO'uta.te în mate
rie de arhitectură ecleziastică95, apariţia sa în această epocă 
nefiind deloc întîmplătoare, ea tr.ebuind sa fie înţeleasa cu 
toate �manţele ca-re le ,implica. Ev.idenţiat şi desoris de cerce
tatorii ce s-au ocupat de evoJuţia al1isamblului fostei CUrţi 
Domneşti din TîrgoviştJe96, aoest pridvor a fost defini,t, pe 
bună dreptate, ca un 'element neobişnuit al arhitecturii vechi 
din Ţara Românească, ce precede cu mult pridvoarele şi tur
nurile clopotniţă din secolul al XVI I-lea97,fără însa a i se pune 
în discuţie originea şi nici semnificaţia. Totodată s-a considerat 
a nu exista o înrudire directă între pridvorul de la Sf. Vineri şi 
cel de l,a Cotmeana98. Aşa după cum s-a admi,s Olrig,inea sud
dunărea,nă a clecoraţiei exter,ioaife î,nuîLnită h aJoest grlUp d':! 
monumente, avem convingerea că şi acest tip de pridvor se 
leagă nemi jlocit de unde s:tmcturi a�hitectonice OUl'Iente în spa
ţiul bizantino-balcanic şi C:aJract;eris,tÎce unO'f edifici,i similare 
de aici, în special cele aflate pe colin.a Tr.apeziţa din T.îrnovo 
din rîndul cărora se deta-şe,ază în primul rînd capela nr. 1 499 
(fig. 1 6-e), monument datat în cursul secolului al XIV-lea1OO. 
Acest edif,iciu de pbn dreptunghiular pr'ez.intă cele patlru com
partimente, deci şi un p.ridvor deschi:s - aşa după cum ne 
indică latura sa de no.rd, mai bine pastl'lată - asemănăde 
dintr.e el şi b iserica nr. 1 de la Cetăţeni f.iind destul de evi
dente. 

Fi,ind stabilită ·existenţa U,I1or notabile influ.enţe ·ale artei 
bizantino-baloanice în oadrul unor zidiri religioase nord-du
năroo'e, atît în ceea ce priveşte stl'lUotJura planimetri.că cît şi 
din punctuJ de vedel'le al plasti'ci i  faţadelor, vom încerca să le 
defi.nim aşa oum apar în cadrul fiecărui monument cl'n se-r,ia 
noas'tlră,  de multe or,i împreuna cu 'alte elemente arhite,ctonio.e 
împămînteniue ou cîteva deoenii mai deVlr,eme în 'spaţiul o.ar
pa to-dunărean. 

Gel ma.i ve·ohi monument din serie - pamdisul Curţii 
Domneşti din Tîrgovişte - con,stJituie o pr,imă exper.ienţa con
st;ructivă şi estetică în 'o.al'le meştJerii au preluat tipul de plan 
al prestig,ioasei ctitorii de La Cozia 10 1 ,  propriu a riei de ouhu.ră 
sîrbească, dar împămîmenit şi la noi - comp1et;îndu-l cu un 
nou element strucnuraJl, pridvorul cu ·t Ull1l1 olopotniţă şi ,reali
zînd o decoraţie din firide ou arhivohe subliniate cu discuri 
cer,amioe, ultimele două aCţiuni repl'lezentÎl11d comrubuţÎa a.rhi
tecturi.i din mediul rîrnovean. In cazul Gotmeanei II meşterii 
au lucrat într-un spirit ce îmbina tradiţia - reprezentată de 
planul triconc, Întîlnit în incinta şi prduat de către ei, "deve
nit oar,ecum «canonic» în cazul mai tuturor bisericilor măllăs
titeşti de la nord/",l ca ,�i de la sudul Dunării de Jos" 102 - cu 

93 In  jurul  capelelor de la Turnu Severin (sec. X I I I-XIV) au fose 
gasi te discuri smalţuite (Corina Nicolescu, Inceputurile ceramicii mOnlt
mentale în Moldova, în Omagiu lui George Opresw, Ed. Acad. R.P.R., 
1 96 1 ,  p. 382 ) .  

9 4  V .  nota 7 1 .  
95 Ne referim numai l a  turnurile c lopotniţă ce Încununează pridvouul 

şi nu şi la cele de pe pronaos, aşa după cum apare în cazu l bisericii 
Sînicoară de la Curtea de Argeş, monument datat de R.  Theodorescll ÎI) 
prima j umatate a secolului al X IV-lea (Artă şi societate . . . , p. 1 0) .  

96 Cristian Moisescu, Consideraţii asupra arhitectltrii . . . , p. 80-82; 
Şt. Balş şi Rod'ica Mănciu:escu, ofJ. cit., p. 78. 

97 Ibidem, p.  75 . 
98 Ibidem, loc. cit. 
99 V. Dimov, Razkopkite na Trapeziţa v TăTIlovo, "Izvestia n a  Bă!

garskoto arheologhicesko drujestvo", V, 1 9 1 5 ,  p. 1 56, fig. 1 2 1 .  
100 N. Mavrodinov, Văşnata u krasna na starbălgarskite ţărkvi, "lz

vestia na Balgarskia arheologhicescki Institut", VIII,  Sofia, 1 934, p. 326_ 
101 V. nota 76. 
102 R. Theodorescu, Artă şi societate . . .  , p. 26· 
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Fig. 1 6. - a. Tirgovişte, pla!lul paradisului Curţii Domneşti (releveu arh. er. Moisescu.). b. Coom eana, planul celei de-a doua biserici.  c. Cetăţeni, 
pla !l u l  bisericii n1'. 1 (releveu a'rh.  Şt. Balş). d. Tîrgovişte, pla!lul bisericii Sf. Vineri (releveu arh. Cr. Moi eseu). e. Tîrnovo, planul bi ericii nr. 1 4  
de l a  col ina Trapeziţa (după N .  Mavrodinov). f .  Vracevsnica, planul bisericii (după Pokryski!l) .  

<:ulfioştinţel.e lor În m:alier:e de decoraţie exterioa,ra ( fipidde 
lnguste sublin iat,e de lacde:aşi discuri smalţu:te) şi structura 
'planimetr:ca (pridvorul deschis cu turn clopotniţă, sisliemul 
de bolt:.re etc. ) .  De aceea se pare ca nu av,em de-a face cu un 
Jl1eşVer "la curent . . .  şi cu alcătuir,ea bisericilor contemporane 
a l/4i Nicodim, ce a îmbinat un plan dreptunghiular . . .  cu 
celălalt triconc" aş.a după cum s-a afirmat într-un s'uud:u de 
.data recen tă 103, ci cu adaptarea la un autentic plan triconc 
;:t unor elemente de stf'llcuura şi deco.raţie ce nu 's�nt speoifice 
numai bisericilor-sala, oi şi altor ,tipuri de b iserici din ţa.nnul 
'tÎrnovean . La Cetaţeni ,  în cadrul LUmi ediF.iciu de plan drept
unghiula,r (bis'erica nr. 1 ) ,  meşlierul a av:ut posibilir:auela sa 
'transpuna În total itauea ei o stf'llctura a rhitectonica întîln ită 
În Balcani, realizînd o biserică asemanatoare cu capela 
m .  1 4  de pe colina Trapeziţa d:n TÎmovo, chi,ar daca le deo
sebesc unele d�tali i  construct·iv-arh:tectoni.oe : ne referim la 
'plasarea celor doua perechi de pi l,aştDi în cadI1ul naosului sau 
l a  numarul l aturilor absidei ,altarului .  Nu ni se pare l ipsit de 
semnificaţie modul de real izare a paramentului - atÎt cît am 
Ieuşit sa cunoaştem din scurtul ,rapon prezentat - prin al
ternarea bloour,i lor de p iatră cu caramida, pI10cedeu întÎlni t  
r recvent în  cadrul mOl1LLmentelo.r sud-duII1ărene.  

In sfîrşit, ult imul reprezentant şi cel mai tardiv al acestui 
mic grup de monumente, b is  r.ica Sf. Vineri din Tîrgovişte, nu 
reprezinta nimic alweva decît rezultatul adoptări,i într-o va
rianta apropiata a modelului  oferit de arta de curte. 

AdmiţÎnd con statarea ca odată cu deoeni'ul 1 330-1 340 
legatu rile poli,tice cu sfera de a,utoritate a Tîrnov,e,j - rdlec
tane pe tarîmul artei pr:n prezenţa b isericii Arg'eş 1, a cape-

103 rbiclem, loc. cit. 
104 r bidem, p . 1 l .  
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lelor din fosta cetate a Se'V1e.rinuILl� şi a biser,ici i Sînicoara -
VOI pierde din importanţă în favoarea wlaţiilor româno
biz;antÎil1'e şi româno-sîrbeşti 104, trebuie gasita o explicaţie pen-

F-i 
(.' r 1: '. 1. 
k . 
, 

. 1 

Fig. 1 5 . An cadram ent de fereastră aflat în muzeul mănăstirii Cozia. 
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tru această reveniI'e - chi,ar dacă ea estle paTţială - la tra
diţi iLe de artă .ale decen.iilor anteri,oare în cadml grupulu i  
nostI'lu de m01l!umente, în condiţii1e În  care nu piutem admite 
existenţa unui ,r,eflex spiritual al unor mai v,echi l,egături cu 
ţaratul româno bulgar. Apariţia în ultimul deceni u al 
secol'ului ,al XIV-lea la nordul Dunăriri de Jos ·a unor meşteri 
bulgari, autori sau coautori :a uno,r importante edificii de cult, 
nu  poate fi rodul unei Întîmplări şi nici al unei circulaţii obiş
n uite de meşteri, Întîlnită pe drumuri.Le străbătute În mod cu
rent de negustori ş i I'epr'eZJentanţi ,ai biser,icii ,  oi reprezintă re
zultatJul unor Împrejură,ri istorice deteruni,aate de marea ofen
sivă otomană terminată cu SlLpiun.er.ea BllIlg.a.r,iei .  Aşa după cum, 
odată cu căderea cdui de�al cio.i,lea �arat bulg,a:r ( 1 393 şi 1 396),  
o parte din cărnura.rii  bisericii bulgare au emig,rat în Valah�,a, 
Ungaria şi Serbia 105, tot aşa şi diferitele categor.i i  de meşteri 
şi-,au căutat adăpost în ţă.rile cI'eştine învecinalle 106, în cadrul 
unui adevărat exod, contribuiil1d şi  la  r,idioarea 'edificiilor dis
cutate - zidiri rel igioase ·ce I'e,f,!,ectă pe planul artei situaţia 
istorică .schiţata mai sus, 'r,eprezentÎnd În ace>!aşi timp o com
pletar,e ,a moştenirii  epocii precedente. 

In legatură cu modul de I'ezolvaI'e 'a spaţi1ului de vest al 
biser,ioilor munteneşti s..,a sc,ris nu o dată 107, .emiţîndu-se dife
rite ipoteze pr,ivitoare la or,iginea şi  destinaţia pridvorului 
- în funcţie de formele destul de variate pe care le pre
zenua - şi scoţîndu-se în ev,idenţa or.iginalitatea sa în raport 
cu ·construCţii.le simi,lare din ,aI'hitectura balcanica şi oI'ien
taIa 108. Dar monumentele pus·e d_ noi În disouţi'e nu credem 
ca pot fi integrate În cadl1ul preooupărilor de eXlJindere a spa
ţiulu,i biser,i·c i i  p rin adălugJa;rea unor ,exonartexuri - elemente 
arhitectonice ce devin de altfel obişnuite în ouprinsul biseri
cilor munteneşti înca de la sfîrşitul secolului al XVI-lea 109. 
De altfel, ap.ariţia sa destul de tÎr·zie ( sec. XIV) În cadrul 
complexului de monumente de pe Trapeziţa se poate datora 
unui p roces, aflat la Începuturile sale, de transferare a tur
nul,ui dopotniţa de pe p.ronaosUil deschis - cunoscut în această 
formă prin nlUimerOiase 'exemple În cel de-al doiIea ţarat 1 10 -
pe o noua Încapere, desohisa şi ea, proces ce nu apuca să se 
conoretizeZJe în pre.a muhe ex'emple poate tocmai datorita eve
nimentelor ce au condus la desfiinţarea ţaratului tl'rnovean . 

Da'ca .lucrurile stau aşa, În comextul aoesUo·r începulluri, 
nu credem că poate fi vo.rba de exisuenţa unei pr,ecise dest,jna
ţii a pridvorului în cadrul ouhuLui, rosturile sale - În afară 
de cele menite sa măreasca cuprinsul bisericii şi mai pUţin de 
cele destinatie să protejeze intraI'ea - fiind acelea de a sus
ţine un turn clopotniţă, iar în funCţie de acest scop sînt I'eali
ZJate dimensiunile <CÎt şi  'Sllructura sa. Aşa c um v'a apar,e în 
cadrul monuil11en�elor, acest tJip de pridvor conslJj.uuie o compo
aenta domina;ntă a ansamblului,  menirea şi semnificaţia sa 
fiind alta decît cea a pl1i,dvolardo,r ce apar În oursul seco
Lului al XVI-lea. 

De aceea, În UIirnarirea problemei originii şi evoluţiei prid
vorului mun�eil1.esc c,redem că va tr,ebu.i sa se ţină seama d �  
faptul ca Între tipul de p.r:dvor discutJat şi cele Întîlnite mai 

105 P. Constantinescu-Iaşi, Din relaţiile artistice 1 o.'7lâno-bulgare, Chi
şinău, 1928,  p. 1 5 ·  

106 Prof. Vasile DrăgUţ a avut amabilitatea de a n e  semnala apariţia, 
la  ?nceputul secolului al XV-lea ( 1 430) pe Valea Moravei la ' Vracevsn ica 
(vezi Gabriel Millet, L' Ancim art serbe. Les eglius, Paris, 1 91 9, p. 196, 
fig. 244) a unui monument de plan drept, ce prezintă de asemenea un 
pridvor deschis pe trei laturi, supnpus de acelaşi turn c lopotniţă (fig. 1 6  f) . 
Bănuim că şi această prezenţa , singulară după cîte ştim, se înscrie în 
acelaşi context istoric sugerat de noi mai sus. 

107 Printre ultimii ca.re s-au ocupat de problema pridvoarelor sInt: 
Vasile Drăguţ, Pridvorul bisericii fostului schit Hotărani, În Omagiu lui 
P. Constantinescu-Iaşi, Bucureşti, Edit. Academiei, p. 651-658 şi Rada 
Teodoru, Pridvorul Tismanei, "S.C.I.A.", nr. 2, 1967, p. 1 6 1 -1 73 .  

108 Vasile Drăguţ, o p .  cit., p.  655-656. 
109 Ibidem, p. 655. 
110 In acest sens vezi bisericile amtntlte de Al . Raşenov (Mesembri�ki 

ţ;;ykvi, Sofia, 1932, p. V, XXIV şi XXXIV), N. Mavrodinov (op. CIt., 
p. 322) Şi K. Miatev (Arhitektllrata v sre.dnovekovlla Bălgariia, p. 1 56, 
fig. 1 72 ;  p. 1 7 1 - 1 7L, fi!;. 1 8 9 ,  p. 1 73.  f ie;. 1 74 :  p. 1 75,  fig. 195).  

111 Ne vine foarte greu să surprindem vreo legătură Între acest tip 
de pridvor şi cel ce apare abia În secolul al XVII-I�a la biserica Sf. 
Gheorghe din Piteşti (1 656) sub forma unui pridvor cu două nivele, ambele 
deschise, cu arcade susţinute de stîlpi octogonali, nivelul superior servind 
drept cameră a clopotelor (vezi Istoria artelor plastice 'n România, II, 
Bucureşti , 1970, p. 34). 
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tÎrziu (sec. XVI-XVII) nu există vreo legătură cauzală, acela 
neiil1f.luenţÎnd evoluţi.a uherioară a ac'esllui elrement de arhitec
tură 1 1 1 ,  poate ş i  datorită faplJului c ă  procedeelre tehn:ce folo
site de constructori nu au reuşit sa stÎrneasca un interes deo
sebi t  în rîndul meşterilor veacur.ilor următoare. 

Prin pI'ec.izările pe care am Încercat să le a;ducem, poate' 
multe dintr'e ele pre.a pUţin conlJurate, cr,edem a fi reuşit să 
atragem d:n nou atenţia asupra lunor faplJe d_ artă, apă,rute 
la sfîrşitul secolului al XIV-lea şi  Începutul celu i  urmator în 
cadrul societăţii medi,evale româneşlJi, ce au contribuit b îm
bogăţirea tezauI'ului artJi'sti.c cu noi forme adecvate mediulu : 
autohton care 'a şt:ut sa prrelucr,c:l!e În mod creator şi OI1ig;
IlaI  sugestiile primite din aria altor culturi. 

ZUSAMMEN FASSUNG 

Auf Grund der Ergebnisse der archăologischen Ausgr�bungen, die il1l' 
Jah re 1972 im Rahmen der vim Denkmalamt unternol1menen Restaura
tionsarbeiten durchgefiihrt wtll'den, und der Gegeniiberstell ung dieser Er
gebn isse zu den unter einem neuen Gesc. ichtspunkt untersuchten urkund
lichen Angabe.n, war es das Vo'rhaben der Verfasser die wichtigsten Etappen 
der baugcschieht:ichen Entwicklung de1' Kirc.h e des gewesnen K losters Cot
meana festzusetzen sowie den P[,atz des Sakralgebăudes im Rahmcn der 
Geschiehte unserer a,lten Arch'tektur zu besti:nmen. 

Au.s einer ersten Bauphase der Kirche - Cotmeana 1 gen�n ll t - sind. 
nur die Fundamentmauern einer Mauerkirche vom "Trkionktypus" ( m it. 
3 Seitenrăumen) erhaltengeblieben ; drei Răume - Alwr, Naoi lInd Pro
naos reihen sich, der Lănge der Kirche a,neinand'er n�ch an, wobei die 
beiden letzteren durch ei ne Querw�nd voneinander getrennt w�ren. 
(Abb. 3 a). 

In einer zwei,ten Bauphase wurde, naeh der 13eseitigung der Oberreste 
des Brandes, dem die erste Kirche sDwie die ihr zugehorigen Bauten Zllm 
Opfer fielen, die Kirche Cotmeana II errichtet. Diese zweite Kirche behălt  
fast iiberall die Fundamenmauern der ăI.terell K i rche be i , mit Ausnahme' 
des ost l ichell Teiles der neuen Kirche, wo der Alt�[· dersel ben auf einer 
neuen Fundamentmauern miu, d ie an der Innenseite der Fundamentmauer 
des Alta-res der ălteren Kirche liegt. Im westlichon Teil der Kilf·che Cot
meam II  wll1'de ein fiir die kirch l iehe Architektur jener Zeit neller Raum 
hinzugefiigt, u.z.w. eine nach drei Seiten offene Vorhal�e (Exonarthex) mit 
einem Glochentu rm dariiber (Abb. 3 b) so wie es auch aus dem Votiv
gemălde ersiehtlich ist, vermutlich eine Neubema,lung im 1 8 .  J�.  der 
urspriinglichen Malerei (Abb. 1 2) .  

Die kons�mktiven Umwand l ungen im 1 8 .  Jh .  unter denen clie Besei
tigung der Querwand zwischen Naos un.d Prona.os (Narthex) hervorzu -

heben ist - es entstand auf diese Weise ein grosser Raum mit Naosfunk
tioo - sowne die AbsC'ha,[f�lng des oHenen VQnro'llmes lLnd se�ne Brsetzllng 
dureh ei.nen zugeschlossen betrăchtlich grolleren Raum der şQmit eine 
PrOJlaos[llnktiO!l1 (Nar. ohexf'llnktion) (Abb. 3 c) erhielt - s�eHe>!l dQe driltlte 
und Zllgleich lctzte grosse Umbauphase der Kirehe dar (Abb. 3 e). 

N�chdem die verschierenen in der geaullerten Meinungen von den 
Verfassern dieses Aufsatzes kuI'z besprochen wer.den , werden im zweiten 
Tei l  des Au fsa>tzes die chronologischen und kunstgeschicntlichcn Schlull
folge:ungen der Verfasser dargel,�gt. 

Die Uiltersuchung der urkulldlichen Anga,ben unte r  ein�m neuen 
Gesichtspunkt und insbesondere unter der Heranziehung der Ergebnisse der 
arehăologischen Forschungen ergibt, dall die erste Stif.vung in Coomeana 
( 1 )  der Herrschaft des Fiirsten Radu 1 ( 1 374/75-1 377) zuzuschreiben ist; 
diese Stiftaktion wurde vollendet - die Verfasse.r meinen damit sowohl 
die konstruktive Seite als auch die Griindung des Erbgutes des Klosters. 

- wahrend der gemeinsamen Herrschaft der Fiirs�en Dan I und Mircea 1 
(bis 1 3 86) ;  wie Tis" �na und Vodiţa soellt d'iese Stiftung, dessen Urspriinge 
zum Grossteil in den Bezlehllngen zum serbischen Monchtum zu suchen 
sind, einen Anfangspunkt der Entwicklung des rumanischen mitrel-alter
lichen kiinstlerischen Schaffens dar. 

In seiner urspriinglichen Form ist Cotmeana II  das Ergebnis cler 
Stiftungstat igkeit Mirceas des Alten im 2.Tei l  seiner ansehengeniess.:nden 
Herrschaft; die archăologischen , numismatischen, llrkundlichen Angaben. 
sowie diejenigen aus dem Votivgem�ilde sprechen a:le fiiI' die Errichtung. 
dieser 2. Ki rche in dcn Jahren 1 403-1 406. 

Die wichr igen von der byzantinisch-balkanischen Kunst in ihI'er bu l

garischen Ausdrueksweise auf das Sakralgebăude Cotmeana I I  ausgeiibten: 
Einfliisse - die auch auf 3 andere Denkmăler der kirchlichen Architektllr' 
sichtbar sind, u.zw. seien genannt die Kapelle des fiirstlichen Hofes in 
Tîrgovişte (Abb. 16 a) , die Kirche No. 1 von Cetăţeni (Abb. 1 6  c) und' 
die Kirche Sf. Vineri in Tîrgovişte (Abb. 16 d) und die besonders in der' 
G rundrissgliederung erscheien Isiehe Krupel le No. 1 4  auf dem Hiigel' 
Trapeziţa-Tîrnovo), beweisen dall das Auftreten des neuen Raumes der 
Kirche - die oHene Vorhalle mit iiber�esetztem Glochenturm - die 
FortsetZllIlg nordl ich der Don all eines Vorganges darstell t - in den: 
geschichtlichen Verhăltn issen der Einfiihrung der tiirkischen Herrschaft 
in die Balkanhalbinsel, die die Auswanderung ei ner grollen Anzahl von' 
Handwerkern in die freigebliebenen Gebiete hervorrief - eines Vorganges . 
der i n  den Gebieten siidlich der Donau noeh am Anfang war, u.zw. die 
bauliche Vorsetzung des auf de" l offenen Pronaos (NaIthex) stehendetl' 
G lockenturmes - im 2. bulg�rischen Reich an vielen Beispie1en nach-. 
weisbar - auf einen R:ulln der ebenfal l s  offen ist und un-" i ttelbar dem 
Pronaos folgt, die Vorh,ll1e deren Funktion in erster L;nie neben der . 
Vergrossemng des kirohlichen Ra<llmes in der Untcrsrlltzung des Glocken� 
tu rmes besteht. 
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PARAMENTUL MEDIEVAL 
A,rh . EUGEN IA GRECE ANU 

Fig. 1 .  Biserica din Bălineşti, jud. Botoşaali .  BolDa pridvorului ,  pe care se păstre:uă tencuiel.i zugrăvite în imitaţie de cărămizi, precum şi u r me de 
culo<1lre pe profil ele nervuri l or. I7OtO Adrian Ianu l i .  

începînd cu ,a doua j,UJ11atate a secolu lu i  a l  XL -lea, 
pÎna în zilele noastre, foarte multe restaurari alU Îndeparta't 
uencuielile şi zugraveli le ,oonsuruCţ i i lor mediev,ale, cu plreca
dere La z,idurile executat:e d in piatra. Doi factori, marturisiţ i 
faţiş sau Îmbracaţi În hal ina unor al'gu'l11en'taţi i  cu apar,enţa 
şti inţ ifid (evidenţierea etapelor de construCţie, incertituJdini 
cu privire la vechimea fi,n i.sajelor ş.,a . ) ,  'alU aViut un rol deuer
minant pentI1u J ipsa de 'atenţi.e manifestata faţa de concepţia 
originara a tratar i i  faţadclor :  

- Dotarea par.ament'Ll lu i  aparent cu o frumuseţe intrin
seca, independenta de sen surile compoziţiei arh i tecturale. 

- Dorinţa de percepere di,recta a vechimi i  monumentu
lui venerabi l  ,atribui t  concretizat În "patina" sa'u, cu  alte 
cuvinte, în îmbatTÎnirea adusa de urecerea veacu r,ilor. 

Amb:i  fac1Jori, adînc Înrădacinaţi în sensib i l i tatea inue1ec
tiUalului  contemporan, sînt g,eneraţ i  de o atieudi.ne afectiv
estetica ale carei rădacini sînt deopotriva complexe şi contra
dictor,ii :  

- Farmecul ruin e1or, de,zva'lu i t  Î n  veacul ",1 XVI I I -lea de 
gravurile lui  Piranesi şi peisagistica engleza, imeg,rat organic  
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în curentu.l rom.a.nti smulu i ŞI teoretizat de John Ru,skin ca 
baza a unu i  principiu de restaurar,e l , a generat culuul frag
mentelor mutil ate ale unor c ivi l izaţii d i spal'ute, atragat'oare 
- în mod paradoxal - nu prin conţinutUlI de idei care le-a 
dat na.ştere, Înt:rucÎt acest conţinut a fo t cOll'si,derat netrans
misi b iJ ,  c i  prin cal i ta tea de ,demolllStraţ i'e a incomunicabil i
taţii unei hLm i  de ide,i defin i tiv d ispal'ute, cal itate care trans
forma ru in.c.le Într-o tema i deală de meditaţie asupra carac
terului  trecator al măreţiei omeneşti, "memento mori" au 
muhiple rez:onanţc p ih ice. Devenite s imbol melancolic al 
unor vremuri apuse, rui.nele invadate de vegetaţie, cu  ten
cuieli,l,e desprinse şi cu zidurile Înnegri te de p loi, au asoc�at 
nOţi unea de construcţi,e me,dieva lă  cu aspecuul de ru:nă, 

• Fotografii i e  d i n  text aparţin autorulu i ,  în afară de cele cu menţiune 
specială. 

1 Pentru evolUţia concepţiilor de restaurare, vezi : Renato Bonet l i ,  Il 
restaura architettonico, în Enciclopedia universale dell'arte, vol.  X I ,  Vene
zia-Roma, 1 963, p. 344 ;  GheO'fghe Curin chi, Restaurarea mOllumente/or, 
Bucureşti, 1 96 , p. 20-21 .  
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Fig. 2. Biserica 1113năstirii Neam \ .  De[�liu �l faţadei de vest, cu h l se 

lesene zugr3vite În i" im\ie de drăll1izi. Foto Gh. Ma.rin. 

Fig. 3.  Biserica fostei mănă�tiri oşula, j ud . flotQşani. Detal iu  al hpdei 

de nord, cu urmele zugr:ivelii  în i l11i ta \ ie de dr3l11izi. 

acelSta d in  urma f i ind  reclamat pentru declanşarea emoţiei 
romantice, chi",r în c.ae.ul unor construq i i  păstrate în Între-
gime.  . "  

d
' _ 1 A d ' u "  

- De pe pOZJţll fia ICdJ1 opuse l l1 ulOşa.ru pe t:ema "vaJll-
tas vanitaDum et omnia van i tas" , poz itilvismu l veaouuwi a l  
XIX-lea a pus pe prim plan roLul tehni,ci i  construClJlve 
în evo,luţia curentelor de arhiuectJură. Inţe.Iegerea surL\JCtur i i  şi 
a diagr,amei forţelor, pre.cum i elv idenţ i,er·ea tehnicii  de exe
cuţie au fost favorizate de înlawr<lJrea tencuielilof, fapt care 

a contribuit la .răspîndirea în restau r.are ·a aces1Jl1iÎ p rocedelu 
generator de satisfaq i i  raţiomale, asemănăroare celor oferite 
de d i-seqie sau de prezentarea în "e,c-or,che " a corpldui ome
nesc. El iminarea modulu'i originar de f in isa j , în scopul di

dactic al ev,idenţier.i i  structLllr,i i ,  a presuyuls însă CIOnsiiderarea 
1110numentului de a rhitectură medievala oa pe un exponent 
al tehn ic i i cO!l1Stru'ctive, în detrimenlJLU concepţ ie i i deo log·ice 
care i-a dat n aşter·e. 

- Evoluţia a,rhitectur,i i 1ITI0,derne, în caJl'e tehnica de 
constmqie joacă un rol de prima imporlJanţa, a răspîndit  
pr,ogre.SI:v iub irea pentru matJeriah-Jil. aparent, " s incer eXp'r imat " 

(cu precadere şcoala Bauhaus) ; prînci  p iuI de com po·ziţie a 
unor faţade moderne a d at naşt·er,e unor predi leq i i  estetice, 
care s-au răsfrînt şi  asupra aorhitectJur i i  med:evale,  conducînd 
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la acel  atribuit  de frumuseţe intrinseca mai sus-amint it, rega
sit l a  orice zid de piatră sau de cărămida dezbrăcat de ten
c u iel i .  

- I n  sfîrşit,  psiholog,ia omulu i modern, con·ceput ca o 
colon i e  de .aspecte contrad:ctori i  în pennanentă 1uptă interna 
(f.ormula care a CllJl0SOUt un deosebi t  s>ucces în l i terallura pri
mei j umătaţi a veacu l u i  nostru), s-a regasit  în contrastul bru
tal pe care îl  prez.:ma elementde gîndite a le u:nei faţade 
medievale ( iC'farhia vol umelo·r, raporlJul între plin uri  ş i  gduri ,  
chenarele de p iatra cu slubtile trasee geometrice) - şi  masa 
maoerial ul ui destinat a fi acoperat cu tenouială, în care pre
domina h azardul  posibiEtaţi lor de extraqie d in carie'ra sau 
variaţia modului  de exeCUţie .  

TQate aoeste fenomene - conştiente sau inconşti,ente -
au condus l a  închegarea 'unei v,iz�'llJl i estet ico-�l\Jb.iective Q res
taurarii, narcisism inte lectual .care a u rmă'r it  în monwmen tele 
mecL:eva1e reflecta'rea mental ităţi i  con,temporane, uitând sau 
considerînd negl i jabilă wnlcepţ ia  origlinară a v·echi i  arhitec
turi . Abia dupa cel de-al doilea război mondial a începu t  să 
se ma.n i f.este o reaqie împotriva paramentu lu i aparent, de
clanşata i niţ ial  ele factori preponderen,t ,obiecuivi ca : redesco
perirea poLiaomiei arhitecwrale, în urma perfeCţ ionarii me to
delor de invest igaţie ; af,Î rll11a rea catego.rica a princip i u�ui  de 
respectare a a:deva ruhLi i stmic ; CODlsnatar·ea elegradar i i  acce
lerate pe care o suEe'ra zi durile în condiţiiLe Îndepartari ,i stra
tulu i p rotector ,ai ten'tu:el i lor şi z'ug,rave l i lnr. 

Fundamentare.a teoretica a acestu i rev,iriment a capatat 
însa a'utoritate datori tă lUl0r slJlbdi i de ,istor,i,e a artei ,  eLabo
rat:e în uhimele decen i i ,  care au evidenţiat o traSatura funda
mentala a arhitect'Ufii medlÎevaJl,e - şi 'all'llme, depl in.a con
cordanţă între conţinutul ideologic şi forma seleeţionata 
pent ru exprimare.a acestu i conţi n ut. Snudierea izvQarelor a 
clemol1str.at ca, în procesul  de creaţie a arhiDectur�i medie
vale,  rolu l  pr inc ipal nu r'evenea meşteI'u1ui artist, - pe care 
ar fi greşit sa îJ privim ca pe un l iber căutator de fI1umus.eţe 
apriorică -, ci comanditaru.l u i  ( :>fatul oraşenesc , Împăratul ,  
u n  ordin călugaresc, epi scopul, sen iowl etc . ) ,  care alegea ş i  
i ndica meşterului - f i e  i deea care treb.ui,a :exprimata, fie 
modelul purtator de semnificaţii care vrebulia imitat2. Odata 
cu Renaşterea, rol ul  comandita'I1ului  a fost preluat d� artist, 
iar cri terii le ,de apreciere a LliI1ei opere larhiwctoni.oe s-au înde
partat de exprimarea conştientă a unu i CIOnţinu,t idwlogjc, 
o'rientîndu - se cu precadere catre valoarea est:etica. Moşten ind 
această l ini e  de gîndire, omul modem j udeca opera t[,e arhi
tectură în funCţie de îndep Lin irea unor cerinţe con1Jurate teo
retic în Re.naşter,e : .armoniz,aTea organica a paTţ i 10r compo
nente, Într-un ansamblu 'un.i tar ;  r,espectaJrea leg ilor cons,rI1uct ive 
sau depăşirea lor ;  rilJmul compoziţi,e i ;  expri marea " cinst ita " a 
m ateria lu lu i  de constrUCţie. P,erf.ect val.ab i,l e pentru aprecierea 
unei creaţii moderne, aceste cal,i taţi nu  permit  Înţelegerea 
arhi tecturii medievale decît în măslura cons:1dera'ri,i lor ca 
efe:cte se.cL!J1clar,e, s ubordonate 'exprimari i unLlli sens i deologic 
indepeJ1'dent de e·stet ică, sens care eli'cta compoziţia,  de la tipu l 
planului pîna la modul de trata'I1e a p.arlamentulu i . Un exem
pl u concludent a l  defo,rmarii i mag i n i i  arhitecton ice medie
vale, prin prisma cri ter,i iJor este,tici,i moderne, îl wnsti.tJl1i:e 
îngroparea în u ita.re a fapttuui că materialul de construqie 
nu era .aparent în Evul Mediu, deoarece opera de a rhinectura 
reclama real izarea expresiv i taţi i şi a un�taţ i i  de compoziţ ie 
prin odoal'e, depăş,ind cu a jutorul lJUg:ravel iLo'r l i m itele imp'use 
ele material 

Pol icromia medievala comui,!'uie ohiectul a numewase 
studi i  de special itate , caIle au conturat, În l in i i  mari,  evol uţ ia 
unor viz iuni  ClU sensuri muJt;iple. 

Zugravirea faţadelor în preromanic şi În romanicul ger
man a fost anal izata de Werner Bomheim g,en . SchiUing3, care 
a constatat folosirea culorilor atît pentru emn i ficaţi i le lor  
simbol,ice, cît  şi pentnl suge'rarea UiI10r l11ateria,]e nob ile . 

Simbolul  de impe·r i u  pe care îl primeşte culoar'ea roşie, 
prin asemanare cu purpU Ila , a .determ inat z.ugravirea parţi,al a  
Î n  roşu a dom ur,iJ,m imperiale din Sperer ş i  Mainz, p reClUl11 şi 
zug,răvirea i ntegr,ală în ,roşu a pa latrului  de la V,ianden, cl:n 

2 Gi.inter Bandl11:lnn, Mittelalter/iche Architektttr als Bedelltungstrăger, 
Ber l in, 1 95 l ,  p . 46-50. 

3 \Verner Bornheim gen. Schi l l ing, Farbtge Altssenarchitektur an spăt
romanischell Kirchen. În Festschri/t flir Alois Thomas, Trie.r, 1 967, 
p. 53-58. 
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timpul dinillsti c i  Hohensta·ufen.  Simbolul  i ubi'rii divine, atri
bUlit aceleiaşi culori ,  explică apari ţia în secolul  al XII-lea, în 
zona Lahn, a unui grup de biserici c isterciene zugrăvi te integral 
în roşu, dimre care auto'ru,l citat aminteşte biserica din Ma
r,ienstatt-Westcrwalel. 

Dorinţa imitării unor materiale nobile a adus după sine, 
în Germania, în prima jumătate a veac.u lui  a,l X I I I -lea, o 
largă folosire a roşu l u i, da.torită asemă,nării  acestei culor.i cu 
nuanţa porfirulu i .  Zugrăvirea în gal ben a pereţi lor sau a 
elementelor ele moelena,tură, p rocede'u înnîlni t  adesea în a rhi
tectura ca,rol'Lngiană, ottonică sau din timpu l  dinastiei Sal.i.ce, 
urmă.reşte sugeraTea tonaLităţi lor auri i  ale mozaicurilor din 
RaveJ1n,a. Imitarea zidăriei din p iatră făţuită a dat naştere 
reţelei ele fuguri zugră vite într-una sau două culori pe fondul  
deschis ",1 tencuieli i ,  apl icată pe materiale de comtfUeţi,e dife
rite: piatră brută, cărămidă şi chiar p iatră făţuită, a cărei 
puner,e în operă - oridt ,de îngrijită - nu putea real iza 
efect.ul de ordine obţinut prin zugrăveală.  în r.omanioul ger
man s-,a înnî lnit,  de I<lJSemenea, imi�alrea prin zu,grăveală a 
marmurei şi a ţesături l or4• 

Intensifica.rea policromi,ej în 'arhitecvura gouică a fost pusă 
de Hans Sedlmayr în l.egăvu-ră ou incerc,area de reprezentare 
concretă a oraşuLui ceresc în creia:ţia cate.d r,aJ,e i  f'fanoez'e :  
"Idealul catedralei mt este piatra, c i  piatra preţioasă şi a�trul. 
Geanu-trile catedralei clasice trebuie să dea impresia pietrelor 
preţioase, dominantele roşu şi albastnt fiind culorile rubinu
hti şi safintl�ti. T rebvtie să ne închipuim elementele de piatră 
pictate şi attrite în tonalităţi variate. Piatra moale . . .  este 
tratat,'i. ca O bijuterie. Chivoturile, care reproduc formele 
construcţiilor în argint şi pietre preţioase, ne redau cel mai 
bine, în mod concret, concepţia ideală a materiahtlui de con
struqie al catedralei"s. 

Proeferinţa arhitecturi i  g'otice pentru culoa're şi  pentru po
sibilităţile e i  de exprimare s,imbolică a dete'rminat, în f:aza 
gouicu1uj uîrziu şi în coJ1texlJUI exaltării aultului Maniei ,  ca 
măsură de combatere ,a Reformei,  explozia deoorativă a ele
mentelor vegetale care au îmbrăcat bol ţi le, fenomen ale cărui 
semnificaţi i  au fost studtat'e de Karl Oe.ttinger6 şi Joachim 
I3i.ich.ner7, una dintre elesemnările s imbolice ale Maniei fi ind 
şi "grădina rai u l uli" .  Caracterul imaterial al bolţilOir astfel 
împodobite a fost accentuat prin subl inirea cu fuguri zugră
vite, în ,imitaţie de pi:atră făvUiită 'sau cărămidă, 'a UUliU,r.or 
elementelor de SUSţinere a bolţi lor:  ziduri, p i le ,  arce, ner
vuri, I3Uchner observ,înd că "zugrăveala imitînd zidăria de 
piatră ignoră adesea cu desăvîrşire materialul de constmcţie 
real, întîlnind�t-se, de exempltt, zidărie de cărămidă zugră
vitlz în imitaţia zidăriei de piatră sau a mannurei, după Gtm 
nervurile sînt pictate cu rosturi car.e mt ţin seama de dimen
sÎ14nile reale ale bolţarilor, în special la nervurile ceramice. 
Aici nu se p�t/1ea însă problema exprimării sincere a mate
riahthti, în spirit�tl de la începl4t�tl secohtlvti XX"B. 

Studiile pri v i,nd ut i l iza:rea zug,răveililor în �ublinj.erea ar
hitect>uri i  medievale HUL! exOns şi  la domeni i atr,:buline antJe
rilor în exclusivitate paramentului aparent :  goticul de cărămi dă, 
a cărui :wgrăvire a fost swdi,a,tă de Edmund Malachowicz 
pe11t'I1U zona Silez,iei9, autO'ruJ  IcomstatJLod, flie sublăni.el'ea pri n  
culoare a cărămizilor ş i  :a rosturi10r, fie ,acoperirea zidă'rie i  
cu un strat subţire de tencuială zugrăvi tă În im itaţie de 
carămizi, adesea fără respectarea dimensiu!1J�lor materiahl lu i  

4 Dintre exemplele cercetate În R .D,G., cităm : biserica manastlfll pre
mon�tratensilor din Jerichow, executată exclusiv din cărămidă (după' 1 1 50), 
are arcele traveii de la intersecţia transeptuhli cu nava centrală zugrăvite 
În imitaţia bol ţariJor de marnmră; basilica romanică din Leitzkau (s. XII) 
păstrează pe intradosul arcelor dintre n :we urmele unei zugrăveli În imi
talie de brocart . 

5 Hans Sedlmayr, Die Geburt der Kathedrale. Die dichterische Wllrze[ 
der Kathedrale, În Epochen Imd Werke, vol . 1, Viena - Miinchen, 1 959, 
p. 1 57. 

6 Karl Oettinger, Laube, Garten une/ Wale/. Zu einer Theorie der 
siiddelltchen Sakralklmst (1470-1520), În Festschrift jiir Hans Sedlmayr, 
Munchen, 1 962, p. 201-228,  

7 Joachim Buchner, Ast-, Laub- /Ind Masswerkgewolbe der ene/enden 
Spătgotik. Zllm Verhăltnis von Architektllr, dekorativer Malerei Imd Batf.
plastik, În Festschrift Karl Oettinger, Brlangen, 1 967, p. 265-302. 

8 lbidem. 
9 Edmund Malachowicz, Faktttra i polichromia architektoniczna sred

niowiecznych wn�trz ceglanych na Slqskll (Factllira şi policromia arhitec
turală a interioarelor medievale din cărămidă În i lezia), în " Kwartalnik 
Architektury i Urbanistyki", tom X, nr. 3-4, 1 965, Varşovia, p. 207-229. 

27 

pus în operă. Studi.i recente au urmaflt şi zugra vlrea pa,ra
mentul u i  bizantin , al ,cărui colorit armo,n ios, obţinut  din Îm
binarea că.rămizilor ou piaorra, părea să exolrudă acoperirea 
lu i  cu tencuieli  sau zugrăveli 10. 

* 
* 

In lănţu irea i logică, dar real afectivă, care c-onduce de la 
"frumuseţea în s.ine" a par,amentului apa,r,ent  1.a postulama 
autenticităţii  lu i  ca v iziune origin:ară .de f inisaj, a fost expe
rimentată persQl1al de autorul  alcestor ,r,înduri. Trezirea aten
ţiei penDrU concepţia medievlaJă de făllisaj o datorăm nume
masellO'r schimburi ' de opUni i  cu restaluratorri din Republ ica 
Democrată Germană, pe caJ1e le-aJm ,Wiut ,în cadrul  dlăto
ri i lm de stuldi i  efecnuate pînă în pr.ezent în ac-eastă ţară, sau 
cu ocazia vizitelor în Romhia ale speoia l işt i lror german i 1 1 .  
Datorită 10'r, imprimaJrea mecanică p e  ,retină a ex,emplelor de 
fÎll�saje mono- S,aJU policrome, lap l icate pe 'un p,a,ra,ment "cu 
v ibraţie" , s-'a transfoifmat î,ntr.;un p roces de obse.rvare şi com
parare, car,e ne-a cO'l1Idus la convingefrl:�a de În arhitectura 
medie'vală, zidăria de piatră sau de cărămidă, inolusiv eJ.e
mentJele din p iaJtră făţuită SalU pirofilată, au fos·t aproape fără 
excepţie iIlcoperite c.u tencu,ie l i  'SaJli gletuie l i 12 Zlugrăvit'e. Dacă 

10 Erha,rd Reu che, Polychromes Sichtmatlerwerk byzantinischer ttl/[l 
VO/l Byzanz beeinflusster Bauten Siidostettropas, teză de doctorat sus\inută 
la Facultatea de filozofie a Universităţii din Koln, 1 97 1 .  In pofida ti riului 
- paramentul aparent policro01 -, lucrarea aduce preţioase date asupra 
zugrăvirii acestui tip de parament, cum este exemplu l  bisericii din Ljubo
stinja ( 1 3 87-1388), cu zidăria din piatră zugrăvită În imitaţia paramen
tului mixt (piatră şi cărămidă). 

1 1 Mu l ţumim cu deosebire doamnei dr. Elisabenh Hiitter şi do ll nului 
dip ! .  phi!.  Rudolf Ziessler pentru sprijinul şi Îndrumarea acordată ln docu
l1lentările privind' paramentul  medieval. 

12 Prin te/lmială Înţelegem Învelişul de mortar, de minimum 1 0  mm 
grosime, ce acoperă suprafaţa brută a zidăociei (indiferent de materialu l  din 
care aceasta este executată), alcătuit din gruncl (stratul de baza) şi din 

Fig, 4 a. Biserioa fostei mana tiri Humor, jud. Suceava. Decor.a.ţi.a p ri
mu1ui stmt de tencuiala, din 1 530. DetJaliu la ab idă, cu zug'raveala în 
imitaţie de cărămizi. Foto. Cri�tian Moisescu . 
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Fig. 4 b. l3iserica fostei manastln H u:nOL Detaliu la sÎlpi i p ridvorului, 
cu zugrăveauă în il111â,taţ,ite de pi,a Lră ra\-uita. Foto Cl1isci a,n MlJi'5escll. 

Fig. 5 a. Turla bisericii mănăst iri i  Bi rri \ a, jud. Nea", \ .  
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În epoci mai tîrzi i unele concepţi i  religioase sau estet,ic.e au 
Îmbrăcat cOllstI'uqia  Într-o haiJla 'uni form <lJlba (bi,seric i le re
formate SCl!U a.rhiwctura c!asicizanta de la sfîrşitul vca,cu lu i  
a l  XVII I�lea), i ubirea pentr.u ,culoare, uI'marirea une'i s'ub1i,nieri 
a aocentelor arhi.ectu.l1ale şi dorinţa de suge,rare a unui mate
rial de corlstruqie impecabi l  pus În opera, Cl!U condus b. folo
s i rea  largă a policromiei decorative, în cîmpul careia a în
f lor,it podo.aba reprezentar i lor  figm,a,r,:ve. Nu trebu:e sa u itam 
că pict'ufJ. extJerioara a bisericilor mol doveneşti din veaoul 
a,l XVI-lea C/1 prinde şi o subliniere prin cl.doare a elementelor 
arhiteccvtrale (chenarele golurilor, corn i şe, lesene etc . ) ,  subli
ni'ere care nu este o conseoinţă a picturi,i figJurative, c i  un 
cadr·u general al compoziţ ie i ,  În care pictur,a figurativa e 
insere:lZă în f'unqie de pr gram şi de posibil i tăţ i l e  de p lată 
ale comanditaru lu i .  

începînd cu ,arhi tectura Moldovei, se  poat:  constata că 
l iteratura de special itate priv,eşte folos irea a:par,entă a mate
rialdor ele construq'ie ca pe o cG\lracteri stică Clsenţ iala a epoci i  
lu i  Ştefan cel  Mare, făra a. hDa o poziţie oa tegorica cu pri
v ire la ecape l e  .an terioare, deşi numer,oase desorieri ale b i se
rici i  Sf. Tr .. ime elin S iret pr,ezintă drept f'undal al ceramic i i  
poEcrome o zidă,rie din p iaură aparenta 13. 

Dintre l110nlumcnrele veaculu i  al X I V-lea oare s-a·u pas
trat, b iserica din Rădauţi  a fost Întotdeauna tenou i tă, iar 
b iser ica Sfîn ta Treime din S iret pa,str,ează încă urme ale .en
cuic,l i i  subţ iri pe c<ure se detaşa ceramica p l icromă. 

în epoco. luâ Ştefan cel Mare, ut i l iZJar,ca .enouiel i lor zugra
v i te În imitaţ ie ele cărămiz,i  pe z idăria ,ele piatră, este evidenta, 
at.ît la Sf. I l i e  de lîngă Suceava şi la Voroneţ, cît şi la bi
erica mănăst ir i i Neamţ care, pe lînga lesenele subl in iate prin 

căramizi smălţuite, prezenta şi un decor cu false lesene, suge
r,a,te prin zugrăveal ă  şi car,e se păstrează în j'urul fe:resvrelor 
ele pe faţada de vest, f i ind real,izat din carămizi z,ugravite în 
roşu şi alba,stru, pe fondul a lb care ,a,copere:} şi chena'rele go
tice (fig. 2). La biserica fostei mănastiri Tazlău, cercetările 
au descoperit ,  ,a tît pe favaela de vest, cît şi în interior, un 
decor zugravi t pe tencuială, folos' nd conCOImi vent  motive 
geomenrice şi im itaţia ·căram iziJor sa,u a pieurei faţu ite. Sem
n ;  ficativ este şi exempllul b iseric i i  d in Bă.lineşt: : pe pînzele 
bolţ i i  pr idvoru].ui, executate ,el in  carami,da, se pastr,eaza frag
mente ele tea1Cu ială zugravi-ta în imitaţ ia unor că.rămizi  col o
rate d i ferit, - sug,erÎn.eI, a. aelar, căramida smalţu ita -, cu 
o ordonare a asizelor care nu putea f i  obţin,ută prin mate
rialul  efectiv  pus în operă. Nerv·u r ile ele p iaura, dispuse în 
forma ele stea, deşi au uferlÎ,t o "cLliraţ<ure" ,dictata probabi l  
ele laldmiraţia materialul u i  ,a'parent, vadesc ulrmele unei sub
l inieri a profilelor prin diferenţiere ele culoare 14 (fig. 1 ) .  

î n  epoca lu i  Petru Ral1eş, coloritu l imens al porta l ll'l'ilor 
gotice, pastirat datorita vecinatăţ i i  frescelor, demonstreaza pe 
ele pl in concepţia de evi:clenţiere a acestor elemente .arh i tec
turaJl e, a jutÎnelu-ne să rec.onstiruim imaginea .in i ţ i.aJa a unor 
portalur i  gotice pc ca,re l e  cunoaştem ,numai în chip de 
"ecorchc" .  Un interesail1,t ,decor pol i of.Om arhi tecnuraJ se pas
treaza La b iserica manăstiri i  Coşula, zugrav,iră în imi taţie de 
cărăm:zi roşii şi a lbast,re, 'pe o t,encuiala Coe I<ucopera zidaria 
de p iarra bruta (f ig .  3). Sub stflatul de fresca executata în  
1 5 35 pe faţadele b isericii din Hut110r ,apa'r porţiuni a le pri-

�tralLll vizibi l ,  de finisare, executat cu mortar numit tiuci, care se apl ică 
pe grundul în r3trit şi umezit în prealabi l ,  fiind apoi netezit sau drişcuir .  
Spre deosebire de tencuiel i le obişnuite,  la care t inciul  este p repa'ra.t din 
mortar cu nisip, gletuiala - În  accepţia moderna - este definită ca o 
varianta a strandui vizibi l de finisare, executat cu pastă de ipsos sau var, 
bine netezit cu drişca de g.let (vezi Spinl Haret, Construcţii de clădiri. 
f.ucrări de finisaj, voI. I I I, Bucureşti, 1 956, p. 3- l 3).  Re[erindu-ne la 
finisa je le medievale, defini\ ia  rencuiel i i  nu implică diferenţieri decît ub 
aspectul CQmpozi\iei  mortarli l u i  (cimentul fiind necunoscut);  uti l izam însă 
termenul de glewială în sensul u n u i  strat vizibil de maximum 5 mm 
grosime, executat cu mortar de var g,ras bine netezit şi apl icat direct pe 
zidăria de orice natura - inc' usiv pia.tfa faţllită şi profihtă - şi care 
este apoi zugravită. 

13 G. l3alş, Bisericile Ini Ştefall cel Mare, în " B .C.M.I.", anul X V I I I, 
43-46, 1 925, Bucureşti, 1 926, p. 1 89, 2 1 6 ,  237; Grigore Ionescu, Istoria 
arhitecturii în. Romania, voI. 1, Bucu reşti, 1 96 3 ,  p. 2 1 7. Prima l uare de 
poziţie în favoarea tencuirii subţiri şi a zugraviri i  parame ntului de piu.tră 
şi caramida obişmtită, în epoca l u i  Ştefan cel MMe, apare în Istoria artelor 
plastice în Romania, voI. 1, Bucureşti, 1 968,  p. 324.  

14 Exemplu l  de la Balineşti - inclusiv fotografia reprodusa În text -
ne-a. fost emnalat de Tereza Sinigal ia, căreia Îi mul\umim şi pe aceasta 
cale. 
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mului  trat de tencuială, d in  1530, zugrăvită - la absidă, 
în imitaţie de căr�mizi  şi cu  reţela de fu�uri imitînd pia.tra 
făţu ită, la stî lp i i  pr idvoI'ului (fig. 4) .  

După mi j l  cuI veacului al XVI-lea, z\llgrăv�rea integrală 
În alb a faţaelelor (Dragomirna),  eletaşarea pe fond alb ,a dec·o
rului cer,amic smălţuit (AI'oneanu),  uti.lizarea motivelor geo
metrice şi florale zugrăvite ( t:urlele bi ser i'ci lor mănăsti reşti ele 
l a  B istriţa şi Secu, fig. 5 a, b) ,  sau imitaţia de influenţă munte
neas·că a par,amenuulu i  m ixt, d i n  piatră şi c�r�mildă (Gala ta ş i  
bi'seric.'1 Sf .  Ioan Botezătorul d in  Suceava), constit:uie repere 
pentru un studiu al decoraţiei paramentelor moldov,eneşt i ,  a 
cărui importanţă penufu c-uprinelerea fenome11Lliiui arh:tecuu
rai în ansamblu nu poate fi Îndeaj<um ac-centuată. 

Ca şi pel1toflU Moldova veacuhli al X V-lea, baza teoretică 
referi Doare ,[,a 'evoluţia arh itecturii d in  Ţlara R!omânească pri
veşue p<lJramen tul .aparent drept un element carta'cte.r ist ic al  
aI'hitecturi i eli n  veacur·i le I V  şi XV, fie în soluţ ia de tra
diţie b izant ină a alternanţei  asizelor din Ipiatră cu cele elin 
.cărămidă, fie în formula cărămizi i  aparente, s implă sau îm
bina'tă cu eleoor ceramic smălţui t .  O creaţie ,a şooLii post
bizantine l11Iunteneşti 'este col1Jsiderată apariţia în veacul al  
XVI- lea la paramenwLui ,caJre Îmbină că'ramizile apar·ente ou 
panouri elin tencu ia lă  apl icata tot pe cărămi,dă15. în  sfîrşit, 
im itarca aoe.stui ultim t::p de parament exdusiv prin zugră
ve<lJla a fost pr iv ită pînă nu elemult ca o inov::tţie a epoci i  lui 
Matei Bas::tr,ab, determinată în principal de reducerea puteri i  
.el� p lata a c'Om,anditaru lui 16. Renunţar·ea la tratarea aparenta 
a p,ar,amen tului ,  începînd cu veacul al XVI I-Ilea, este Ll.na·n im 
admisa, fară ă se fi acordat insa suficientă ateJ1ţi'e subl in ie,r i i  
pr in cu loare a elementelor de arh iuectJura, spre deosebire ele 
interesul manifest;) t  el �  cer.cetători pentlru împodobirea fap
delor cu compoziţ i i  Egurative s,au vegeta!'e. 

Prima s'chimbare a acelstei opin i i  generaLe s-a manifestat 
Într-o serie de sOLLd i :  c::tre au tras înapoi, pînă în primele 
deceni i  ale voacu lu i  al XVI-lea, origin i l,e elecOful ui  zugrăvi t  
.care 'imita paramenllul ,de  caramida aparentă ou  panouri ele 
tenou. ială 17, semnalînd ·concomitent imlpolrtanţa epoci i  l,u i Petru 
Cerccl pentru deEnitivar·ea :llce.stu i procedeu, la ourtea dom
nească din Tîrgovişte ., i la biserica Sf. Nicolae din Şcheii 
Bra,şovuJu i 18. 

O primă dedLLCţie ar f.i că, at,Ît piarament:ul mixt, specific 
-veacului al XVI-lea (cărami,dă aJp<lJrentă şi tencui.aIă) ,  cît şi 
paramenru l  zugravit în im::taţia lU'l1oor a's ize de carămi·dă cu 
aş·ezare s imi lară, reprezintă so luţ i i  con1JUI1ate independent şi 
în oarecare măsura ,contemporane, aViÎ l1id însa un  cara'cter 
comun : sug rarea prin tencui.ală şi culoare a zidăriei de fac
tura bizanuină, re;;tlizată d in -că.rami.clă şi p i:aMa făţ'l1ita 19. Cre
dem că această tendinţă, departe de a fi o solUţie d ictată de 
-condiţi i  econom ioe nefavorabile, se integreaza pe deplin în 
tradiţ ia generala .a Evului Mediu - la rînduii ei, cu. puter
n ice rădacini  în antichitate - de im::uare ,sau ordona're prin 

1 5  N. G hika-BlIdeşl i ,  EvolUţia al'hitecl1trii î / l  Mlmtenia. 1ll1'îltririle 
străine de la origină pînă la Neagoe Basarab, voL 1, ,,13. ,M ,L " ,  XX, 
Bucureşti , 1 927, p. 1 25- 1 26, 1 30, 1 3 3 ,  1 .3 6 ;  I dem, Evoluţi:! arhitecwrii 
în Muntenia şi Oltwia. Vechiul stil româllesc din veacul al XVI-lea, 
"B.C.M.!.  " , XX III ,  Bucureşti, 1 93 1 ,  p. 1 4- 1 7; G rigore Ionescu, op. cit" 
c.ap�tO�e�e II,  p. 1 08- 1 55 şi I I I,  p .  276-306; lstol'ia artelor plastice În 
Româllia, voI .  J, p. 1 5 3 ,  1 54,  1 57,  1 62, 24 1 ,  242, 250. 

16 N. Ghika-13ud�şti, Evoluţia arhitecwrii ill Mltlltenia şi îl! Oltenia. 
VeaC1tl al X Vrr-lea, " B,C.M . ! . " ,  XXV, BuclI,reşti, 1 933,  p.  1 2 ; Istoria 
artelor plastice în România, voI. I I ,  Bucureşti, 1 970, p, 26-27. 

17 Emil Lăzărescu, Despre biserica fostei măIlăstiri Călniit şi locul ei 
in evolitţia arhitectrtrii religioase din Ţara Românească, în Pagini de veche 
artă românească, voI .  1 ,  Bucu reşti, 1 970, p. 327-350 (penuru aspectul 
datării bisericii din ă luiu,  unde apare şi acest tip d'e rinisaj);  Cristian 
Moisescu, Rolltl arhitecturii Itnor monumente din Tîrgovişte îll stabilirea 
.amtmitor tipltri stmctnrale, "Scripta va:achica", Tlrgovişte, 1 972, p. 3 25-
326; Id'em , Decoraţia exterioară zltgrăvită pe lellC1tială a mOllltmentelor dill 
Ţara Românească (secolele XIV-XV/l), " Revista muzee lor şi  monumen
telor, seri:! Monumente istorice ş i  de artă",  1 974, n r .  1 ,  p. 5 4-58.  

18 Răzvan Theodolrescu, Date Iloi privi/ICl /a�ele evollttive ale curţii 
(lomneşti elin Tîrgovişte, comunicare la P:rima sesiune a sectorului  de artă 
veche românească din I nstitll tu l  ,de istOria artei, 26 februarie 1 96 4 ;  N ,  
Constantinescu ş i  C. Moisescu, Curtea domnească elin Tîrgovişte, Bucureşti, 
1 965, p.  3 1 -3 2 ;  Eugenia Greceanu, Pătrullderea influenţelor ele tradiţie 
bizantină în arhitectnra bisericilor româ/leşti de �i" din Tl'ansilvallia (pîllă 
la sfîrşitul veaculrti al XVll-leaJ, ,SCLA" seria Artă plastică", tom, 1 9, 
nI. 2, 1 972, p, 2 1 3-21 4, 

19 Aceeaşi opinie apare şi În Istoria artelor plastice În Româllia, voI .  1 ,  
Bucureşti, 1 968,  p .  25 1 .  
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Fig, 5 b, Turl a  bisericii U1ănă�l iri i  Secu, jud,  Neamţ, POlO Gheorghe 
Marin .  

Fig. 6. Biserica r ostei I T  ănăsti r i  TUlana, jud. A rgeş. a ,  Decoraţia pol i
Cl"omă a brîu lu i .  b. Zugr:lveala arhivoltei În imitaţie de cărămizi. 

Fig. 7.  Biserica fostei m:lnăsl i ri ' i 'ulana, jud. A rgeş. Panou tencuit,  Cll 
decoraţ ie geomelrică policromă. 
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culoare ,;.1 unui pa.r,ament care difera de material'ul efectiv pus 
În opera, tradiţie care se regaseşte avÎt În a-ria de cultura 
b iza.n tina, eSt şi în cea f'Of11Iani'co-go,uică. 

Cu rezerva cLLvenita faţă de autoritatea oercetatorilm 
care au periodiz,at 'evoluţia a�hiteculJlnii munteneşti, ne Între
bam, Însa, dad şi arh i ue<Ctura vClaGlJlr.ilor X I V  şi XV a fost 
cara.cterizata prin finlsare:a <liparenta a zidariei .  Reoentele 
studii 'efectuate de ,�h. Cr�stian Moisescu2o alU adus dovezi 
privind acoperirea cu  tencuieli sau gletuiel i  Izugravite a zida
riei unor monumente privite pÎna aOUlm drept tipice pentru 
folosirea materialului  apa'rcnt :  Cotmcana şi Sf. N icolae Dom
nesc din Curtea de Argeş. Ace1aşi alutor arata ca asizele de 
cărămida, considerate aparente, ale bisericii mari  de la ma
nastirea Cozi,a, au fost >a,copC1rite de tencuieli sgralfitate şi 0010-
rate în roşu21, ob&�rvaţi,e oare î/l1'dreptaţ,eşt'e ipoteza folosirii  
unui  procedeu similar la paTamcn t!ele mumcneşti din veacul 
a l  XVI-lea, care îmbina panourile tenouite cu asize de cara
mida car,aaterizate drept lap ar,en te, pÎna în prezent:  bi.'serica 
manastiri i  Valea, bolniţa C'oziei ,  Bucovaţ, Gurtiea Veche, 
Mărcuţa ş.a, Susţinem aceaSta ipoteza, avînd În vedere urma
toarele exemple : 

- Fragmentele de tenoui.ala subţire - aproape Q gletuială 
- ce se mai pastreaza Înca la b iserica fostei manastiri Tutana 
jud. Arg,eş ( 1 582) ,  considenata uipi.că ,pentru folosi'rea apa
renta a caramizilor, în combinaţie ou panouri tencuite. Ten
cuiala pastrata pe brîu ( fig. 6 a) este zugravita în trei culori, 
dispuse în dungi ce formeaJza o succe'siune de unghiuri  <liSCU
ţite. Cîteva arhivolte şi lesene, care nu au fost "curaţi te" prin 
freoare, va,desc zugraveala În imitaţie de căramizi, ce repro
duc identic dispoziţia reala a suportului (fig. 6 b) .  Deosebit 
de interesant ,este fragmeJ1Dul ,de z,ugraveala conservat pe 

20 Cri stian Moi escu, Decol'aţia exterioară Zltgrăvită pe tenCltială a 
mOl1umentelor din Ţara Românească (secolele XTV-XVlI). 

2 1 Tbidem. 

Fig. 9. Biserica ewtnghe l ică din Sebeş, jud . Alba. Detaliu al faţadei de 
ud, cu tencuieli zugrăvLte În imita,ia piet rei făţuiltc. 
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faţada de nord (fig. 7) ,  la care csue vizibilă ,decoralfea panou-o 
riIor tencuite cu motive geometl'ioe pol icrome, subl iniate şi 
prin finisarea diferenţiata ,Cne.teda şi aspra) a I!encuielii .  

Al doilea exemplu este bis.etfica domneasca din Caracal, a . 
carei exeCUţie din carămida şi piatra favuita a determinat 
emiterea - cu r,ezerve, În ce,ea ce ne rpI1iveşue22 - pI'Opunerii 
de datare în vooouJ al XIV-le,a, ipoveză infilflnata categoric de· 
cerce.tarea arheologica23. La o recenta cer,cetare a bisericii din 
Caracal, am constatat pre:z,enţa unor frr,agmente de tencuiala. 
sub�ire ou .perfecta laderenţa la z idiri'e, în care ,este in.cizat 
desenul unor asize din caTami,da, cLe�igur coLo,rate iniţial,  Ct!· 
repro'duc tehni,ea de exeCUţie :a zidariei, introducînd însa o· 
or,dine a dimensiunilor ce J1U putea fi asigura.ta de mate
ri.alul real. 

O p roblema deschisa rămîne tratarea pa.ramentdor din 
piatră făţuită ale bisericii mănastir i i  Deal u ;  nu ni se pare' 
exclus ca bogata �or mode.natură sa fi fost sllIbliniata prin. 
culoa,re, ţinînd seama de exemplul b isericii  episcopale din 
Cune.a de Argeş, care a fos,t îmbraC-Ma wtr-o bogata haina. 
policroma24, cu zugrăveala aplicata pe l11n 'glC1t subţire de 
n ivdaroe a pmilor  pietrei  - şi a carei <lsemal1Ja.re. în CQn
cepţia originara, cu un chivot fa'eut din metale şi  pietre pre-· 
ţ;i<oa'se corespundea în aTia de culuură po.st-bizM1tina cu <ten
dinţa de imi tarc 'a m anerialelor preţioase semnalla'ta de Ham. 
Sed1rnayr pentru catedrala franceza (vezi nota 5 ) .  

Transi lvania, zona î n  care întîlniI1ea aurentelor apusen:;' 
�i rasaritene a dat naştere \1IJ1Of sin1ieZie de o deQsebita origi
nalitate, prezintă exemple de pol icromie arhitecturala sem
nific.ative pentru ambeJ.e a'ri i  de c,uhura. 

O larga raspÎndire cunoaşte - din romanic pîna în Re
naştere - s,ugerarea pietrei faţuite prinltr-o reţea de fu gLlllfi·. 
1110no- sau bicrome, ZJugraviue pe fondul de culoaTe al ten
cuiel ii cue îmbr.aca - atit paJramenuul ,din piatra brma, 
cît şi pietrele făţlJJite Îmrehuinţaue la  şenaje, contrafortJuri, 
brîie etc. O imagine ideala a acestui finisaj apare în pictura 
executata catre sfîrşitul veaaului al XIV-Lea Ja biscrica ortQ
doxa din Strei ( fig. 8), pe macheueJe bigeric� 10,r ţinute de 
episcopi i  ctitori de biseri'ci .  DimTe fragmentele o,riginar� C O I1-

ervate, citam : 
In fază romanica, fragmentul de 'tencuiala descoperit pe 

peretele de nord .al navei cemrale, la b iserica evanghelica din 
Cinou, j ud. Br,aşov şi reţeaua de ,flll'guri 2'JUgravite în negm 
pe fond IaJlb, la şpaleţ i i  din piatra faţuita ai bi.sericii  evan
gFielioe ,d in Rodbav, jud. Braşov. 

în  faza gotica, reţeaua de fugutfi ZLi�ravite apar,e l a :  
biserica evanghelica d i n  Sebeş - etapa secolu lu i  a l  X V-lea -
( f!g.  9) ;  pe stîlpi,i din piatra faţ,uita ai Bi seri6i Negre din 
Braşov - cca. 1 4 1 0  - (fig. 1 0) ;  pe faţadele casei Altemberger 
din Sibiu - se,colu l  al XV-lea -; pe tenouielile uumului de 
cară adăugat in veacul al XV-lea pe f:aţalclia de vest a 

biserioii cisterciene ,d in CÎrţa, jlUld. Sibiu, CaJre palstr,eaza şi 
şenajele zugravi te peste pietrele făţuite de colţ ;  pe faţada 
de est :a navei, la  b iserioa evangheli,ca din Bagaci,u, j ud. Mureş, 
cu sgr,afit din 1 42 1 25 ;  la tumuIl-clopotniţa al biseri,c i i  'I1Omano
catolice din SatlUl Nou, j ud. Harghita - cca. 1 500 -, unde 
se pastreaza at.Ît şenajele zu.graviue, <CÎt şi o ,suita de rcpre
zentări figurative simbolice, inserate în cîmpul acoperit cu 
reţea elc fuguri ( fig. 1 1  a, b, c) .  

O trataTe complexa, car'e .prefigureaza policrom i a  �C1naş
terii ,  se Întîlneşte catre mij locul veacului  al XV-lea la castelul 
din Hunedoara. Viechiul  turn de IPOMta a a:V1ut feţele extc
rio.are îmbracate ou o ,deooroţie geometri,ca, în tr,ei tonalităţi, 
sug'erÎnd şilHlri  ahemate de d inţi  ,de fieraJstrau ; parte din 
aceste zugraveli se păstre:aza pe lat:ura de nOIld a ruT11ului, În 
zona înglobata uluerior în aripa Bethlen ( fig. 1 2) .  Un decor 

22 Radu G receanu şi Eugenia Greceanu, !storiCltl şi restal/.rarea fostei 
mănăstil'i Cotmeana, "Monumente istorice. Studii şi l ucrari de restaurare " ,  
I I ,  Bucureşti, 1 966, p .  84-86. 

23 Cercetarea arheologică efectuata În 1 973 de Voica şi  Nico lae Puş
caşu a dovedit, făd dubii, zidirea bisericii în veacul al XVI-lea; rezultatele 
cercetării au fost comunicate În  sesiunea DireCţiei mon umentelor istorice 
şi de artă din 26. I I . 1 974. 

24 Emil Lăzarescu, Biserica mănăstirii Argeşului, Bucureşti, 1 967, 
p .  55, evidenţiază pentru pr ima data poleirea cu aur a modenaturii faţa
delor şi detaşarea profi le lor pe fondul zugrăvit În albastru. 

25 Exemplele de la CincLl, Rodbav şi Băgaciu ne-au fost semnalate de 
arh. I-Ierm anl1 Fabini, căruia îi  mulţumim şi pe această C<'lle. 
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Fig. 8. B iserica din Strei, jud. J-Iunedoara. Pictură de pe latu ra de sud a coru lu i ,  cu reprezentarea ide � lă a unei biserici zugrăvită În imita\ia 
piet�ei făţuite. Foto GheoJghe M:trin. 

Fig. 10 Biserica Neagra din Braşov. Zugrăveală În I m i taţia pietrei fă
\uite, cu asize egaLe, aplicata pe t Î l pi i  di n  piatră fătuită d in cor. F tO, 
puohi a  Biseridi Ne gre. 

3 1  

fig. 1 1  a .  Tum u l-cl p milă a l  bi�ericii romano-catolice d:n Satul Nou , 
jud.  Hargih iva. Detaliu al f :lpdei de \"eSt. 
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Fig. 1 1  b. Recons,tituirea desenului  din fig. 1 1  a. 

similar, avînd Însa ro,mbur.ile di.spuse pe diagonala, apar,e La 
turnul buzdugan, cu extindere pe faţada aripei de est. în 
cîmpul ou ro,mburi de pe faţ<lJda tu.rIliului  apCl!r,e şi  reprezenta
rea p ictata a unui go,I de ungere de dimensiuni uriaşe. Rema,r
cabila este s\.lJbuniefeia prin b(!1nzi ou motiv,e geometrice a 
co,nso,lelo,r, precum şi zugrăvirea în i mitaţie de p iatră făţuita 
a nivelului superio,r cu !;Iuri de tI1agel"e (fig. 1 3) .  

în  faza Rienaşt'erii ,  se menţine imitaţia ,p rin zugraveala a 

p ietrei faţuite, fm!;lmente co,ncludente fiind conservate l� 
do,njonul castelului din Criş ( 1 5 59-1 5 98),  pe faţ<lJdele " Casel 
cu cerb" din S ighişo,ara (seco"lul al XVI-lea) şi la castelul 
Ko,rnis d in Mă.nastirea, j ud. Cluj ( 1 593) ,  'Ullide supralp'unerea 
a do,uă straturi de tencuieli cu reţea de ro, sturi şi şenaje 
zugrăvite (fig. 1 4) demo,lllls�l'Iează oo,ntinuiuatea deco,wlui şi  
în veacul al XVII-lea. In etapa de Ilr:anziţie catre baro,c, 
castelul din Lăzarea, jud.  Hal1!;1hita (,ellapa 163 1 -1632) pre
zin.ta imitaţia prin zmgrăveala a bo,saj'elo,r În fo,rma de d ia
n'1ant (fig.  1 5) .  

în  CoÎmpul unificat ş i  o,rdo,nat prÎln zJUgrăvire, s,uhlinie.rea 
p rin culo,are a go,lurilo,r s-a efectuat În So,luţi i fo,ane variate. 

Do,ua preţio,a'se exemple de Po,Iioro,mi,e romanică s-au 
păstra t la po,naluri,le de v,e·s.r ale biseridIo,r din Oil$nadio,ara, 
jud. Sibiu şi  Sîntămaria Odea, jlUd. Hunedo,ar.a. La Ci.sna
dio,ara, pro,filele arhivo,ltei prezintă o, imitaţie de marmură 
reaEzata cu nervuri ro,şii pe fo,nd o,Ol1U, mo,tivul dinţilo,r de 
fi,erasur�u pictat în roşu şi ocru, pr,ecum şi benzi de 
wl,o,are ro,şie pe slJIprl<lJf,eţele de tranziţie Înllre pfO'file. Pic,llura 
imitînd dinţii de fi.erâstrau (motiv oal"e aparţine ,a,tît mode
natJurii  ro,manice, oît 'Şi oel'e i  bizantine) l'eaparre la Po,r,talui 
b iserioii din Sîntamaria OIiIea, În dublu şir (fig. 1 6) .  Urme 
de Po,.\icro,mie s,îm vizibile la Po,rtaluriLe ro,manice ale bise
ricilo,r evangheJ.i,ce din Cristian şi Ho,mo,l"od, j ud. Braşo,v. 
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Dintre pUţinele Po,rta.llUl"i go,tice tmn.s;Ivanene care nu alt 
fo,st wnştiincio"s ourăţate de z'ug.ravel�, Po,rtaLul de pe fa�ad<l! 
de sud a bisericii evanghelice SE. Manin din Br.<lJşo,v prezintă 
o, tratal"e asemanatoar,e po,rtalludlo,.r moldoveneşti din veacu
rile XV-XVI : fiecare pl"o,fil ape o lOulOiare pro,PrÎoe, fo,arte' 
intensa, �ama fii rlld alcatuita din ro,şu, negr.u şi a'lbastru. O 
deco,raţie similara se pa'srr,eaza la cele do,ua Po,naluri al,e bise
ricii o,rto"do,xe din Vaod, j ud. Clu j ,  prin tradiţie ct�torita de 
Ştefan cel Mare. 

Po,nalul bisericii evangheEce di.n Dîrlos, jlUld. Sibiu,  e,ste 
ouraţat În cea mai mal1e pane, da'r 'păstreaza În prima 
caveta dinspre exterio,r gl,e,tuiala wgravita ·cu un mo,del amin
tind ţesatJura de bro,cart, mo,tiv fo,losit într�o, forma s impli
f.icata şi  la  o, sca'ra mult mai mare, .la aceeaşi bi'serica, pe. 
feţeJ.e veni'cale ale arou1ui triumf,al şi pe p ihştrii oare SUSţin 
no,ha co,rului.  To,rul media,n al po,rta1ului Iasa sa se mai 
ghiceasca urma unor benzi de culo,are, ,alternaue, dispuse în 
unghi ascuţit. Po,rtaLul go,tic tÎrzi'u - tri10bat - de pe faţada 
de .slud a bi:>erici.i evangheEce din Ha.rman, ;Uld. Braşo,v (po,nal 
datînd din veacul al XVI ... ),ea) 'a fo,st zUJgravit ;nteg,ral În 
ro,şu, în tJim.p ce chenarul din piatra, romanic, .al uşi i de aoces 
în capela de sud a aceleiaşi biserici pastreaza urma unei imi
taţii de bo,lţari, Zlugraviţi În .ro,şu şi alb, ,ou ros�uf.ile şi mar
ginea arhivo,ltei desenate În negw. 

Trebui,e Însa precizat ca în ,t oate fazelle de evo,luţie ale 
arhitec�urii transilvanene nu l'�psesc e�emple de zugrave.\i 
uniforme în alb, atît a po,rtalu.rilo,r, ci,t şi  ,a f,eţelo,r de zi,darie 
tenouite, oum sînt:  turnul ro,mail1i.c ,al hÎJsericii ·evlanghelice din 
Harma;n şi biser,iea romano,-cawlica din Crj,stul'Ul Seouielsc, 
jud. Harghina. 

Din cîte ouno,aştem pÎna În prezent, trafo,I1urile din p iatra 
ale fer'estrelo,r de factura gorica au fDost zugravite simplu În 
a,lb. Sublin ierea .arhitectuI1ala a go,l'Uf,ilo"r Lnseşi p rezinta şi În 
Transilvani a  ,exemple .de chenare zugravi te În ro,şu, l,a faţa 
extel"io,ara a şpaleţilo,r, conform pl"o,cedeu}.ui amintit mai SlUS 
pentru arhillectura apuseana. Citam mmatoarele exemple: 
biserica evanghelica fo,rtificata din Olo,.aşterf, jud. Mureş, co,n
struita în 1 524,  care ar,e golurile în arc frînt şi arcele guri
lo,r de pacura accentuatle prin benzi de .oulo"are f'Oşie, în 
timp oe oo,rnişa este zugravita În imitaţie de piatra faţui.ra 
(fig. 1 7) ;  biserica evmghelioeă Si. Marg.ar,ena din Mediaş, al 
carei deco,r arhitectlural zug,ravit în ,ro,şu se îmbina şi cu repre
zentari figurative ; Po,rtalul sudic al bisericii evanghelice din 
CinCşo,r, jud. Braşo,v (fig. 1 8 ) ;  biserica o,rto,do,xii . -. ge 
factJura go,tica -- din Cinciş, j,ud . Hunedo,ara (astazI dl�pa
ruta În urm.a amenajarii lacului de acumuLare de la Tehuc), 
care avea chenarele fere'strelo,r z'llgravite În roşu, ca şi şena
jele imitînd piatna faţ'll ita26. 

Acelaşi s istem de tratare a Po,licro,miei arhitecturale se re:
găseşte La fo,rtificaţii ,  cu '0, certa îmbo,gaţi-re .a v-ocabulal1ulul 
decorativ. La incinta fo,rtificata a castel\.lJLui din Lazarea, 
go,lurLle de tragere au marginea exter,io,ara d uhtlata de un 
chenar co,Io,rat, în jur,ul arhivo,luei iapar:înd şi flo,� 

" s
ti�ZJa.t: 

( fig. 19) .  La turnul din coJ�ul de nOl1d-vest al cetaţu saueşt� 
din Ho,mo,ro,d, jud.  Braşo,v, rudioa't ân 1 657, ,chenarele cu flo,n 
stil izate care Împo,do,besc go,llmile de tragere .se îmbina CLI 
lin ansamblu de po,lioro,mj.e arhite,ctul1ala:  bI1]ul median este 
zugravit în imitaţie de to,rsa.da, dungi negr,e obli'oe de,spa'rţind 
fîşii colorate Ln ro,şu, g.a.lben şi albastru ; şena.jele din p:,a'tra 
faţuita s,Înt aco,perite ou ten·cuiraJla zlugravita Ln imitaţie de 
bo,saje tip di<lJmant, allbastre ou ro,sturi alb-e i  n işele ,�nscrip
ţiilo,r au intrado,:.ul arcUilui ZJugravit în alb, ou f\.lJgun ·alter
nate, negre şi roşi i ,  muchia exterio,ara a arhivoltei  fiind sub
li.ni,ata printr-o, dunga dubla, ÎIl1 lI'o,ŞU şi negru. Turnul de l� 
Ho,mo,ro,d demo,nstr·eaza iubirea penf,l1U w)toane a arhitrectufll 
medievale, manifestata În tOia,te p ro,gramele de cOlnstl1uCţ�i ,  
indusiv fo,nificaţiile ş i  ,do,ve,dita de numero,<lJse fl'a:gmente, d m  
pacate co,nservate numai ÎIl1 pame, rdillitre ·calne ,amintim : l a  
ceta.tea sateasca din Şeica Mică, j u d .  Sibiu, co,mişa tJurnului 
de no,rd-est, zugravita în i mitJaţia  blo,curÎll,o,r de p iatra faţuită 
şi subliniata prim'r-un meandIIU (f,ig. 20) ; la turnul de nord 
al cetaţii  sateşti din Şaro,ş, jud. Sibiu, co,miş\a wgravita de 
asemenea În imiuaţia pier-rei faţui�e şi <lJooenuuata - ca ele-

26 Radu FJorescu, referat din 15 mai 1 963 privind cercetarea bisericii 
din Cinciş (arhiva D.P.GN.). 
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ment eLe ÎnounU'n,are a unei  construqii printr-un motIv de 
fe ton şi o friza de aroamri Încruc.işate, cu o preţ ioQ a gra
fica (f ig.  2 1 ) . 

o a l ta dovada a amagon isnml u i  dintre paramentu l  a.pa
rent şi  con cepţia medievaJa a arh i tectur i i  pol icrome o consti
tuie decorul  zugravit  a l  ne,rvll'ri, lo'r care au scăpat de cura
l i re. i ta m :  la Sîntamaria 0I11ea, imi taţ i a  prin zugraveala a 
unor b l ţari d in  marmura, l a  ar,cu l tr iumfal  ( fig .  26) şi ub
l in ierea oglvc!or p ri n  motivul ,d inţ i lor  de f ierastrau,  2'Jugra
viţ i  În negru, roşu şi ga lben,  pe faţa exterioara a nervuri i ,  în 
t imp ce muchi i lle teşi te sînt coUoI1ate î,n roşu cu chenar negru ;  
dubla  pangl ică de motive geometr,ice pol icrome care Împodo
beşte faţa exterioara a n ervu,ri l or de la Strei ; elementc!e vege
tale t i l i zate care acopera nc:vuri le  bolţ i i  coru l u i  l a  b iserica 
reformata din Daia, jud. Hargh ita, a l  carei decor vegeta l  p i c
tal ( fig .  23)  se Încadreaza Î n  fen menllli geneflal al a rh i tec
luri i  got icu ru i  t irziu,  studi'a.t de Oett inger şi Bi.i'chner ( vezi 
notele 6 şi  7) ; oomplex i tatea decof'lIi l u i  pictat la nervuri  le 
coru l u i  b iseric i i  evanghdice din MălÎncrav, jud. Mureş ( m otive 
geometrice, f loole i mC<Ilndru ) .  

Arhitecl)ura româneasca medievala d io n  vral1ls i l va n i a  intro
duce n i motive decorative po l icrome, chiar l a  monumente de 
facmra roman.;ca, cum e te, de exemplu ,  biseric:1 d in Stre i .  
�!fot ivul  d e  ţesat ura a l  chenaru. l u i  feI'�9urei d e  p e  lawra de 
e t a coru l u i  ( f ig .  24) n u  se mJi  Înt î ln  te la  b i serici le  ri,dlcate 
de naţ:olnal itaţ i le  cOl1 locuitoare .  deşi - În context european 
- el aparţ i ne vocabuhru l u i  decorativ romanic  ( vezi nota 4). 
Tot la Stre: , În  interior,  l'ntî l n im s u b l i n i  rea şpaleţ i lor go lu
r i lor  prin chenare alcătuite di n tr:'lIngh i u ri d i feri t  color<1Jte 
(vezi fig. 8 ) .  Ace l aşi motiv este rel uat  la exterior, În veacu l  
,1 1 X V I - Iru,  la b i serica fostei epi,scopi i  d i n  Geo.1gi u l  de Sus 
jud. Al ba, combinat cu motivul  cruci lor  ş i  cu ubl i'll iell'ea 
c i,ubucul u i  om amental pr;n caramizi zugravi t'e (f ig .  25) .  Cel 
de-al doi lea strat de tencuia la ,  el in  veacul �- d X V I I I- lea, in
troduce un dec r flora l st i l i zat, car.e se regăseşu.:: ş i  pe briu l 
medi,an .  La aceasta biser,:ca, z imţ i i  cornişci sînt coloI'Jţ i  d ivers, 
În s istemu l  ÎntÎ l rLi t la  n umerOJ e b i ser ic i  m :.Ln teneŞlt i d i,n veacu.[ 
,1 1 XV I I I - lea.  

I n tere am la Geoagi u l  d ·  Su este ş i  modul de Ir.acordare 
a tencuicl i, i  cu chenanll d:: p:atra al  f,erestre i , IlJfmarind u n  
CO:ltur dreptu nghiu lar ;  U'll sistem asemanător se yăsttreaza la. 
bi erica evanghel ica d i n  Dipşa, jud .  B i striţa-Nas<lJU'd, cu deo-
eb irea că la acest d!n u rma exemplu marg,;nea t l1c<u i d i i  e tc 

j: aralela cu muchia go lur i lor  în arc frînt. S i s7em u l  cel ma i  
răspîndit  oon, ta  Î n  racordarea tencuieL i lor  de  pe p:uamenrul 
de pia,tra bruta cu faţa f in ita a pietrelo r  fa�u i te, care pr imesc 
În cont:nuare u n  g let subţ ire de var. Un exempl,u concludent,  
t I1n: datori ta concepţiei  greşi te de re taurare, care a adîn
cit art if ic ia l  tencuiala pentru a , Ia a aparenta or,i,oe pi'J['ra sus
cept ib i la  a fi considerata fa�u i,ta, e te dat de po,rtal u l  t r i lobat 
al sacristiei  b iseric i i  evanghelice din Sebeş (fig.  22) : blo ur i le  
d in piatra faţu i ta lale  chet1lal1ul u i  profil at a u  margin i le  c io
pl i te d in gros, pÎna la  ,l in ia  i noizata În perfect parale l ilsm cu 
profi lele  verticale, a l  carei ro t este  sa del i m i teze zona de 
racordare a Dencu iel i i  eli u n  gllet de netezi're a su.prafeţei -
p2rfect finisata - ce urma sa primeasca, desigur,  o de,coliaţie 
pol icr'oma. 

Portalu l  tri lobat de l a  Sebeş este UJl vest :gill a l  bas i l i c i i  
roman ice r:dicata În a doua  jumatate a veac u lu i  a l  X I I I - lca�7, 
ceea ce dovedeşte vechimoo proce'deu l u i  de mcordare a ten
cuic.l i lor, de cris mai sus. La  ex,ecuţ ia  coru l u i  ele tip ha la ,  ri
dicat Între 1 360- 1 382,  s-a fo,lo'sit lin erocedoo m u l t  m ai 
Îngri j i t ,  care - dupa cîte euno'a tem ptna 1n p rezent - nu 

e mai Înt<Î lneşte În Trans,;, lvan i,a : l i m i.ta .supflaleţei tencu i te 
a fost n e,t soab i l i ta printr-un fla lţ  dăInuit  ]n blocuri l e  de 
pinra făI li  i ta a le p iJaştri loor ş i  ale şpa leţ i l o r, trasat În perfect 
paral e l i, m cu l in i i le arhi tecturale  fiil1ilJe ; de la ac,cst fal ţ ,  
suprafaţa tencui ta se racorda c u  g le tu l  subţ ire d e  n i ve lare 
:1 pori l o r  p ietre i  (f ig .  27).  

27 Pent ru datarea etapelor de COnstru ţ ie  ale bisericii evanghelice d in  
ebe�. vezi M. Angelescu, G. Giindisch, A .  K lc in ,  H. Kra ser. Th.  Streitfeld, 

Re51aurarea 1tI1lii monument de arhitectură din epocile romanică şi gotică 
111 caclTltI ansamblullti de mOllltl1lCl/le jel/.aa!e de la Sebeş-A7ba, " Monu
men t :  i�to:·ire. Studii ş i  l ucrări de re�tau rare«,  2, Bucu reşt i, 1 967. p.  
90- 1 1 9. 

33 

Fig. 1 1  e. Detal iu de zugraveal� de pe fatada de nord a t l Irn u � u i 
bi e ric i i  rom-cal. din atul N u.  roto şi de'iCn Vee ey Gyula.  

In fîrşit ,  n ll l i p  esc n ic i  exctTIiple le  de rencu!re i ntegrala 
a şpaleţ ilor de piatra faţui,ta, un exemplu  fi i rud recc<!1 t de·sco
perit l a  o fereastra de pe fapd,l de sLud a B i ser ic i i  Negre d :n  
Braşov, dupa Î n l a tu rarea zidariei  de  umplutu ra28. 

Reven ind l a  tratlarea pol icroma a e x teriorul,u i b iseric i lor 
româ,neşti ,  menţionam zugrăve<1Jl a de pura fac.mra m UJ!1 te
neasca, În i mitaţie de parament mixt  ( fig .  28) ,  ca.r..: a acoperit  
zi d u r,: le " tindei"  c.u adevarat domneşti 'a.dauga ta de Pe�ru Cer
ceI şi Aron Tiran u l  pc l,atura de vest a b i'ser ic i i  de zid Sf. Ni
co lae d in  Şchei i  Braşovului29 ş i  care - În stael iu l  :1cwal a l  
cercetar i lor  - ramÎne un 'un icat În Trans: lvani'a. Decoru.l pol i -

rom <1JI biseric·i l or româneşti evol ucază, dupa veacul a l  X VI-

28 Dese peri rea făcu t ă  de A lexandru Dohriceanu, c�ru ia Î i  m u l t u m im 
pentru  semnala re. 

Fig. 1 2. aste lu l  Corvin i lor  din Hunedoara. Lallira de nord a vech iu lu i  
lllrn de poartă, ast�zi Înglobal� În  aripa Berhlen.  Foto Ştefan BUlak. 

http://patrimoniu.gov.ro



Fig. J 3. Caste l u l  orvinilor din Hunedoara. 
l u i  buzdugan. Foto Alexandru Bogdan.  

Fi.g. 14.  Castel u l  Kornis  din Mănăstirea, jud. Cluj. Dublu semt de ten
cuială,  zugrăvită în imiua\:ie de şenaje. 
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Fig. 15. Caste l u l  din Lăzarea, jud.  Harghita.  In  registru l  i n ferior este 
vizibi lă  zugrăvcal a  i mi tînd bos�je de tip diamant.  

Fig.  16.  Biserica reformJ.tă din SÎn tămăria Orlea, jud.  H unedoara.  Dc
oaliu al porta l u l u i  de vest, zugrăvit În imitat ia  d inţ i lor de fierasnrău. 

Fig. 1 7. Biserica evanghelică forti ficata din Cloaşterf, jud.  M u reş. Deta l iu  
a l  f aradei de sud. 
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Fig. 1 8 .  Bi erica ev:lnghelică din Clncşor, jud. Braşov. Portal de pe 
faţ.ada de sud, cu chenar zugravit. 

Fig. 19. aSLe lu ]  Vizarea, jud. Harghita. Gol de t ragere subliniat 
arhitJectural cu decor f 10ral sti l izaL. 

Fig. 20. CetaLea satească din Şei ca Mică, j ud. ibiu. Decor zugravit pe 
cornişa l LImului de nord-est 
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Fig. 21.  Ce�atea sl),teasca din Ş:uoş, jud. Sibiu. Decor zugravit pe cor
nişa turnului  de nord. 

Fig. 22. Chenar de- piat'ră (a doua jumatate a veacului al X I I I-lea) refo
lo�it la corul bisericii evanghelice din ebeş, jud. Alba. Este vizibilă 
di.feren�a de fini,saj Între suprafata ce urmează a fi acope riLa cu ten
cuială şi suprafat"'l pregatita pentru glelLlire şi zugravue. rOto Her
mann Fabini .  
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F�g. 23.  Biserica reformată din D�ia, jud. Harghita. Detal iu  de p i c
t u ră :t bol \ i �or coru l u i .  

Fig. 26. Biserica reformară din ,Întămăria Orlea. 7.u grăveab arcu lui  
trium fal, î n  im iL:1\ i,:1 bol \ ari l o r  de marmoră. 
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Fig. 24. Biseri�a ortodoxa din Strei, jud. Hunedoan. Chena.r zugrJ':i t 
b fere:1stra de pe l a tu ra de est a coru lu i .  

lea, pe l inia urneI varl.1 t;e s.ubl i n i �·ri a modena t u r i i , î n  carC:.' 
p:ctura figurativa Îşi ga,seşte un loc din ce În ce mai în
semnat. Un exemplu care vadeşte buc u r,i a  pentrlU haina colo
rata a cO!1Struqi·i,lor este biserica Ado mn i rea Maici i  Domnu
lui di.n Turcheş, jud. Bra�ov, con.St11U�ta în 1738 ,  l a  care moti
vele de veche trad i ţ ie (arcaturi în cr.uc�şa tie şi d urngi d iferi t 
colorate) se îmbina cu elemente flol1aLe naturakste, p ic.wra 
figurativa şi  srrucrurC1Jla de asemenea colo rata (fig. 29).  

E te ev idem ca exemp lel e  c i tate nu alU fost cu lese s,istJema
t i,c, f i ind re:wll'atu.l unor ob,servaţi i  ocaziona,le,  sau recon.si,de

rarea unor oaz,uri cunoscute30, a caro'r ,prezentare urmareşte ,  

în sa , af irmarea inexistien ţci paramenntl<u i aparent în C1Jrhi tec
tura m edievală din România şi ,  mai ales, ob l igaţi,a conservarii 
şi a rest i tu i r i i f inisa j LlJLui originar în  p rocesu,[ d.e restaurare. 
LI data actuală, majorimtea şco,l i l o r  naţionale de restaurare 
(U.R.S.S., Republ ica Democrata Germana , RepubJ ica Fec!c:
rală German ia , Cehos,[ovaci'a, PoJoni::t  ş.a.) privesc tenculelile 
�i zugr�lvel i le  paramentelor medi,eval,e ca pe elemen te Cll 

29 Et�pa finală n. cercetări lor,  efecwate de Luminiţa Munteanu şi 
Mariana Beldie la b i seri ca Sr. Nicolae din cheii B raşovului,  a lămurit 
comp l icata succesiune a etapelor de cono;truqie, confirmînd datarea în 
etapa 1 5 8 3 - 1 595 a compartimentului zugrăvit l a  exterior în i m i taţia para
mentu l u i  mixt (vezi E. G recean-u,  op. cit., p. 207). Spre deosebire de 
ipoteza încheierii spre răsărit a u nei biserici independente, pe care am pre
zentat-o la p. 2 1 1 şi în fig. 1 5  a swdiu lu i  citat, u ltLmele cercetări au 
demonstrat alipirea directă a acestei "t inde", de pr PQrtiile bisericii dom
neşti din Tîrgovişte, la bi erica de zid anter:oară, de factură gotică, lega
tura cu noul compartiment fiind rea l izată prin desfiinprea zid'u l ui fa\adei 
de vest (vezi L. Munteanu şi M. Beldie, ercetările arheologice de la 
biserica Sf. Nicolae din Şchei.i Braşovului - campania 1975 -, com uni
care la Sesiunea anuaLa de comu nicari t i inţifice a D.C.P.N., '1 6  mai 1 975) .  

30 Pentru Moldova, vezi I .  Grigorescu şi  N. Diaconu, Prezentarea IInor 
elemente noi apărute CIt ocazia restallrărilor de la Drago'17ima, Sllceviţa, 
Taz/ăII şi Voroneţ, în Sesiunea ştiinţifică a Direcţiei mOl1/.tmentelor istorice, 
Bucureşti, 1 963,  p. 71-88;  [storia artelor plastice în România, vo!. I, 
p.  324. Pen�ru Transi l vania,  vezi Vasile DragUt, Picturi. mltrale exterioare 
în Transilvania medievală, "S,  . I .A., seria Arta plastică" ,  t. 1 2, 1 965, 
nr. 1 ,  p.  75- 1 02, studiu care - deşi este dedicat reprezentari lor figu
rative - c nstituie o lu are de pozi\ie în favoarea concepţiei pol icrome a 
paramen tul u i  medieval. 
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Fig. 25 . Biserica fostei episcopii ortodoxe d i n  Geoagi l l l  de u ,  jud .  
A lba. Deta l iu  de  zugrăveală l a  absida. a l taru l u i .  

drept egal de cercotal1e, conservare şi ev idenţiere, în aceeaşi 
măsura ca şi str'uCLura, decoraţi'a ou 1ptata sau p ictura figu
rat i. va. în acelaşi t imp, concep� ia  romantico-mod-erni  ta a 
paramen tu [. u i  aparent CQll1it inua a fi,e actuala în �ari cu o 
înde lungata trad i ţ ie a I'e9vau,rar i i ,  cum sînt Franţ a  şi Ang l i a .  
Trebuie sa recunoaştem ca  aceasta concepţie, p redom inanta 
pe phn european între cele dOiua războa::e mondiale,  a con
tinuat a fa cineze pe res'Uau ra tori i din ţ:l!ra nO'.1stra, ch iar 
ş i  în u l t imul  deoeni,u .  Totuş i ,  d i n  restaurari le  efecmate de 
Direqia  Mon umentelor ht-orice ou începere dm 1960 nu 
l ipses,c exemple ,de bune intooţ i i  m.::tn,ife tate faţa de f ini
sajul  origin ar, cu precadere sub aspe'CltLUI conservar: i  vech i lor 
tenouiel i .  La  biseri c i le eva.nghel ice din Sebeş şi Pre jmer, frag
men "eJe originare au fost îll1catdrate de te:ncuiel i  noi ,  caflOfa 
le reproşăm exe cuţ ia d :n  mortar de ciment-var, cu praf de 
p ia'1:ră, tencu iaJă moderna care exclude z,ugrăvea:la ş i  face 
să crească umezeal a  în z idur i .  Soluţia a fost ameliorată l a  
recenta fe<staurare a b i,ser ic i i  mănast:r i i  Puma,  unde tencu
idi le  S-GlJU refăcut ],n tehn ica origi'l1a,ră, dar în toate ace,ste 
trei ex,empJe au fost Iă8aue aparente pietr-ele făţLLite şi p ro
fi lat'e, accenwÎndu-se prin teil1 cu irea suprafeţe lor  din p iaDra 
brută i logismul pas,trăr i i  la vedere a margin ilor  zldrcnţuite. 
tocmai la  e,l ementele cu rol princÎlpal în aouzarea rium u l u i  
ş i  a ordon,a.nţei  [aţ(l!delor. I n  a l t e  cazur i ,  s-a a,doptat s,islte
m u l  conso l i dări i  uencil�ieil i lor  originare şi  de.raşarea lor pe un 
fond de zidărie ros,tJuita, sohlţ ie  care a fos\( ade ea reco
m andată şi  de vechea Comis i.ul\1e a Mon'llmen"e,l'or rs.torice. 
Consideram că aceasta rezolvare ar,e un Lnter,es pur arheo
logic, Întrucît imaginea faţa.dei este des,compusa ÎIn fragmente 
distribuite  de h azardul gra,dului de co.n, ervare. 

D intre restaurăr:le CaT,e au urmă,r it  refaoerea unitară a 
tenou iel i Jor, în tehnica veche, cu i ntegrarea fragmcnvelor de 
f in isaje originare,  c i tăm : restaurarea paramentu l u i  exterior al 
biserici i  evanghelice d in  HăfII1TM1 , j ud. B raşov - cu  excepţia 
parocrulu i  faţadei de v�st ;  ,inc inta cetaţ i i  săteşti din Valea 

37 

Fig. 27, T l i serir.a evanghel ică din Sebeş. Deta l i u  a l  unui pi l asl ru din 
cor, Cl l  fal lu]  prevazut  pentru racordarea tencuie:i i .  f-oro Herma n n  Fabini. 

Fig. 28. Biseric:1. Se. Nicolae din  chei i  flraşovulu i .  Det a l i u  de zugra-
ve:t 15 h tU r:L ul-c1oporni\:l ,  în umiDa\"ia paramentu ] ll i  mixt.  
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Fig. 29. Biserica Adormirea Maici i  Domnulu i  din Tu rcheş, jud .  Braşov. 
Detaliu al fa\adei de sud. 

Viilor ( Vorumloc), jud Sibiu ; oory'ul bi.serici,i Sf. Nicolae din 
Şcheii Braşovului, la care semnalam, Însă, inconsecvenţa ten
cuir i i  cu praf de p i auă şi adao,s de .auloare a niveleJor supe
rioare ale uu.rnului-clopo,tniţa ; b�s,erica mănast ir i i  SeclU ; turnul 
biseric i i  romano-ca�ol ice din Satul Nou, jud. Harghita. Se 
poa,te .afi rm" ,. ca, l a  data actuala, rest'aurafi, Ie ce se efectueaza 
în R!om�nia au ca p rincipiu general ,C011'se·rvaI1ea tencuieli loT 
autentioe, completarea ,lor - p'e pO:rţiuni le unde a;ce,Sllea nu se 
mai ,păstrează - cu .tenouieli  ll"eaJ,izate Î!I1 aceeaşi tehnica, pre
oum şi restautarea decorul'lli pol icrom originar (subl iniem, în 
acest sens, restaurarea p ol icromi,ei 'a,Iihillleoturale, efectU<l!ta de 
Tattiau1a Pogonat Ja tur'lele bisericilor de la Selcu şi B istriţa 
- vezi f'ig. 5 ) .  

Refacerea - ş i  nu restaJUI1area - decor.ulu i  policroJ11 sau 
a zugrave,Lilor O'rigiJ1.CLre este încă pr,ivita ,ou neîncredere, în 
ţara noa,s'tra, f i ind pe cLeplÎil1 valabila afi rmaţia l u i  Rudolf 
Ziessler - unul dintI1e promowri i  recomtituir,ilo,r int,egrale ale 
coloritlului orig.inar -: "Această despărţire de metodele de 
lucru şi de tradiţiile întîlnite pînă în prezent în practica restaţt
rării, presupune otraj şi acceptarea unor permanente confrun
tări de opinii"31. Pîna aoum, şcol i  de reoonstilluire integrala a 
policromiei s-au înohegat ,doar în Repub1ica Fleder,a,Iă Germa
nia,  sub influenţa Lui Werner Bomheim g,en. Scihil l ing32 şi în 
R:epublica Democrata Gerill.<1Ina, c u  precaidelie în Id�s>tricDele 
D resda şi Erfill,rt, sub impulsul dat de pasionaţii şi profund 
documenvaţi i  cercetator,i Blisaheth Hiitter - ,caJre a funda
mentat şi metoda de oeocertare - şi RUidolf Ziessler33• D inllIe 

3 1 Rudolf Ziessle.r, Farbe und Architektrtr. Zur Polychromie histori
scher Ballten, In Denkmale in Thiiringen, Weil11M, 1 973, p. 1 3 1 .  

32 O vedere d e  ansamblu a restaurăriIor d e  po.!icromie arhitecturală în 
Germania Federală apare în Denkmalpflege in Rheinla/Id-Pfalz. Jahres
bericht 1965-1967, Mainz, 1 970; semnalăm introducerea scrisă de Werner 
Bornheim, Farbige Architektrtr des 13. Jahrhrmderts am Mittelrhein, p . 

7- 1 0, care cuprinde şi un istoric al studiilor privind policromia medievală. 
33 Metoda de cercetare a coloritului originar este p rezentata În studiul 

elaborat de EJisabeth HLÎtter, Untersuchrmgen Zur Polychromie der Goldenen 
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cele mai reuşite şi sel11n i ficativ,e re'staJlI' rări din R .D.G. pe cac 
le-,am ce.rceDat rdativ re,oent, prezentăm: bas,i l iea .romanic::: 
din Wechselburg - veacul al X I I-lea - unde comparare::= 
imagin i lor înainte şi după restaurare ( fig.  30) va da de gîl. 
dit - sperăm - asupra rol u lui culorilor în p recizarea intel= 
ţi i,lor de compoziţ ie ;  biserica manăstir i i  cisterC Îoene din Marie.!. 
stern ( 1 248- 1 280), unde s-au refăcut Ziugrăvel i le or:ginar1e î 
imitaţie de pia,tra şi ,carămida, aplica'De pe o zidărie care uti: 
l izeaza ambetlc ma ter.iak de constfoll eţie, fara ca zugră ve I i i  
să reprodll'ca natura reala a .suportului ( fig.  3 1 ) ; capel.a caste= 
l ul ui A ugustusburg ( 1 568- 1 572) ,  'Unde elemenuele 'arhitecturaJ 
decroşate pe fond ul alb au fost zugrăvi te în roşu 
caJstelul Wilhc lmsburg din Schmailkal,den ( 1 585- J 589) ,  a ca 
rui varialta pol icromie Ol.IJprintdea şi bogate chelliare p;'ctate îl 
juru l aneadramemelor ,din p iatra, cheJ1Cltre care au ['ost refa
cute pe u rmele descoperite (fig.  32) ; biserica din Romhilc 
( 1 450- 1 470), la care s-a refawt decof1u! pj,ctat pc bolti îr 
imitaţie de traforuri,  decor care nu l ipseşte din Tran
�ilv.ania, fi ind cons,ervat 1n valrÎ'al1lta de tip "flamboyant" lc= 
capela din t'LImul Mari,ei , si1:uat pe latura de est a incin teii 
bi seri,ci i  Sf. Margareta elin Mediaş (-cca. 1 5 1 5 ) .  

în R omânia, refacerea deCQ.rulu� poli,crom se ana în sta
diul  unor p rime încercari, efectuate la Sibiu de arhitectul Her
mann F.abiai şi care nu au traveIlsa,t încă fooul cri,tici i de spe
cial i t'aJue. Atribuim un cLeDt�ebit i>nteres r'cstaurări,i biseric i i  ro
mano-aa,tolice din P iaţa Rlep'ubl ici i , la'l ca'rei ,colN,it  variat a. 
fost restituit dupa tablouri  cOiavemporane ri>dica,ri,i ei ,  precum 
şi ref<l!cerii reţelei de fuguri ZJugravite în negru pe faţaJdele tlIlr
nului-locuinţă din complexul casei Ahemberger - Primă'ria 
veche -, conform fragmentdo,r Ilutenti'ce descoperite.  R est'alll
ra.rea faţadei princupa'le a p a liat whl i Bfiuk,enthal demonsltreaza. 
convinga·vor importanţa cLulor,i lm În evidenţier'ea a,rh i tecturi i ,  
dar :nu este suficient argumenvata ş't i inţific, întruoît aleger.ea 
culori lor I e bazeaza cu precadere pe oo.nsideflaţi i  sti l isti,ce - şi 
mai pUţin pe probe concr'elJe. CO!flJsideram ca refacefiea co.lori
tuLui prin .analogi.e poate fi 'vot atît de subiecDiva ca şi reve
nirea la p aramentul  aparent - şi, în acest sens, îl  c i tam din 
nolU pe Rudolf Ziessller: " . . .  Constatarea prin cercetare a con
cepţiei originare a policromiei poate să nu condţtcă întotdea�ma 
la recol1Stit�tirea ei prin resta�trare, dar omoaşterea ei trebuie 
să constituie î11 orice caz fJrmctul de plecare al programului 
)�i al metodei de resta/-trare. Această cercetare fun'Uamentală 
reclamă şi cunoa)�terea fără laGme a tuturor tratărilor �dte-
1·ioare şi a stării lor de conservare. N�tmai prin această Ot
noaştere se poate l,-ta o hotărîre bine cumpănită C/-t privire la 
resta�trare, se poate alege între variantele decapare-conservare� 
restaurare sau chiar refacere a coloritului"34. 

In concluzie, avînd în vedere creşte,rea exigenţei pentru 
nivelul şti inţific  .al r,estaurarii ,  ne aJp,a,re necesară genemlizarea 
orieH'tari i care evi ta facto'liul subiectiv în stabil irea ierarhiei 
valorilor c.e trebuie ev,idenţiane pTm re.staurare; acest proces 
tr,ebuie sa urmareasca pune,rea în lumill1a ,a modul u i  de gîndi re 
c are a generat monumentul de arhilteOllUra, .al ca'liui fiujlSaj 
origina.r cons,ti uuie un e1ement de cOimpoziţile cu deosebi ta 
semnificaţi'e. Procesul de restaurare impLică oercetarea siste
mului  iniţial de tratare a paramentului ,  c u  o atenţie dezbarată 
de prejudecaţi esootice. 

In i ţierea unor studii sistematice - cu a jutorul metodelor 
modeme de cercetare35 - asupra fini sării paramentelor medie
vale va aduce o lumină noua au pr,ivlire la conoepţia vechi i  
no'asltre ,arhitec.turi ş i  va im.pune 'respectul pe ,care trebuie sa-l 
aiba restwratoml faţa de dooumentul  oe S i  este înoredinţat 
spre a-i ,reda pun&ea de expr'els,i,e p'ro'pr ie .  

Pjorte am Dom z u  Freiberg, în Krmst des Mittelalurs i n  Sachsen, Weimar, 
1 967, p. 222-235. O prezentare de ansamblu a restituirii integrale a deco
rului policrolll arhitectural, În cadrul restaurarilor iTealizate în R.D.G., 
apare în volumul Denkmalpflege in Thiiril1gen, Weimar, 1 973, cu precă
dere în studiile redactate de Rudolf  ZiessJ.er, Gerhard Kaiser şi Roland 
Moller. 

34 Rudolf Ziessler, op· cit., p. 1 3 1 .  
35 Tatiana Pogonat, Raport asupra deplasării documentare 1 n  R.o.G� 

1n 1 973 (arhiva D.P.C.N.). 
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Fig. 30. Bazi l ica romanică din Wechsel b u rg, R D.G.,  Înainte şi după restaurare. FOlO I n st ilut fii r Den k m a l p fl ege - J\. rbeilsste l l e  Dresden. 
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Pig. 3 1 .  Biserica mana tlfI l  ci srerocne -din Mariensrcrn, H. . . D.G . Vedere 
a i n te,riorului , după restaurarea zugrăvelilor. Foto Institut fur Denkma
pf lege - A rbcitsstelJe Dresden. 

Zusammenfassung 

Dic Studie befaBt sich mit cler noch viel umstrittenen 
Fragc der mittelalterlichen Farbigkeit, im Bereich der Restau
rierung sow ic cler kllnstgeschichtEchcn Fragen, in Anbetracht 
ihrer gegenseit igen Wirkllngen. 

Beginnend mit der zweiten Hălfte dcs XI X-ten Jahr
hunclerts, eine wahre Anbetung dcs " schonen" Baumaterials ,  
tief gewurzelt i n  der Feinfi.ihligkeit cles modernen Menschen 
als  Folge eines l angen und wiederspruchsvol len Prozesses (die 
romantischc L iebe fiir R uinen , dic abstrakte Befriedigung -
positivi chen Ursprungs - des strukwrellen Begreifens, die 
Vorl iebe der moclernen Arch i tcktu r fLir das sichtbare Bauwerk, 
der l i tcrari che Begriff cler menschlichen Personlichkeit als 
viclscit igc, stăndig-zwiespăltige Ge taltung), verursachte einc 
R estaurierungsmethode welche, durch Entfern ung des alten 
Verputzes und Anstriches - mit  A usnahme cler figurativen 
Wandmalerei -,  nach der S ichtbarkeit des Mauerwerkes 
trachtete. D iese subjektive ăsthetische Einstel l ung brachte clic 
Tatsachc in Vergessenhcit daB, vor der Geburt cler modernen 
Architektur, cler Farbcnanstrich cin Hauptfaktor war zur 
Betonung der allgemeinen Konzeption e ines Bauwerkes sowic  
cler Weltanschauung einer bestimmten Epoche. 

Die mauerwerksichtigen Restaurierungen beeinf1uBten auf 
d iese Weise die Theorien betreffend die Gesch ichte cler Archi
tektur, in welchen - U111 die Jahrhundert\o'(ende - die An
nahme e ines absichtlichen Gebrauchs des ichtbaren Bau
l11atcrials sich e ingebi.irgert hat, mindestens [ij r gewissc Bau
richwngen, wie z. B. [ijr die byzantinischc - l11anch mal auch 
fLir clic rOl11anische und gotische - Architektur.  

Die Wiederherstellllng der farbigen Originalfassung bei 
manchen, nach 1 950 l11eistens in eler D.D . R .  unel B .R .D.  
ausgefijhrten Restaurierungen, wlIrde durch cl ie nelle kunst
gesch ichtl iche Orientierung gefordert, welche ei  ne grundl ie
gende E igenschaft cler l11 ittelalterlichen Architektu r,  - năhl11-
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Fig. 32. Castel u l  Wilhe l m sburg din Schl11a lkalden, R .D.e. Chenar pictat 
în j u ru l  �nca,dral11entului de pia tră . Foto Insti t u t fiir Denkl11alpflege, _ 
Arbe�ts�te l le Erfurt. 

l i ch,  clie voll kol11mene Oberein ti l11l11ung zw ischen cler ab
stra�ten Bedcuwng und der ZUI11 Auselrllck d ieser Bedeutllng 
gewahlten Form -, zur Geltung gebracht hat.  I n  diesem 
Zusammenhang, erkannte man class die Farbigkeit uncntbehr
l ich war zur Betonung des ieleologischen unel sozialen Aus
drucks eler Bau werke. 

Die al lgemein akzcptierte Meinung betreffen:l clcn Ge
brauch - bis zum Ende des XVpcn Jahrhunderts - cles 
ichtbarcn Baumaterials in der wallach ischen und moldauischen 

Architektur byzantinischer Tradition, w i rel in Frage gestellt 
auf Grllnd mancher Beisp iele von farbigen Anstrich welchc 
elie mallerwerksichtigen Restaurierungen i.iberlebt haben. Wei
tergehend w irel im besondern die farbige mittelalterl iche A r
chitektur Transylv,aniens behandelt,  als Trcffpunkt der ost
l ichen unel west l ichen Einfli.i sse. I n  eler reich nllancierten 
Entwicklung der arch itektonischen Farbigkeit elieses histori
schen Gebietes, stellen elie rumănischen Kirchen einen Sonder
fa l i  dar: wăhrcnel - beginnencl m i t  elen V I Iten Jahrhunclert 
- clie eleutschen unel magyarischen Kirchen auf Polychromic 
verzichten, i nelem sie mono-, hochstens bych rome, cinfachc 
A nstriche verwenelen , bewirkt  bei clen rumănischen K irchen 
eler E in fl u B  eler wal lach ischen Architektu r e ine progressivc 
Bereicherung cler polychromen Fa saelenverzierungen - figu
rative AuBen wandmalerci mitinbegriffen - clessen Hohcpunkt 
En dc eles XVI I I ,en Jahrh underts erreicht wurde. 

A l s  eine R ichtli n ie der hCllte in R lImăn:en ausgef,i.i hrten 
Restallrierungen gi l t  die KonservieTUl1g der originellen Farbig
keit, sow ie die Ergănzung eles alten Verputzes i n  der urspri.ing
lichen Technik .  Die Wiederherstelhmg der farbigen Original
fassung wirel noch mit Misstrauen bctrachtct, aber V crsuche 
eler An wendung dieser Methode sind schon im Gange. 

Die Verfasserin bedankt s ich bei den D.D.R.  Forschern 
Dr. Elisabeth Hiitter und Dipl .  phi l .  R udol f  Z iessler, welche 
ihr vom Sehen zum Schauen der mittelaltcrl ichen Farbigkeit 
verhol fcn haben . 
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UN VECHI MONUMENT DIMBOVIŢEAN NECUNOSCUT - BISERICA 
FOSTEI MĂNĂSTIRI GORGOT A * 

Arh. CRISTIAN MOISESCU 

Revi'l'imentuJ constructiv care caracterizeaza a:rhi'cectura 
Tarii Româneşti în între�ul secol <lI XVI-llea se remarca atît 
din punct de vedere cantitativ, prin intensificarea activi taţ i i  
ctito,r,ieeşti de ,ridica'r,e a unor no,i motIlumenve pe tot ,cuprinsul 
acestui teritoriu, cît şi calitativ, prin tmbogaţirea planimetriei ,  
stnucturi.lor spaţiaJ,e şi plasti,oi i monumentale sau docoflat,ive. 
Se în�ele.ge ca nu putea ramÎne â.n(lJfa,ra :aoestui Îns'emnat efo.rt 
constructiv Însăşi principala reşedinţa de atunci a ţarii, ora
şul Tîrgovişte. Atît în vatra tîrgului cît şi În preajma 
sa, s-au construit ctitorii de 'seama, cele mai muJue d:intre ele 
cunos,cute special iştilor. Printr'e ode oare nu rau facut Însa 
pînă în prezent obiectul unor cercetari ,  prin importanţa arhi
tectu.rii sale, esue şi biserioa ,fostei măJnastiri Go,rgota, aşezata 
la cîţiva kilometri spl1e nord-est de TIÎ'l1govişte, în reg,iul1ea 
dealurilor, în satul cu acelaşi nume, aparţinind acum comunei 
Razva,d. 

E lemente pentru datare a exacta a întemeierii acestui la
caş nu avem1 .  Jafurile ş i  ruina care s-au abatut deseori peste 
aşezarea manastireasca Iau fa'cut sa s·e p'ilarda mUlhe docu:menvc 
preţioase, printre ,care şi ,cde ,ale pr�l11'ul:ui ctitor. D intr,e hrisoa
vele mai tîrzii care ne-au ramas, unul este şi cel dn 7 iul ie 
1 594, pr,i.n care Mihai Viteazul Întal'eşte manasti,ri i moşia din 
jiuul e.i, socotindu-l pe Patraşeu cel Hun "ctitor al sfintei mă
năstir(2, Mai tîrziu, la 3 decembrie 1 597, în cartea lu i  Fotea 
judeţu'!' ou 1 2  pÎrg,ari, aceLaşi voi'evod "'pune .că "au fost mi
luită această biserică, de la Întemeiere (Sll'b l .  I1S. C.M.), cu 
locul de moşie dimprejurul mănăstirii d,e răposatul părintele 
Domniei mele 10 Pătraşco voievod" 3. B iser,ioa şi primele con
strucţi i  aferente ei  ,au fost deci ridioate din porunca voievo
dului Patra,şcu oeI Bun4, în ,rastimpul ,oelo,r 'trei 'ani a.i scurtei 
sale domni i ( 1 554- 1 5 57) .  

Nu mult timp de h zidir,ea sa ,  ma:nasti'r'ea ajunge în para
gina. într-un act de danie din vremea lu i  Alexandru al II-lea 
( 1 568-1 577), mitropolitul Eftimi,e al Tanii Româneşti arata 
ca "a văzut această mănăstire Golgota cum era pustie şi scă
pătată şi mt avea nimic, nici Ot ce să ţinea călugării, nici 
hrană, nimic, şi viile p�tstiite şi casele dărîmate şi risipite toate 
şi neîngrădite", Atunci ,  facînd sf.at cu voi'evodul lea sa nu 
lase "în părăsire şi să nu se risipească această mănăstire" ,  
mitropoli tul orÎnduieşte ,ispra,vnic Ia Gorgota pe Spiridotl1, 
egumenul manastirii Dealu, caruia îi da bani, "ai mei bani" 
spW1e e>l sa se îngrijeld.s.că de cele 'tI'ebu�ncio.aJSe pentnu "toc
mirea" manastiri is. 

Ocuparea Tîrgovişnei de tUirc�i ,oonduşi de catrle Sinan 
Paşa, ÎIl1 anul 1 595,  provoaca pusti i r'ela manăJstifi,i. ,î n  canea 
citata ,a lu i  Fotela se aI1ata astJf.el ca, în anul 1 597, manas,tirea 
er.a "dărîmată de către procleţii turci şi arsă, ,�i goală, şi fqră 

• Tex'tul neprezi n,ta ada<pta;p�'1 pelltrll tdipar a comlln�anii susţinm1e în  
cadrul Sesiul1ii amvaJe a DMIA, mai  1 974, Desenele din  text aparţin au
toru lu i . 

1 Despre istoricul manastirii vezi 1ndeosebi N, Ior!!ia, F/.indaţi/.ini reli
gioase ale domnilor români În Orient, Euc., 1 9 1 4,  p, 8-1 3 ;  Constantin 
Vasi lescu, Mănăstirea Gorgota, Buc ., 1 93 7, ( "B.O.R .",  1 93 7, p.  1 56-1 74) şi 
A, Gheorghiu , Golgota. Pagini din istoria bisericii române, ( " G . B . " ,  1 962, 
n'\'. 3-4, p .  3 1 8- 3 4 1 ). Vezi şi N. Stoicescu, Bibliografia localităţilor şi 
monumentelor fetldale din România, 1 ,  1 970, p,  344, 

2 C VasilesclI, op, cit., p. 1 57. 
3 DoCitmente, Ţara Românească, secol XVI, voI. VI, p .  299, Vezi şi 

documentul din 7 n-ai 1 644 ,  din care rezultă că avea ocine de la  Pi1-
traşcu cel BUIl (Arh, St.  Euc., 111-i1'ea Gorgota, I V/7), 4 Pome ln icu l manastirii 1ncepe Îl1Sa cu Ncagoc B asJ:rab (e. Vasilescu,  
PomelrziC/lI Mănăstirii Gorgota, în "Miron Cost in" ,  IV, 1 9 1 6, nr .  3 ,  
p.  224) · Acelaşi autor crede c a  Neagoe a rost trecu t  Î n  pomelnic deoarece 
fusese ctitor la Meteore, unde era metoh mănastirea (e. Vasilescu , Mănăsti
rea Gorgota, p. 1 58). Manastirea a avut şi o răcliţa de moaşte, Jăcuită de 
Pevru Voievod, pe care N. Iorga n identifică cu Radu Pa.isie (Ful1daţiuni, 
p. 8-9); acest Petru pare să fi fost Însa Petru cel Tînăr ( 1 5 59--1 568). 

5 Dowmente, secol XVI, val. III,  p.  271 .  
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odG'ijdii înărmtru, ş i  căhtgăraşii goi  ş i  săraci"6. În acelaşi an ,  
Mihai Viteazul "Înt împlîndu-se să meargă la  această sfîntă 
mănăstire"7, vazÎnd starea În care se a f!.<a , îi adauga la averile 
cunoscute şi o p'arte din moşia oraşului TîrgovişteB• 

Cu pri.lejul  v,enifi,i în �a)ră a 'Oşti lor conduse de Gabriel 
Bathory, prinoipele Tmns:lv,ani,ei ,  în ia.ma anu1ui 1 6 11 , ma
nastirea Gorgota .a avut d:n nolU de 'suferi.t. Anunei au pi,er,it 
toate actele de Înzestrare ale manastirii , de la  întemeierea ei 
pînă la acea data, " încă şi Ot mai multe odoară"9. 

în oontinuar'e, manasDÎrea primeşte numema:se dani,i d in 
partea unor boieri, ca Patru din Bulineşti, la  1 6 1 2, s'au Radu 
Buzescu, în anul 1 6 1 7 1°. Din actul de danie al l u i  Radu Bu
zes'c'll aflam pentru p'r·ima da,ta că Gorgota ,fusese Ln,chinata 
manastir�i Me,teoI'e din Tes,salia. PrÎ<fl ,da'l1ii şi cumparari de 
case sau ,locuri, stare'a mana:sti,rÎ<i ,era destul de buna în 1 623, 
în zilele domniei l ui Radu Mihnea, ,cînd "jupan Necula vis
tierul din I anina" repar� -vechea manastire. 

P i sani,a biserici i ,  pusa ,cu acest pri'1ej şi scrisa în tI'ei l,imb.i 
(gr,eceşte, s,lavoneşte şi româneş,ue), nu .aminteşne de intemeie
tor, dar î l  a,rata pe Necula ca "nou ctitor" . Nlu ,e:ste vorbta de 
o rezidire "din temelie" a bisericii cum amta pisania - ci 
nUIn<lii de o refacere, o r,eparaţie .mdi·cala, de car'e ·avea fara 
îndoiala llevoile ansamblul manastiresc şi po:ane chia,r biserica 
dupa pustiirile din 1 595 şi 1 6 1 1 .  De altfel, cercetariIe arheo
log,i,ce efectuate a;ic i  în 1 968 de M'lleJeul de i stmie din Tî,l'go
v,işte nu au de.scoperit o aha construcţi'e ant,er:oara celei în 
fiinţa şi astazi. 

Dupa ,ace.asta reface.re ştirile doc'llmenuare se refera mai 
ales la averea manastirii . Nume!roşi domni,  printre ca.re Matei 
Basar.ab, Şerban OaJl1<taouzino, Consnantin Bl'I�n,cov'eal1lu, Gri
gore Gh:ca sau Constantin Mav,rocorda't o înZJestreaza cu moşii 
sau i le întaresc pe cele vechi ou prilejul uno'r judedţi,  dov<lida 
a impo,rtanţ·ei de care &e biUc'ura mana.stire,a Gorgota din par
tea oficialităţi i  a c,eJ ei vremi.  

Ca ş i  multe alte m�nastiri din T,<lira Româneasca, La Înoepu
tul s,eoolu lui trecut manasui:r'ea Gorgota începus'e a se mina, la 
aceasta contribuind şi cutremurul din 1 802, oÎnd S-<liU prabuşit 
turlele b.isericii .  într-o canag,r,afi,e din 1 823  (lJfHm ca bisei,ica 
eI1a de zid "din t·emelie pînă la bolta cea veche" ; bolţiIe bise
rici i ,  prabuşite, ' fus{�sera ",rava11ite ,ou uluci ca,re putrezi s.era, 
cauza pentru care ploua în bi'se,rica. B.iserica e,ra nezugravita 
şi ,av:ea .cinoi ferestre fara cercevde1 1 •  

Din aceasta situaţie la fost soold.sa la 1 8 36  de  catre egume
nul Efrem, " trimis de la M eteora" .  Aoesta, vazÎn.d b iserrica 
"aşa dărăpă1'lată" "a preînnoit-o Ot facerea clopotniţei şi cu 
şindrilitul şi că tăviln,eala şi cu zugrăveala . . .  i cu facerea 
chiliilor, din casele de deasl,tpra porţilor i casele cele mari . . .  12. 
La zidul dintre naos şi prOl1lao.s, fa'cut din nou <l'tunci, egu
mel!1Jul Efrem a utiLizat şi mat,erialle r,ezultate din darÎma,rea 
fo işol'ului brîncovenesc de La curtea domneasca de la Tîrgo
viş.ne, printre oare doua fuSUtri de c:oloane din piatra ou oapi
tele. 

R,epara'ta parţiall la  1 8 36, peste 1 1  .ani bisel1ica era într-o 
sta,re pl'eaara. Dupa aum ,r,e,zulta dint,r-o oata�rrafie din anul 
1 8 47 13, 2Jugrav.eala, deşi noua, era "p'e alocurea stricată şi 

6 Ibidem, vol. VI, p. 299. 
7 fbidem. 
8 Ibidem. . 
9 Ibidem, secol XVU, val . II, p. 3 şi vol. III, p. 48 .  
1 0  e. Vasi lescu , op. cit., p .  1 59-1 6 1 .  
1 1  Acad. R .  S .  Român ia , ms. 722, f .  1 93 ·  
12 N. Iorga, Studii şi documente, X V ,  p. 1 0 1 .  
13 Publicata de Ştefan Berechet, în " Amvonul " ,  1 9 1 5 ,  n r. 8 -10. 

Vezi şi  catagrafii le  din 1 850 şi 1856 l a  Arhivele Statul ui Bucu reşti, Minis
terul Cultelor şi InstrUCţiuni i ,  dos. 2280/1 850 şi 4300/1 856. 
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cojită" ;  biserica n.u ave,a bolţi ,  ci un "tavan de lemn, văpsit 
peste tot, cu btn catiotmen zdrobit" ; nÎmpla er.a zugravita dar 
"crăpată pe alootrea, fără a putea ad/.tce vre-o primejdie" .  
Invdito!ar.ea b i sericii  era din ş :ndrila de stejar, "tăvănită nu
mai în faţă Ot 14htcă văpsită cenuşie, Ot un tl-trnişor deasl-tpră-i 
iarăşi de �til4.că sadea, tot tăvănit de jvtr împrejur" . 

Casele - ru:nate Întrc t imp - se afhu în �cea v reme 
Într-o stare destul  de buna .  La data amintita existau o "pe
reche de case noi nalte de zid ale igNmenii, dinaintea bisericii, 
Ot dOvtă odăi şi o cămară, plimbătoare şi O sălită . . . şi O ga
Iărie cu cinci obloane, însă odaia cea mare şi g�lăria pardo
sit:ă cu duş/-t/77ea, iar odăita cea mică şi săliţa pardosite CIt 
cărămizi, cu pi·vniţă svtb dîns,ele de zid; învelitoa1'ea nOVtă de 
şindrilă dă stăjar" . 

In a fara de casel e noi faoute de egumen u l  Efrem, mai 
e�ista,u doua odai deasupra porţ i i  "de gard )�i tencvti te . ' .  şi 
un pălimăraş dinainte cu scară" şi al1:e patr·u Încaperi "Ln 
rÎndvtl caselor egvtmenii, jos " ,  cu fer.estrele fara geamuri,  to::tte 
acoperice cu şindri la d� snejlar veche. 

La data ami ntita, manast.i rca avea 6 moşii ,  un muntc, o 
casa la Tîrgovişt·e şi un "hanişor" în Buoureşt·i d in c.are rea
l iza ven ituri destul dc înscmnate, car,e mergeau h manas
t ire:a de la M,etcore, 'l1ndc era Închi,nata, 

Dupa secu l ar,izare.a aver i lor  manasni,r.eşti,  chil i i le  s-au f'ui
nat tr,eptat şi, nefi ind repamte La timp,  au d:'spa.rut c'u vre
mea. I n  anul 1 865 înve l ito.a·re·a b isericii era "foarte rea, încÎ.t 
ploaia pătrunde pe mai ml-tlte locuri, fiind necesară o 14rgentă 
intervenţie" 14. 

In anu l 1 88 1 ,  manasti rea a fost viz'itata de o comisie for
mata din scri itoru l Ion Sl,av·ici şi a,rh itecnu J Gh. Man.drea, oare 
au oon stat.at ca "biserica, zidită CN m1.tită vmitate de stil în 
cărămidă netencvtită, s-a surpat cu ocaziI-mea umti cutremvtr, 
Înc;t mt a mai rămas îl1 t l'eagă decît partea despre străni şi 
altar. La amtl 1836 ca a fost l'estavtrată, se înţelege însă mt 
în stilvtl ei primitiv" 15, spuneau raportori i .  Din vechea bise
rică ramasese neatinsa după reparaţie n umai "partea despre 
altar " ,  .a ratau aceeaşi .  

St<lJr,ea în care a junsese monumcntul pÎna În zilele n oastre 
a reclamat l ucrari cu caracner de urgen ţa spre a-l putea 
sa.lva - lucrari desfăşuratc în imervalul 1 968-1 970 16. Aco
perişul ca şi ru.rnu.leţ u l  din lemn ' improvizat deaSiupra pro
nao-Slulu:i er.au Într-o sm·re de .alocenwata degrad are ; z:durile 
l atel1alc el1aU strapunsc de fismi adînc.i, 1a.r z�da,rja În buna 
pane maC'irrată . În  'ace:a'sta siw<lJţie $ocopul lu c.rador a fost 

14 Arhivele taru l u i  Bucureşti, Mini slerul ulteIor şi I nstruCţiuni i ,  
dos. l 5 33/ 1 864. 

15 Momemente naţionale. Mănăstiri şi  biserici ortodoxe. Raporturi de Ia 
comisiuni le Întocmite pentru cercetarea lor, partea a I I -a, p.  203-204. 

16 LUeJ'arile de restaurare au fo t executate în regia beneficiaru :ui de 
folosinţa al monumenwlu i .  Pro:ectu l de consolida�'e �i re�taurare pa(
riaHi apal'\ine auwrului .  
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Fig. 3. Fa\ada de vest, vedere Înainle de restaurare. 

Fig. 5. Fa\acLa de sud-est Înainte de resvaurare. 
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Fig. 4. Faţada de ve t după reSlaurare. 

Fig. 6.  Fapda de e�t dupa restaurare. 
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În primul rînd de consolidare şi apoi de restaurare parţială. 
Aceste lucrari au fost preoeda,te de oeroeta,ri arheologice 17 c'are 
tr.ebui'au În principal să lămurea'scă urmat'oaI'e.1e probl'elIl1e: 

- de cînd datează zidurile biseJ.1ici,i în fi inţă astazi; 
- daca pe locul <lJct'uale i  const.meţ i i  a biser,icii se past'rează 

u Tmde unui alt edifioiu r,el.jgilOs mai v'ech i ;  
- care au  fost, ,crOiI1'oIO'gic,  etape-loe d e  construeţie ounos

cute de monument de-a l ungul sbuciumatei sale existenţe. 
IIl1tJ.1uGÎt s-a considemt atunci ca nu ,existau sud,ioiente ele

menlle documentare pentJ.1U reconstruire,a arhite,cnurii  bolţil,or 
şi turlelor prăbuşite ale b iserioiri s-a hotalr.Ît consolidarea zidu
ri lo,r pînă la înalţimea eXiSllenta şi  proteljarea lor cu un QJC'O
periş d in  şiţă (fig. 4) ,  În aşa fel încît oricînd sa fie posibilă 
aducerea laoaşului h forrn�a 'sa v'eche. 

In interior au fost marC<lJte uoaue elementele de arhite,c
tura disparute care au modi,f�cat aspecuul biserici i ,  adid flun
daţia zidului care desparţea iniţial  naosul de pronaos precum 
şi  cei doi masivi de zidarie - dinspre est - ai n:a'Osul u i .  

Pardoseala elin dale mari d e  PLanra, realizata c u  prilejul 
repamţiLlor din 1 8 36, ta  fost pastrată numai În ahar deoa
rece oor,espundea .nivelului ele călcalre al ,i,conostarului de zid 
adaugat tot Munci, iar în l1i<lJOS şi  prona-os :a fost reconstituita 
pardoseal.a in:ţiala din căramida ,arşezata pe lat, al,e cărei urme 
s-a'll p,astmt În nega tivul stratului  'Ori,gina,r de mortar de ega
l,iza'r,e . In exterior, el upa Îndepal'tar,ea ulIliei centuri metalice 
neef,i,c,jente din punct ele vedere al conso\l�dării ,  ta fo,st refalOut 
parţia.l brî:u.l de cărămidă în bună parte distrus; 'llotodată s-au 
fa,cut plombări şi  ţeseri de zidar,i,e, oompletări de tenc'll i.eJi în 
zonele distruse, aducerea golurilor ferestrelor la  forma veche, 
elupa urmele păstrate (fig. 5, 6) .  

* * 

Cu toate că monumentul nu se mai a,flă întreg, pornind de 
la ,analimrea elemente lor de arhitectura pastr.ate, esne pos,i
bilă r,econslliw,irea în l ini'i mari a aspectului saJU iniţial .  Este 
vorb,a de un edifici u de plan tri,conc, a cărui p l,astica monu
menta.lă reproducea modeolul m�nastir i i  Deal'll , unde nwsul era 
înwnunat de o turlă sprij inită pe cele două aflce longi tudinal.e 
car,e încadrează absi:dele laterale şi d:rect pe oapetele din.spre eSt 
şi vest a l,e bolţilor semioil i.ndrioe, alHate în continuarea cdor 
4 picioarc din zidă'rie care flancau Ia interior absidele late
rale, iar pronaosul împărţit printr-un arc transversal în două 
compartimente din care cel estic era marcat prin două turle 
m.ai mici (Fig. 1 ) .  Existenţa per'echi i  de pi la, tri care se ado
sează zidurilor de nord şi sud al-e p ronaosului şi care SIUS
ţine,au un a'rc transversal presupun î,n mod oert acope'rirea 
spaţiulu i  dinspre est cu ,doua t'urle ma; mi,ci ,  iar a celui dinspre 
vest cu o bolta semicil indrică dispusa în lung. Partea dinspre 
rasări t ,  al taJ.1ul, de forma semicirouhră este mai îngust decît 
lăţimea n aosului, re:wlvare înnîlnita şi la bolniţ,a Coziei .  Din 
cele şase ferestre care luminează edificiul l a  interior reţin 
aten,ţia, pr,in amplasar,ea ,IN, cele două a,le a ltarului, una 
dispusa în axul b i sericii ,  aha către sud-est, mod de dispunere 
întîln it identic şi  la Dealu. Biserica frosuei mănastiri Gorgota 
ne oferă astfel unul dimre cele mai veohi exemple oare ne 
sînt cunoscute deocamdată - alături se pare de cel a l  dispă
fiutei mănăstiri Vintilă Voda (Menedic) din j udeţul Buzău 
( 1 5 37) - de preluare a tipului structuml de la Dealu. Trans
punerea în zidarie de cărămidă a tipului vesitei ctitorii din 
piatră ,a  lui  Radu cel  Mar,c este dovada impr,esiei pm�unde 
pe care a,ceasta o produse,se În }ume,a construcuori lor  acelei 
v r,emi .  Reluarea tipuLui de la Deal'l1 s-ar putea justifica şi 
prin înrudirea ctitorilor În sensul folosirii unui acelaşi model 
" de fami.lie" În construir,ea unui laoaş de erult, Pătraşcu cel 
Bun fi,ind după cum se ştie fiul l u i  R.adu cel Ma,re. 

In exteroÎor, biserica este încinsă [llumai în dreptul n aosului 
şi altarul ui  de un brîu oriZlOnta,l ,  aleă,nuit dint:r-un tor prins 
Într,e două benzi f'ormate din cărămizi dispuse în zimţi de 
fie'răstrău, racordul într,e ,a,ceste elemente fiind realizat prin 
oÎte un profil în sfe.rt ,de eoerc. Ideela împarţirii faţadelor în 
două registre printr�un brîu oriZJOntal, după cum ne este 
cuno,�out, apare mai întîi .l a  ctitmia lui RacLu ,cel Mare de 
la Dealu. 

17 Rezu l tatele acestor cercetari conduse de arheologul C. Con d rea, 
nu au fost înca publ�te. 
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Tra.nspune,r'ea sa în arhitectura de zid elia exemplificată 
pînă acum prin bisericla " roşi,e" de la Tîrg.şor, consllrurita de 
M ihnea Turcitul în anul 1 578/79 18, dar există şi  la Bucovăţ 
din anul 1 572 .  I ata însă cum bi serica de la  Gorgota, faţă ele 
cele cunoscute pînă a,cum, vine să anticipeze ou un deceni,u 
şi j umăta'te apariţia acestui element în arhitectura munte
nească de carămidă. 

Registrul infer�or al fa.ţadelor este decorat cu panouri 
dreptunghiul  are desparţite prin lesene, iar cel superior, în 
p arte distrus, se pare că er.a terminat prin ,arcaturi gemene, 
separate de asemenea prin lesene, cum se întîlneşte în arhi
tectura faţadelor mănastir i i  Cauiu. (Fig. 2). Pe aceeaşi supr,a
faţă a f,aţadelor înconjur.ate de bI'Î:u ,  înuîolnim o decoraţie a 
parameJltului formată din panou'ri drepnunghiulare t,encuite, 
În.cadrate pe orizontală de trei rînduri de cărămizi ,  iar pe 
vertioala de cîte două căJramizi aIănur.atJe, toate aparente. 
Pe oele trei laturi exterioare ale pmnaosu1ui dewraţia este 
f? rmată numai din tmi asize dispuse deasupra �oclului şi 
chn p.ano'mi tencuite ahernarte cu cărămizi aparente, în rest 
zidaria ,de carămidă fiind ,acoperita ou un strat de tencuială 
subţi,re. 

.In acea,stă tenouia,lă s-a incizat şi  apoi zugrăvit în culoare 
roşie U1: decor ca,re .�mită oJ.1donanţa fÎşi i.lor de cărămizi apa
rente ŞI zone tenculte a restului faţadelor bisericii 19. 

. �� . pu�n: e�l?pca cauZiele ,�,are i-au determinat pe meşterii  
blsenclJ manasttrlJ Gorgota sa adopte acest s:slJem mixt de 
ornal11:il1'tare al  faţ,adelor. De fapt, procedeul  n u  este unic 
În 'arhItectur,a mul1'tcnească, el m ai fi inJd r,eJntiln i t  după trei 
de,oen i i  în decorarea registrulu i  inferior al faţadei de vest 
a manăstiri i  Căluiu. 

Sodul b isericii ,  in i ţial  tencuit, akătuit din bo.lovani de 
rîu Împă.naţi cu cărămida, este încheiat primr-un pwfil for
mat din trei rînduri de cărămizi retrase în trepte către 
cîmpul faţaJdelor. 

, C�le  �ase fer,estr� terminate la  par!ea superio,ară pr,in arce 
In pl�n ClI1tru SUH lncadrate .la  eXt'eflor de supr.afeţe netede, 
tenoUIte, în care golul era ,subliniat p rintr-o retragere a zida
riei, întocmai ca la biseric.a fostei I11ănă�ti ri elin Grec,i
Maxineni ,  zidită înainte de 1 548 .  

* 
* 

In închciere, considerăm că, privită în cadrul evohlţ i,ei 
arhitecturi i  mumeneşti de La mi j loCiul se;colului al X I-l.ea, 
atît 'pril� solUţia planimet,r·ică şi structur,ile spaţiale a doptate 
cît ŞI pfln decora,rea faţadelor cu două registre desparţit,e de 
un brîu median, b iserica fOlsuei ma,nastiri Gorgot,a aduce o 
notă nouă şi originala meritînd prin aceasta să intre În 
atenţia cercetătorilor vechi,i noas1tre aifhitecnuri . 

En J 'absence de l ' inscription votive originale, l 'auteu r  - sur la base 
d� dowmen:t d'epoque - Mtf'ibue ,la fonc!atiKlin de l'eg;Li,se ati ppÎnce 
Patr.aşco le Bon ( 1 55 4 - 1 557). Apres un bref expose sur l 'hi'stoire tOllr
ll1entee de l'etablissell1ent ll1onastique, i l  analyse l a  stru.cture du monument. 
A l'occasion de

, 
l a  , restauration de Peglise ( 1 96 8 - 1 970), rendue n ecessaire 

par son ll1aUVa,IS etat de conservat lon (efond�'ement des voihes fissures 
portions de ma�onnerie ll1anquantes), on a essaye de restituter 

'
aussi so� 

aspect iniţia l : plan llriconque, avec l�J1.e Itour sur le naos et deux petites 
tours sur le compartiment est du p ronaos (cet edifice est le  premier exem
p laire d'une serie ,de monuments qui reproduisent le p rorotype de l 'c?.lise 
du monastcre de Dea l u ) ,  La. dccoration des fapdes comp rend deux 
registres separes par un cordon : u n  registre in ferieur  it p an ne :1l1x rectan
gulaires et un registre superi.eur it niches j umeJees, La zone du naos et du 
sanc�u'aire presente un parelJ1ent de briq ues apparentes it c assetves, oaracte
ristique pour le XVIe siecle, 'tandis que le reste de J'edifice est en m a�on
nerie de briques habituel les arepies, avec un decor real ise par i ncision et 
couleur i mitam celui  en brique apparente. 

18 Gr. Ionescu, Istoria arhitectltrii 2n România, val. 1, Bucureşti 1 963,  
p ' 384.  1n aceasta lucrare, autorul p resup unea că biserica din Tîrgşor este 
anterioa,ra anulu i  1 570. Dupa cum au dovedit însă cercetari�e ulterioare 
(v,ezi R .  Creţeanu, Despre importanţa stltdiltllti elementelor de construcţ'ie În 
datarea monumentelor istorice. Biserica "roşie" din Tlrgşom Vechi, în "Mo
numente istorice, studii şi  l ucrari de restaurare" , nr. 2, 1 967, p ,  1 5 2) ,  acest 
lacaş a fost ridicat în timpul primei domn i i  a l u i  Mihnea Turci tu l ,  în 
anii 1 57 8 - 1 579. 

19 Arh, Gris
,
tian MoisesOl� Dec�raJia ext�rioară zugrăvită pe

, 
tel1wială a 

monumentelor dm Ţara Romaneasca, In ReVista MOllu ll1entelor ŞI Muzeelor ' 
seria MOnU'll e.!1te istorice şi de arta, nI'. 7/1 974, p. 56 ,  

' 
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RESTAURAREA BISERICII RADU VODĂ DIN BUCUREŞTl oxo 
A rh o ŞTEFAN BALŞ 

Pe cheiu l  DÎmb viţei, În j o's de ma:gi9trala Dimitrie Cante
mir şi în spatele movi,lei pe  ,car'e este înalţata bisericuţa Bucur, 

• Texwl de fa\ă a fost prezentat sub formă de comunicare la Sesiunea 
<1Jnu:11lă a DPCN din 1 975.  Bibl iografia monumencuLui - la N. Stoice -cu , 
Repertoriul bibliografic al mOll/.tl11wtelor feudale din Bltcltreşti, Bucureşti, 
1 960, p. 259-264. 
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• 

Figo 1. Biserica Radu Vodă, după restaur:tre ([aLO heorghe Marin). 

se gaseşte colina Radu Vod.a aSOlL11JSa de o v(lgetaţie deasa. 
Aici SlÎnt gt'up,ate pe un spaţiu 'restrîns, închis odin ioara d.e 
zidurile de cetate ale unei incinte azi d i,sparute, oladi,rile mai 
vechi ale b i sericii şi turnului olopotni ţa, iruinele p ivniţe10r 
vechi i  case domneşti şi cele două clădiri mai noi ale Insti
tutului Teologic, datînd din secolul  trecut, atît de pUţin potri-
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r{� Favo/ din cOlu,Duri de graniT 
lucrate i'n arce, mon/ale pe 
un sub strat ele belon armaf � Alei din lespezi mori de piolro- de 

Leghia Cluj de fo cm gros. ro/ate 10 
<]oh!r. mor/fale pe n;�ip si inierbale . 

Fig. 2. Planul  de situ�ţie. 

vite aco lo din cauza arhitecturii lor total diferita de a ceIor
lahe. 

I s.tor,ia bisericii - denumita ,la Început Sfînta Troiţa -
Începe în vremea domniei lu i  Alexandru Mir,cea ( 1 568- 1577) ,  
strănepo-t a l  lu i  Vlad Ţepeş. I ncendiata în 1 595 de turcii lu i  
Sinan Paşa urmariţi de oŞlli.i le lu i  Mihai i,teazul şi ramasa un 
t imp în părăsire ,  e:a a fost dupa Ollln o afi rma dooumentele 
vremii ,  "zidită din nOvt iarăşi pe temeliile de mai întîi" ,  în 
1 6 1 5  de Radu Mihnea nepotul primuloui otitor. De aw.nc.i a 

fost denumită Radu Voda şi t imp de doua veacuri a rama, 
neschimbata. în 1 8 30 Însa, ul.IJI11ele şi 'pridvorul, grav avariat .. 
de cutremur alU fost darirruate, Îlar în  1 860 uoata a'rhitectma 
faţadelor a fo�t supraÎnaJţată şi 3Icoperita cu o îmbracaminte 
noua de zidarie şi tencuia la, în staul neo-gotic caracteristic 
epocii ,  ap l ica'ta peste vechea oonst'f.llCţie. Cu aoeastă lJtima 
înfăţişare s-a păstrat pÎna în z i lele noastre cînd, ţ inîndu-se 
seama de vechimea e i '  şi de wldieaţi ile promiţatoare rezultate 
din cercetari prelimina'fe, s-a hotaroÎt Începerea unei prime 
etape pemru restaurarea faţaddol!. Re:wluanele obţinute În  
aceasta prima faza au ,fost adlllse !la cunoştinţa prubJioul'u i  
prin comunicarea ţinuta în  caidrul sesiuni i  şti inţifice a Direc
ţ iei MOJ1umentelor htor.i·ce d in 1 968 de căt're ,efu l  de pr.o ieet, 
arh itect Sanda Voic.ulescu. 

In cele ce urmeaza ;vom a,ra,ra 'oum au fost cLu,se mai departe 
Ş I  'cum au fost analizate şi rezolvate problemele puse de res-

1 După cronologia admisă, �r fi � patr� din Bucureşti, după Curtea 
Veche ( 1 558), Mărcuţa ( 1 587) şi Mihai Vodă ( 1 590). 
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taur:area interiorului şi a părţi,lor superioare de deasupra coc
n işei monumenru lui  în a do.ua etapa a restamări ; .  

La baza acestor 1)udi i  au sta't cele doua cai fo losi{e în 
mod obişnuit pentru asemenea ca�ur:i : 

- Calea dooumentara car,e, pr:n eXlamina'rea elementelor 
specifioe în arhinectura clădi,ril-o,r unei epoci, ajuta la  formu
larea unor presupuneri .a'supra t'ransfo,rma'ri loc  suferite Înt'r·e 
t lm.p. 

- Ca,lea ceroe<racii pe monument care confirma sau mo
difi·că aceste presupuneri p.rin comU<lJUarea .�i cit:'rea dire-ata 
a procesul'lli de tf1l1sfOofmare rămas În t ipari1t în zidărie. 

Restavtrarea prol1aosulvti 

In cadrul i storici vechi i  a'l"h itecturi d in MLltn'tenia, bise'fica 
Ra,du Vodă este cunoscuta ca făoÎnd par,ne di nr.r-un grup re
strîns de monumente de p.lan treHat, de dimensiuni monu
mennale, bine caracteriza te pri'i1cr.Jua1 pronaos suprala'rgi t pre
vaz'llt cu coloane interioare pentl'lu spri j, ini rea tiu 111ei , avînd Cel 
prototip vestita ctitorie a ,lui Neagoe Ba;sarab de La Curtea de 
Argeş. în acest grup figu,r,ează pe de o par'te Mi,oropolia Bucu
ceşti lo.r ( 1 655)  şi Co-troceni i  ( 1 679) ,  oare repetă în to.cl11:ai dis
pozi ţia de la  Argeş, cu cîte trei a'lica;de pe oolo.ane de piatră 
pe ,[,ieca're latura a pătratului  centra.l , şi pe de a,l,ta paTte Hu
rezu ( 1 698) şi Sf. Gheorghe Nou din Buoureşti ( 1 706) care 
past'reaza acelaşi principiu al PUa1ote!or iZ!ol.ate i nterioare de 
sprij in, Însa cu înlocuirea oetlor 'tre i  arcade pe coloane printr-o 
singura arcada mare pe fiecare laJllU<fă şi numai doi s.rî,lpi izo-
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laţi spre vest. Biserica Radu Veda se alatufia dupa .tOla.re 
aparenţele celer din u rma. Tetuşi, censiderînd s'Ulocesmnea 
crone.legica a menumenteJeif c itate, În care ea apare ca veriga 
de Iegaoura normala Între PI'O'Do,tipul vea'cu,l'u i  a l  XVI-lela şi  
primele delua b.iserici de la mi jlocuJ ve'a'C:Ullui urmaw.r, s-,a p,re
supus ca fiind fi'reasca 00 , identitate ��ructurala cu aces,uea mai 
degraba dedt cu cele:lalte deua llTIai t,î,rzii d e  h HureZlll şi  
Sf.  Gheorghe. De aoee'a ceKe'ta:rile au fost cOinduse în acest 
sens. 

Spaţiul in'ter,ie,r ,al prenao9ului  se prezenta la Începerea 
lucra,ribr cu patru stilpi În<l!lţi de zidar:e din ca.re dei izolaţi 
spr,e vest şi  dei angajaţi În peretele est, legaţi în partea de sus 
cu pauu arce ma,ri susţinînd 00 ca:llO'ta oentrala, adică 00 dispe
ziţie earecum similară cu cea de la Hurezu şi Sf. GheergJhe. 
Dar stîlpii  feane masiv,i, de seCţiune pa.trată şi Întări ţ i  cu se
duri puternice de p iatra prefilMa, aVleau În med vădit 00 Înfă
ţişare tîrzie cara,cteristică penoru veacul al XIX-lea. 

De aceea existenţa bazei festei nurIe, cu zidăria e,i indiscu
nabil erigil!1lară, păstra ta înca deasu pra a,rceler şi calKl'tei părea 
a dovedi că vechi le puncte de spri j in  erau Încă pr:ezeme, as
cunse În miez'ul  stÎ lpi ler ,actuali i ,  Înlăourarea lor neputînd fi 
explicata în alt fel .  

D i n  pr.:mele sondaje  făcute a re ieşit c ă  preslllpunerea era În
temeiată. În spaltele pJaoa j ului  de piatră, au apărut Fusurile 
vechiler celeane c i l indrice din zidărie de căramidă, de 60 cm 
diamet,ru, păstrÎn,d pe a locuri chiar f'ragmellue de r.encui.<lJIă, şi 
pr'evazUite cu baz'e şi 'capitele pat'fate de piatră, simp.le şi nepro
filate. Son dajele extinse În Idrepoul capi,teleler au mai  arătat la 
toate patru celeanele pernirile l aterale ale uner arce, precum 
şi perţiuni din zidăria eriginară aflată deasupra ler, indicînd 
preexi�tenţa uner timpane . P'r';n aJoeste desceperiri , procesul 
trans·f.ormariler efectuate în 1 -860 devenea dacr. P,entru mărirea 
spaţiulu i  interior, 'Operaţie unrnăifită Î'n med oonsltant În acd 
secol atît În Mumenia  CÎlt i În Mo.l,deVla, au fest dărJmate 
timpanele, arca,dele şi celOianele imermeidia're ce Îngrăcleau spa
ţiul central, i.ar arcele mari IsusţinÎnd b:aza tJul'llei au fost Întă
rite cu un m<lJsiv arc dub.leu aşezat dedesubt, spr,i j in it  pe acel 
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Fig. 3. PLanuri comparative. 

pLl'ocrnic seclu din b.lecuri de rpia.ură căptuşind cele patru ce
leane ,de ool ţ. După oum se Întîmplă Însă de cele mai multe or i  
spre marea satisfaCţie a Tes'tamaoofu1ui, eperaţia de  transfer
ma·re nu a ,dărîmat decît Istri'otul necesar, ,lăsînd înglehată în 
z.idăria noua suficiente elemente vechi în măsura să permită 
reconstituirea formeler dispărute. în  cazul de faţă, 00 dată 
devedită existenţa timpaneler şi arcadelor intermediare, pre
blema refacerii ler, determinata de raza de curbură a amersei 
arce lor, de interaxul şi de diametrul coleaneler, deveneau uşer 
de rezelvat. 

Prin înţeJegerea felului �n care ,a decurs vransJtQIimarea ,ară
tată, deveneau explicabile şi unde anemalii ounescute şi ·rămase 
nelămur ite Încă din prima etalpă a lucrărilor. 

fuitfel, zena de zidăr,i,e reurasă şi ,ridicată pes'te cernişa în 
felul bazelor inuermedia.re de Itip slÎrhe,sc de la Cezia, Dealu  ş i  
Curtea de Argeş, banuita a f.i originară - deşi greu de admi s  
Î n  această epocă tÎ.rzie - n u  e r a  d�dt 00 censecinţă a supra
înălţări i  bolţi,ler colaterale, devenită necesaJră în urma supri
mării  timpaneler de sprijin ÎnJă'!ur:ate prin cr,ea,rea arcadel'Or 
centrale. 

- Fmma în dublă curbură din Itraveea centrală Il belţiler 
celateIia le, de asemenea nepetrivi1ta creno.logic şi diferită de 
celel:ahe menumente ale grupului unde ap<lJr ca bolţi În leagăl12, 
devine şi ea nermaIă, f i ind ctQJ1.temporană cu transtfermăr·iIe 
ve<licului  al XIX-lea. 

- Cămînd şi a ic i  confi'rmarea pe m'Onument a deduceriler 
ş i  presupunelriler de ma.i sus, a reieşit că şi de data aceasta ele 
eIiaU 'Î,llJdreptăţ i,re. 

Devada a fest d,uă de urmele evideI1lte �n zidărie a tăierii 
prin c iepli're În porţiunea centmlă a festeler beilţi în leagăn, 
Însă încă menţinute intaote la ambeJe capetie est şi ves,t, pre
cum şi de urmele brî.ului din căiramizi aşezatJe pe muchie l a  
nivdul n aşterii bolţi i ,  v izibile ş i  de la al<pete ş i  pe fragmentele 
de timpan rămase ll:ed�rîmate. 

2 Vezi Mitropolia şi Cotroceni. 
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Fig. 4. P1Qn Îna,ime de J'estaurare 

Lucrarile de restaU'raI1e executate pe baza ,il1idicaţii lor obţi
nute au ,cuprins :  

-- Dadmarea arcdor ma,r i  dublouri şi a slt:1lpiIor de spn
jin, respecDînd fragmentele de zidarie veche. 

-- Eliberrare,a ş i  conso[idarea ooloanelor de colţ, îndepar
tÎnd placa j,ull de p iatra şi car�mida3. 

-- R.ef,aee,r'ea coJoa.ndor i'l1Jtermediare cu (l;I"cele şi t impa
nele de deasupra lor, dupa prealabila subzidire a fundaţiilor4. 

-- Dărîmar'ea bolţiJor kLte'falle supraJÎnalţate în zona de 
mi jloc ş i  ,refacerea , lor la niv.elu l  vedhi în preluJ1giI1ea pO'fţiuni
lor de Cla:pat  rama'se origi,n:(I;re. 

In acest fel spaţiul interi'Of Clil prollaosului şi-a redobîndit 
arhitectura sa de Ja începu't. 

Restaurarea tl.trlelor 

Din cele spuse pînă acum se constată că, în toata aceasta 
prima faza a lucrarii ,  ,au fos,t urmate în mod strict principii le 
,restaurarii şti inţiJ,ice. Orice adaos, ofi.ce modificare şi-au av,ut 
la  ba,za do v,eZ!i precise aJsupna formdor or,igina,re. In faza ce 
va fi desorisa mai dep.arte, însa, aceste reguJi nu au mai putut 
fi respectate. Fiind vorba de I'eool1lstituirea unor turle di,spa
rute, a fost necesar a se urma calea unei r,es,naura-ri bazata pe 
dat-ele aproximative ale anauogiei, cu greu admi'sa astazi de 
principii le moderne ale meseriei  noastre. S":ar putela pLlJ1e ca 
at�r

.
e �n1irebarea asupra 0J'0r�un�taţ�i ul1':i � asemenea reco'!1J�ti

wm ŞI de ce nu ·a fo,st lasata bls'enca bra turle. Vom arata 

3 Lucrările de consolidare au rost executate În condiţii deosebit de 
grele. Degaj.area vechilor coloane condiţionată de dărîmarea arcelor du
blouri şi baze.lor din blocuri nu.ri de piatră, a necesitat ridicarea unor 
puternice eşarodaje pentru SUSţinerea părţilor superioare pînă la înlocuirea 
arador cu arcadele şi timpanele portante. Fusurile coloanelor, Foarte dete
rio.rate, au fost p l acate În mare parte cu cărămidă nouă. Pentru Înlocu i rea 
capitel u lu i  de piaJtră al coloanei de sud-vest, 'complet fisurat, şi pentru mon
tarea unui cuzinet de beton <�rmat În locul  zidăriei şubrezite aflate deasupra, 
au fost luate măsuri speciale de p roptire. Toa,te canalele fostelor grinzi 
de lemn aflate În zidărie au fost folosite pentru introducerea unOr t iranţi 
metal ici betonaţi, care să asigure legăturile necesare. . 

4 Săpăturil e  făcute pent,ru verifioarea fundaţiilor în partea centrală a 
pronaosului au arătat două etape de construCţie atestate prin adîncimi 
diferite. Semnalate de Vlad Zirra În raportul săpăruri lor arheologice efec
tuate în 1 953-1954,  ele au fost expl icate ca fiind o căptuşire 'a funda
ţiilor primei biserici cu ocazia refacerii făcute de Radu Vodă În 1 6 1 5 .  
Credem Însă c ă  este vorba aici de o adăugire datînd din veacul al 
XIX-lea, legată de transformările făcute atunci, alipindu-se fundaţiei vechi 
de bolovani de rîu, o fundaţie mai adîncă de cărămidă pentru Întărirea 
noilor arce mari. 

4 8  
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mal JOS argumentele 1uate în oO'l1s,ider,a,re care au mot,iva'! apr-o
ba'rea e i .  

Primul, ş i  dupa parer'ea noa,sltra principalul, a fost dorinţa 
de ,a reîntregi vO'lumul unitar in iţial al monumeunului, ramas 
ciunti,t prin dispariţila rudelor şi ou vaLo.area sa arhiteoton ica 
incontestabil m iCşoI1ata. A,cest punct de vede,re, oe dadea 
prioritate esteticului asupra istoricului, a fost sprij init  de nume
roasele exempJe real izate în cazJUri s imila'ce, unanim aoceptaDe 
şi soootite satisfăca'toare5. 

-- rn aiI doilea rînd s-ia ţ inlLl't seama de .faptul ca aeţiooea 
de refacere 'propusa nu 'repreZiima o operaţi,e de imaginaţie 
pura, fiind bazata pe ,ouno'aŞl1ierea ipI'ecilsa a l1'umăruJui turlebr, 
a Ilocu.lui lor pe ve'chile baze existeme precum şi a diametre10r 
interioare, care alcatuiau împreună o l imitare destul de rigida 
a nou·J,ui proces cr,eator . 

-- In sfîrşit, a trehuit ţ inut seama şi de cerinţele beneficia
rului faţă de un monument de cult Înca în funCţiune, ,ca:r,e nu 
şi-ar fi î.nsuşi t ideea unei ,realliza'ri ,în spirit muzeistic. 

Pentru Întocmirea 'PI'oieC'uul.ui de Irec.o!l1tstitui,r·e, au fost folo
site pUţ,i.nele date documel1ltare cunoscute, c'onf.runtate cu ur
mele în ca exi,ste.J1lte în rconstl.1ueţia monumentului . Din  primele 
fac parte : 

-- Copia p icturii 't'abloull.ui votiv de pe per'ete1e vest al 
pron.aosul'Lli , facuta în 1 863 dupa piol)UlI1a veche înlocui,ta 
aW'l1ci de pirOtorul Lecca6, m iniacura din condica manasti,rii 
datind din 1 794 şi medal ionul Ipictlalt pe o făJdlie de lemn de 
mari dimensiuni ,aflata ,[a capanîi'ul mormÎnltulu,i lui RaJdu 
Voda. In -toate t'fei se gase,�te reprezentata biserica şi turJele 
salle, din pacate În mod ICU 'lJotul '�chematic şi fara indicaţii 
asupra ,arhitectmii .  

La a,ceste.a s e  adauga o descrieI'e din eraportul .aJ1'himandri
tului Sava R'.tduliotul din 1 8 38 ,  ·care ne alr.ata ca " . . .  din 
pa.tru turle ce sînt de zid deas�tpra bisericii; cele mai mari 
două au crăpat foarte ră�t din toate părţile, încît trebuie a se 
dărîma şi a se face din nou; iar din celelalte două oebele ce 
sînt mai mici, mtmai una a crăpat oareşce încît poate a se 
meremetisi la loc şi celaltă a�t scăpat zdravănă" , şi care, adau
gam noi, alU fost tO'tuşi d.adnmJte .  

5 Ca exemple mai importante d e  tLI r le  refăcute Î n  epoca noastră, 
cităm bisericile Sf. Elefterie, Creţulescu, A ntim, Scaune şi panaclisul Patri
arhiei toate din Bumreşti, bisericile de la m-rile Snagov, Balamuci, 13rebu 
şi alte le .  

6 Pictura executată de Lecca În 1 864 pe peretele de vest al pronaosului  
În locul vechiului tablou al ctitorilor a fost respectată de acmala. restaurare. 
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Fig . 5. SeCţia cu rezu ltatu l  sondajelor. 

P·e monument pe ,de ahă parte erau cunoscute, dupa oum 
s-a mai menţionat , locul de amplasare al turlelor, preci zat prin 
bazele pastr,a'te ( într.ea:gă la naos, pe jumatatea înăJlţimi i la 
pron,aos şi numai ea amOIse .la ·turlele mici) ,  precum şi diame
trele goluri lor interioare. ,În studi.ul pent:ru recons,tituirea for
melor dispanlte ş i  pentru st<lJbil -irea ·e leme,melor şi detall i ilor 
de <lJrh itecuura pe baza .dalteQm de mai sus, .au foQ·st anal izate 
pe rîn,d s·twctura, d imens iunile şi propo'rţi i lc uurldo-r Între ele 
şi în raport cu co.rpul b. iserici i ,  l a  celoelaolte mOJ1iumente ale 
grupul u i  avînd înc.a pastrate turlele in iţ iaLe7• 

Obse.rvaţi i le făcute a u  înd.reptat şi au îngrădit pwiectarea 
în scopul obţ iner i i  unei rea l izărri cît m a i  apropi·a'te de înfaţi
şarea iniţ ială, după OUI11 urmează: 

- Siluella generală a fos,t Înscrisă în trCl:sml obişnui t, în 
care înalţi mea vol,ume.1or <1if].ate peste cornişă - adica a bazei 
şi turlei principale - este 1n mod. ,obişnuit  ega,la sau chiar 
uneo,ri mai mare deelt înalţ imea cOl1pul u i  bis,er i ,cii .  

- Formele turldor au 'respeorat diferenţier'ea carac.�eristidî 
Între turl.a mane a naosului  prevaZiuta ·ou 1 2  laturi f.aţa de cele 
8 laturi ale turlelor cu d iame·tru m a i  mic. 1 Mitropolia din Bucureşti, Cotroceni ,  HurezlI, Văcăreşt i .  
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Fig. 6. 1 ) lan după restruur:tre.  

I : ig .  7. Faţada sud Îna in te de l·cstaumre.  

Fig .  8 .  Planul  l u rl e i  - Trase.u l  picioare lor  tl Irlei .  

- - - ,  
I I r --

��===\"I 
I 
I 
I I I 

- Propo,rţia tamburu l u i ,  exclus iv  cornişa, a fost deter
m ina,ta pentru fiecare Du rla 1111 pane prin Înscrierea sa într-un 
păLJ.;a·t. 

- în sfîrşi t, a fost de asemenea apli,cat procedeu l  folosit 
.În mod ,con�tant la arc.atu ri l e  c-o.ncent'ri.ce de pe feţe,Le tambu
rul u i ,  care sînt tras,lite radial ş i  urmăr,esc un p lan c ircular în 

- ' i- loc să De tr.asate perpen,d�cuJar .după cum ar fi fOlst normal8. 
Se poate constata din .sch i�a alăturată, cum dartori-tă acestei 

d i spoziţii ,i ngen ioase a fost pos,ib i Jă  'fe'alizaTea în spaţilu l cu
p rins uure go[rul i merio.r şi  faţa ,e)(luerioaeră a ha'zei ,  a numa-

50 

8 Acea tii particu l ari tate a fost sem n a L ată  mai de m u l t ,  d� a r h i teclu l  
Horia  Teodoru În " B.C.M . ! . "  d in anuL  1 942  pag.  1 82- 185 şi a fost veri
ficată apoi l a  n U lr e roase a l te monumente datînd din secolele X V I  şi X V I I .  

'S e A  R A  "' :  1 0 0  
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rul,ui de arca turi  necesare pen'tru obţinel'ea f,ere-s,trelor Înguste 
atît de ca.rac.teri stice În acele vremuri ,  dt şi m icşorarea d i'ame
tru l u i  rudei la acelaşi numar de ,'liI1cat'ur i .  

In ceea oc pr iveşte e lementele de,cor,a,t,ive, n u  au  ex,istat 
probleme, ,Întrucît z imţ i i  cornişe l o, r  şi arh ivoltelor cît şi C'010-
nctc lre pe muchi i  sînt prezente l a  toate monumentele epoc i i .  

Prin aceasta îngradire a p roiectăJr i i  În  şabloanele vech i.lor 
norme, se pOaJte afi rma ca t:urLele ,astfel recons,titu i te nu d i f.eră 
l l1ult de cele (le au ex,istat ,ini ţ i,a l ş i  ca Înfaţişarea ,re,const i tu i ta 
actuala a m'Onumen,wl u i  este foart!e alpropilaJta de cea d in 
trccu t .  

Toata partoea refacuta a fOlst real izata în tehnio.:'1- vech::: a 
caram izilor îngust'e ,  eu fO' nur, i le mOI1tafu.l'lli de grosime egaJa 
cu caram i d a, perfeCţiona'ta Însa, ca ma�Llr,a de pr.evedere Împo
triva cutrcmurelor, prin fo l,o i rea unei strllcturi  de beton a'rmat 
ascunsa .În grosimea zi dar,ie i .  

Pardoseala 
Dalele de p iatra ale pavumenulIIl u i  i nlter ior datînd d:n 

veaou l al XI  - lela au fo,st Înla<tLI f<HC ş i  În,l ocuite cu o pa,rdo
sea,la nOlua de caramida c'OborÎta cu 20 cm mai jos, la nivdul  
fragmen telor de caramida veche pastrate în nişa d in norod-estul 
na,osu lu i ,  semna,late în rap'OrDul a,rheo lo.gllLl u i  VI 'ad Zirra din 
1954.  Cu ocaz,ia aoeste: coborSri  s-la fac-ut o des'coperi re sur
prinzato,are, În masura sa lamure<lJSCa u n  PUDot ramas neclar 
În i swria monumemu l u i .  

D u p a  oum s - a  mai  spus,  Ip iSaJlia ct i,tori,ceasca menţioneaza 
ca Radu MihJlea a rez idit bi ser ica în 1 6 1 5 ,  pe temel i i le ceLei 
Înalţ ,ave de bunicu l  sau Alexan,dru Mircea, În a dou a  juma
tate ,a veacu l u i  ,erecedent. Ţ.inlÎnd seaJma însa de hptull gre'u de 
admis al ,darîmari i  pÎna la pam�l1it a lunui mOl1lument cu un 
volum atît de i mportant, p'l'ec;um şi  de anumi te particUilaritaţi 
ale decoraţie i  faţadelor părînd a i ndica o epoca m ai veche, 
uni i  cercetato,ri au p resupus ca şi ,aJc i ,  ca şi În aLte caZJuri  cu
no,scute, opera cel u i  de-al d o i lea ctiltoc fusese m ult exagerata, 
refaJCeriJe ,,['imitÎndu-se doa,r la parţ i l e  superioare ale b i seric i i .  

5 1  

Coborîrea n ivelul u i  pardosdi i  Însa a cos l a  iveala de-a 
1 UJlgu 1 În treg,u IlLI i perimetru imerio,r, pe !Înăl ţimea de 20 om 
eupr in  a Între cde dOIllă pa,rdosel i ,  ex istenţa unei retrageri de 
1 5  cm a pereţi lor, margin i ta de un alt per,ete mai vech,i deco
rat cu o pictura în fresca a vînd obişn u i tu l  motiv al draperi i
lor inferioare. 

Se confi rma aşadar real i,tat'ea Upl'aJpu n:eri i  menţion,ata 
documentar a cdor doua b i,ser ic i ,  i dentii,oe ca p lan ,  Însa de 
d imensiuni  ceva mai restrînse În ce p riveşte cea m a i  veche9• 

P" idvontl 

Probl ema acestu i p ridvor ,a dat Jl,aştere la multe d iscuţ i i  
pr iv ind  menţinerea' sau dalrÎmaTea sa 10.  

Se ştie ca ub '<lJspeotu l  sau actual el da,teaza din 1 860, cu 
o zi-dărie în fundaţ ie  ş i  -elevaţie nelegata de corpul pronaosu lu i  
şi c u  o arhi tec1Ju ra mul t  deosebita de faţaJdde bi,ser ic i i  res'tau
r'ate. 

D atele doc u mentare i,co nografioe se rezuma I,a cele t rei  
i magini cu towl chematÎ>ce deja menţio nate care ne arata toate 
trei pr,ezenţa u n u i  pr idvo r  ,c u 'arcade,  ridicat la n ivelu l  corn i şei  
bi erici i . 

Cerceta-r i Ie  arheologice d ! n  1 95 4  şi 1 965,  în sch imb,  nu au 
regas i t  u rme.le f'undaţ i i lor  v reunui pr�dvor mai veoh i ,  con ta·· 
tÎndu-se do,ar ex istenţa 'U I1ilI,i rad i'ee masiv de zidăJrie ,  presupus 
a fi  execu tat În veac u l  a,l X V I I I-,J.ea drept cO!1lsol idalre În urma 
unu i  cutremur. 

Anal i zarea ,ace.o[O,r cLate c'On'tra,d i,c tor i i  IlJU ne-a putut  aduce 
n ic i  o lamur ire Într-uJl S'e:ll S salU Îner-a lnul .  

9 Aceasta retragere constatată atît În naos c î t  Ş I  I n  p ronaos, a fost 
pastrata la  vedere pentru a putea fi cercetată în p unctele În care mai 
ex:isla pictura, în jurul stîlpului amvon,u l u i  şi pe jumatate din absida nord 
şi parţial la ab ida. sud. 

10 P ropunerea de men\inere integrală, incJ llsiv fron ton u l, a fost sus
ţinută îndeosebi de proL Horia Teodoru , Propu nerea de fin,ări i s:11e totale 
a const i tu i t  punctul de vedere al  directorul u i  D , P.C.N., V:1,ile Drăguţ. 

Fi�. 9. Fa\a,da sud - după restaurare. 

o 1 2 , .. , � 7 e ., 1 ' , 
b=vu-d;=z=t;=s=t=r=tz---t==r='===b;c=� 
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Fig. 1 0 . Pridvoru l  Înainte de restaura're. 

Trebuie sa admi,tem ca ceJe trei reprezentari grafice p le
dînd pemru pridvor s,Înt  documente ma,i t:Îrzi i datînd d :n  
veacul  al X VI I I-lea ş i  a l  X I X-lea " .  Dar  totodata nici  consta
tarile arheologice nlu ni se par concludente, ra:diernl de zida6e 
Împiedicînd o ve,r�fica're mai  am a rl lbn ţ i,ta . 

Cercetari le de a rhitectura alu adus u nele .preoizari �up l i
mentar,e făra ·a fi n ilci e[.c ClonQklldente. 

S-a dovedit, prin fragmentele de coperi te În pod în urm a 
dărÎmari i  părţi i  ' l�perioare ,a p'ridvoml,u i ,  ca vechea cornişa a 
bi" erici i  ,era Întoarsa pe toata latura de vest, infi rm[nd astfel 
i ndicaţ i i le  obţ,inute prin ceJe rrei ,repr,ezentari grafice asupra 
unui  pridvor înalt !la ni veil,ul comişei .  

S-a mai dovedit ca în zon a  de sub aceasta cornişa de pe 
latma vest,  p aramentul zida'riei  d in  vremea J u i  RlaJdu Voda 
Mihnea este complet neted, fara nici  o urma a decoraţiei de 
brîuri şi panoOlIif i aflata în faţadele l atera le care ar fi trebuit 
sa exi De în cazul l i p'sei p'ridvorul ui  şi p rezenna totodata o 
îng,roşare de 20 cm a pa'rţi i  inferioare faţa de j u matatea supe
rioara. AmbeJe indicaţ i i  aiI' putea fi  interpretate ca argumente 
pentru exis,t;enţa unui  pr idvor de În�lţime redusa, În fdu 1 
celor ,de h Mitropol ie .� i Cotroceni ,  ou bolţ i le  rezema:te pe 
îngroşarea semnalata. 

Tinînd seama Însa de impr,ec iziunea datelor  obţinlUte, insu
ficiente oricarei încercari de reconst itu i re, precum şi de necesi
tatea, din 

J'
unct de vedere funCţional,  a menţi neri i unei con

truCţ i i  adapostind intmrea, s-a consi'derat În u l t ima instanţa 
Ca pastra'rea aC'tual u lu i  pridvor,  m icşorat În ext:erior prin des
f i inţarea frontonu'l u i central pentru o mai buna armonizare cu 

1 1 Imagi nea cu portretele ctitorilor r inînd b iserica în mînă, despre care 
ste vorba, aH:Jlm la AlrhiVleie Stall1hln, este o copie d irn '1 864 a pi,cHhrj,i 

da.rlrnd dim vnemea l u i  Ştefan Can laotJzuno ( 1 7 1 4-1 7 1 6) ,  nemai:Eă'imd p'l1i" 
lhrma're n,ici ea cea i.n,i�,ia.Jă d in  sec. X V I I . A dom i,ma'g,ine este o mini,a
llllră di,n cl1prinsl1� condicij I11ănăstilnvi Rr.lldrll Vodă dirn 1 794 de Dioll1nlsie 
Ecl iau·hlul. A l r,e,in, 1lcdaJtaJtă, este muniaumă a:PJa.tă pe lumînare" 11l:Jlre 
de lemn p.icta<ta, a e(l",1Jtă la dpăllÎiJuJ 1l10'nI11!ÎII1l'l�Lu.i auulo.r-u.lu.L. 

Date extrase d i n :  B/tC/ireştiul de odinioară, Muzeul de istOrie a oraşu lu i  
"B-uclireşu i ,  1 959, p. l 78,  PJ,alll şa L l l  ş,i PaJg. 1 79, Pl L X X,I T ;  ]Oll.esCli G Lon,  
{storia Bucureştilor, 1 899, f ig .  1 1 9, pag.  56 .  
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Fig . 1 1 . Pridvorul după restaurare. 

volumu'l corpu lu i. p ronaosu lu i ,  ar ,fi masum cea mai  potr,ivita 
şi. s-ar însorie În  .respectarea fazelo'f uooesive de construqie 
din i storia mOl1'umentu:llUi .  

îna inte d e  a închei'a subiecuul rr,aJtat, v o m  enumera şi unele 
constatari şi descoperi,ri facme în cursul ,l ucrari lor executa'ue, ce 
ocotim ca merita a fi menţionate. 

- In primlL l  dnd, POiate fi emnala,ta fo.rma foane accen
tuata, în li runchi de piramida a bazei tunici 11.aJoswlu i ,  un ica în 
felu l  e i  l a  monumentele epoci i .  

- I nteresanta de asemene.a a fost  şi prezenţ a  unei zidari i  
din c loţarie de cărami da şi  lespezi plate de piatra aşezata 
într-o ,etapa mai tîrzie pe,sre eX!t.I1aJdosul bolţ i lor absidel oI, 
deasupra stratu lu i  izoJa'Uor de mortar de va,r in i ţ i,aJ . Urmer[.e de 
olal1'e - întiparite în 'zidaria supraînătlţata dovedeşte exis,ten�a 
la 'un moment dat a unei Învel i tori de acest fel.  

- În colţuri l e  din p re vest aJ.e baZlei. DUlf1eÎ naosul u i ,  au 
fo t ga,site doua cavi,taţi c i l indrice ,de 60 am d iametru ş i  
70 cm adîncime, tenouiue în i n,terior, conţ inînd f,ragmente de 
ţigle şi dane de coama, sma,l ţu i te în cu lori  gaJlben, brun ş i  
verde, r,ei,eşind astfel ca o a' emenea învcli,toa.r.e nu oonsti tu ia  

. , 
un ul1lcat In <lJcea vreme. 

- Cu ocazia refa,cerii rudei naJo u1ui au aparut, dupa 
desfacerea calotei de lemn monlt<l!ta în veacul a l  XI X-le.a, doua 
ciubuoe suprapuse la n ive1ul ch.ei i  arcerlor  malri care fac ,au 
parte d in  vechea turla ş i  care mai pastrau pe alocuri urmele 
unei cLec-oraţi i  pictate cu fîşi i  ahernaoe alb şi. neg,ru d i  puse 
în d i agonală .  î n  sfîrşit, l a  partea uperioara a pereţi lor altaru
l u i ,  în col ţ ur i le ud-est şi urd-v,e t s-a consDatat existenţa cîte 
unu i  gol de forma dreptunghiwlara de 2,25 X O,75 ş i  1 , 1 0  m 
Î Jla l ţ ime ac·operit ClI grinzi de l.emn, cLLprins in g,rorsimea zida
riei ,  al carui rost n u  a putut fi  elGpJiaat. 

Cu lucrarile descfÎ.se mai su se înahei,e şi etapa a doua a 
restaurari i b iseric i i  R adu Voda. Dupa ce Vlor fi r,eZlO lvaue într-o 
u l tima e tapa şi problemele de fini saJre a f.aţa,de1or şi de ame
najare a llerenu l u i dimprej' u r, se va putea Ispu ne ca prin ope,ra 
executata a fost redat oraşu l u i  un colţ d in  vechiu l  B ucuTeşti, 
ram.as aproape neşt iut  şi nevizitat pÎna asta,z i  de cat're cea m;a i  
mare parte a locuitori lor sa.i. 
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UN CONAC BRÎNCOVENESC NECUNOSCUT ŞI O BISERICĂ INEDITĂ DE LA 
JUMĂTATEA VEACULUI AL XVI I I -LEA LA MARGINEA BUCUREŞTILOR 

Arh.  ION DUMITRESCU şi RADU CREŢEANU 
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Fig. 1 .  Plan de situaţie: l -c1opotni�a nouă; 2-biserica; 3-casa rezide n�ială; 4-oasa administfa\iei; 5-grajd; 6-magaz.ie de cereale; 7, 8-constl'uqii noi. 

O fosta cune b rîncovenea ca de la sfîrşitul veacul u i  al 
XVI I-.le.a ş i  o vlalo.roasa biserid de la j umatatea veacu l u i  al 
XVI I I-lea,  cu touul necunoscute �n l iteratura de spe.cial i tate, 
se aHa l a  marginea de nord a municip iului  Buoureşt i ,  în co
muna Tunari ,  pe malul  drept al rîului  Pasarea, în p unctul 
unde mai  înainte se ,afla podul pe te c a. re  trecea drwnrul Gher
ghiţei ,  al BmaJlllui ş i  al Moldove i ' .  Ansamblul nu este unitar 

1 HOlărnicia moşiei Tegeni a Mitropoliei, Arh. St. Buc., Ms. 1 28, 
f. 404-405. 
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sub Iralpoftul datei şi, pri11 urmare, n ic i  aii arh i tecturi i  elemen
telor sale oomponente, deosebi nd'll-se uşor trei etc.pe de <:on

trmr'e. 
Prima etapa este reprezentata de casa de l ocuit,  azi i nte.r

nat pentru elevi i  Şco l i i  generale Tunari veniţ i  d in  a l te sate. 
I n  urma modificari lor su,ferite in exterioJ', casa pare, l a  prima 
vedere, .l upsita de expresie ; ex.aminata Însa .de m,a,i aproape, ea 
se dovedeşte a f i  o autentică .loouinţa boiereasca, ou p ivniţe 
mM'i bolt i  te. Este evident ca ne ,aflăm în fa�a "col1awlui ot 
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Fig. 2. Vedere generală asupra ansamblul u i  de !J. 'fu nari.  

Tuna)'i" unde, dupa um a[ata Cronica , l u i  Radu Grecianu2, 
Con tamin BrînooveaniLl , în drum p,re 1 �igh ina pentru face
ree, podul u i  pe te Ni u,u, a poposit de doua or i : o data În 
iu l i e  1 70 1 , t imp de cîteva z i le, iar a doua oara în apri l ie 
1 707, pentru o zi sau doua. Indicaţ i i le d in cronică sînt com
pLetate not de i toriogr,a,[ul l u i  Con tamin Brîncovea.nu, care 
arata -că �n foa ia  de zestre, ,ou data de 1 no iembrie 1 692, a 
domniţe i  Stanca, -cel mai mare din cop i i i  Lui Constan tin B rl'n
coveanu, ca ator.i ta cu Radu beiza,dea I l baJş, er:a cupri-nsa ş i  
"moşia de  la  Clanţa i Tigenii, care se  chiamă Tunarii, CI,t heleş
tel4l ,�i casele, 0/, pimniţa de piatră"3. Dupa cum e arata 
într-un document ,d in .1 693 ,  prin care onstant in B rîncoveanu 
da Mitropo l i'ei moşba Malaeşti eLe pe Mo tiştela, pr imind în 
ch imb moşia Tegeni a Mitropol ie i ,  pen tru .a o a la tura mo

şiei sale Tegen i J!U 1iunari data de zestre domniţe i  Stanca 
cu un an Înai'nte , acea ta din 'l1lfma moşie era a domnuLui 
"de Cum părătoare lncă mai dinainte vreme ' , fara specif ica
,rea d.atei umpa,rar i i  nic i a vînzarorukl i .  De .asemenea, nu se 
ar,ata nicăieri daca ona,cu l  d in  TUJlari er,a deja în fi inţa În 
momen tul cumpă'rarii moşiei de catre Constan tin 13rînco
veanu, alU daca a fost comtflu i t  'u.lteriw de domn. CDI'cetÎnd, 
pentr,u el ucid.area ,acestei pI'obl eme, umout:LI'I mai îndepartat 
a l  moşi i Lor Clanţa - Tegeni - Tunari ,  am aflat că în 
<anul 1 626 ele forma'u un ingm la'tifundiu în posesia CUil1IOS-

ronica lui Radu G"ccialllt, În CrOl/icari /1l1/.11leui, Bucureşli, J 96 J ,  
voI.  II ,  p. 1 1 3, 267. 

3 lefan D. Grecianu, Viaţa lui oslalldin I/odii BrÎllcove,w/I, dc 
Radu vel logofăt Grecial/u, Bucureşli. 1 906, p .  288 .  

Fig. 3 .  Con:tcul. de b Tunari. 
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cuwlu i  bo�er Hrizea vornicLLI , ct itoflu l  scn itu lu i  Bă l teni d in 
Hfov4• - l te-rior, acest lat i fundiu se va despărţi În doua tru
pur i :  cu moşia Clanţa şi o pa.rte "din ocina Tegenilol''' Hrizea 
va "mil14.i" în vremea lui Ma'te i Basarab, "pent m dreaptă şi 
cl'edincioas,"i slujbă" , pe 'un oarecare Damascnin vtori po.rtars, 
pe cînd p artea cea la l tă a oein i i  Teg n i lor va f i  moştenita l a  
moalftea l u i Hrize.a de fiul s�u Udrea comi ul, care o va 
v inde lui Matci Basarab; de La Matei Ba ar.ab ea va trece 
l u i  Constantin Şerban, .i ar de la acesta, după mul te p6c in i  ou 
descenden�a l u i  Hrizca, î'n zestrea mari i  sale ctitor i i ,  Mitro
pol i a  d in Bucureşt i6 ;  pÎna l a  urma, prin schimbul de moşi i 
din anu l  1 693 ,  e,a va intra în poses:,a lu i  onstantin B rînco
VMnu.  Este evident a p3Jf't,ea care ne intereseaza, ac,�ea 
pe care e aHa "heleşte�/1 şi caseLe, OI pimniţă de piatră" , 
este pr imul trup de moşie, cel dat de Hriz:ea, înca î'n t impul 
lui DamaS'cn:n vtori portar. Din păcate, nu am putut de 
coperi ,actde de cUJ11Jpărare a le a'c.esllui llrup de moşie de catre 
Constantin BrÎncoveanu, după cum nu al11 i zbut it  s� aflăm 
n ic i  -or,iginea noii a le de nlu 111 uri, T,unar i .  Totu:şi , din Înşirui
rea date lor de mai s·u reie e ca, dupa toate probabi l i taţ i le ,  
con.ac.u l d in Tunari rlJll a .fost c lădit  n i'ci de Hr,izea vornicu l 
ccure, daruind unei l ugi  cred inci oase o paJI1lle d. in  moşia Te
geni, e te greu de crezJUt ă-i fi dat ,toomai paruea cuprinz.înrd 
un ,eventu al conac şi nici  de Damasch in vtori portar, benefi
c iaI'ul danie i ,  persona j  de condiţ ie prea modesta pentru a 

4 DOCltI11C11la ROI/1.Cllliac 1 {istorica, B. Ţara Românească, voI .  X X I ,  
p. 1 05 .  

5 ACl d e  Întărire d i n  J 2  iunie 1 65 8  la  1 .  Filitti ,  A rhiva Gh. Gr. 
.Cliltac/tzino, nucu.eşti, 1 9 1 9, p .  22 1 .  

6 A nh. l .  l3uc., Ms. J 28, f. 1 4  v.-20, 398,  398 v.-400 400-403. 

Fig. 4. asa adJll1inislr:t\lei .  
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fi putut  Întemeia  o cume de p roporţ i i l e  aJcelom ale lui '011-

stantin Brîncoveanu.  în oonduzie, sîn tem Îndreptaţiţi a crede 
ă, Întocmai ca palatele de ,la PotLogi şi de la Mogoşo.aia ,  dar 

spre deosebire de cunea d in  Doi'ceşt i ,  cona,cul din Tu na,ri a 
fost clădit  d i n  temel ie  de Voda BrÎl1'wv,eanu. Cît p riveşte 
(bta de întemeiere ,a conacu l u i ,  î!l1 ,a,fara de termerunl ante 
ql4em 1 692 furn izat .de foa ia  de ze ure a Stancai ,  s inlS'urul  
elemen t  pe  ca,re ne putem bizu i este o in  cripţie tîrzie, refe
ri Loare l a  zid ir'ea b i ser i'c i i d in  an ambl'u l  c urţ i i  - aranÎnd ca 
3Jceasta a fost r id icată ,de "casa bnÎnoovenea ca" în anul  
1 680, Pen tru  mo.rive pe caJce le  vom arata mai jos ,  aceasta 
informaţ ie  nu poate fi veridica pentru  actua l a  bi er ică, dar 
ea ar putea prove n i  de l a  o pisanie a fostei b i  er ic i  de 
curte, care treb'u ie sa f,i ex istat, ceea ce a r  clata întreg u l  
ansamblu î n  jLlful aeel ui a<şi an 1 680. Co,n,acu l  d in Tunari ar  
fi în  aoe&t caz  c u  m uIt anterior 'celor lalte amţi  brîIlJco,vene'şt i , 
[alpt care ar expl ica de ce a fost s·o rt i t  tocmai domn iţei  

tanca, prima na  cuta a -l u i  Con uantin B rÎl1coveanu, care 
la data de mai sus era J,n vir ta de patru ,ani7• Datarea t im
purie ,a etarpe i  de constriu i re "Con tant in  BrÎncoveanu"  este 
de al ufel con f irmata, dupa ,cum se va ,arata, şi de unele parti
cru larirăţi ,arh i tecton ice ale casei d in Tunari.  Aceasta propu
nere ele datare ramîne noruşi ,  b ineînţeles ,  o s impla ipoteza, 
putÎnd fi or idnd ra t urnata p,r in  noi iJl formaţ i i  documen
tare, prin ondaje de arhitectura a u  sapatur i  arheologice. 
Ca a ,cu p ivn i ţe tr,a i n i·ce a rezistat mvarg,i i lor t impul u i .  Apa 
Pasări i ,  la nrşi tu l veaculu i  ,a I  XVIII -.] ea, a l imenta încă doua 
heleştee aflate În  ,apropiere,a ,oonacu luiB• în schimb,  cele la l te 
'C ladir i  ale ourţ i i  brîncoveneşti au ci i parut, l11iclu iv biser ioa 
originara cle curte. 

La aceasta b i erica e ,refera cu s igura n ţa Illsor ipţ ia amin
tita, azi  d i sparuta:  "Această sfîncă şi  d�tmnezeiască biserică 
fiind de zi.d, s-a fondat el 'n temelie în amtl 1680 ni toate 
cele necesare la înfnt7nbtseţarea ei pe acea vreme ele către 
casa brÎncovenească"9 .  I nscripţ ia,  ta'rdiva dupa moclul  de for
m ulare, a fost semnalata În anul  1 8 8 0  la i l1trare,a acnuaLu lui 
lăcaş, clădi re ce reprezin ta cea de-a doua etapa de con
str,ui re a ansambl u l u i .  

ŢinJnd seama d e  de ele confuzi i  ce e fac, Î n  c1ata!rea con-
tfuq i i l  r cu un trecut mai vech i ,  Între prima întemeiere a 

unui lăcaş pe locul respectiv i edif icaJrea mOIlJumentu l,u i În 
fi inţă, puvem accepta data de mai 9US, d upa cum am ara
ta t, ca an cle înr,emeiere al fo uei b i serici  şi, cle bL1rLa s'eama, 
al în tregdu i  ansam bl u .  Cît priveş'te aC1:uala bi erica, ea n u  
este în  n ic i  u n  caz o clădire brSncoveneasca, n i,ci m a'car Î n  
parte, c i  o foarte fI1umoa a ş i  caraoteri t ica hi eri  a cl e  pe l a  
j umatatea ve,acul u i  ,a l  X V I I I - lea, a carei oon truqie esne de 

7 Amintim că l a  data re pectiva, onslantin BrÎnc veanu figureaza 
pentru p rima oară În faru l  dom nesc, cu rJngul  de mare postel nic, 
a fl Îndu-sc deci În momenrul Începutu lu i  afirmării sale pol i t ice ( N .  tOi
ce cu, Dicţionar al marilor dregători din Tara Romanească şi Moldova, 
Bucureşti, 1 97 1 ,  p. 1 26). 

8 La 1 778, Baur vorbeşte de Tunari ca . .  1/./1. sat Cit biserici, o casă 
boierească, dOMă heleşteie Ş io moară" (Monsieu r de 13 (au r) , M emoires 
historiques el. geographifJltes Sltr la Valachie, Prancfort et Leipzig, l 778, 
p. 1 49) .  

9 T abella notelor istorice culese clltjJe la toate bisericile din plasa Olm. 
boviţa, judeţ",' Ilfov, de proistosul A. 1. Ca t ri ie, 1 880, Acad. R . . R . ,  
Ms. r .  A. 5 4 5 ,  f .  2 5 3  v .  

Fig. 6 .  Vedere d i n  interiorul  con:1cu lu i .  
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Fig. 5 .  P I:Lnu l  conJcu lui,  p l a n u l  i 
Tunari. 
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Fig. 7. Biserica dia TlLn:1ri .  
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al tfel datată i nd irect, î n  l ip  a p isanJel oflgJOare, pr in două 
i nscripţ i i :  una a pieuraruLui ,  ,d in  1 august 1 754  - "Mîna 
Rad�t!ui petrant, Alexie M[ i ]  haibt logofătu find ispr[ a lvliOt ,  
R[ăduc ] an isjJ[ ravn:c ] ,  l[ eat ] 7262 av[ gust ] 1 d[ni] ,  
C[ ostan ] d[ i ]n Hr[ i ]z [ea ]  findvt i[ s ]p[ ravnic ]" lo - ş i  a l ta 
a ZJugravilor, d in  1 756 - "Pomeneşte p[ re ]ote pr[ e ]  robi[ i ]  
hti Dbtmnezel,t, ltt [  gra ]vi[ i ]  Dima erei, C ostandin i C ostan
dache i Toma, 1756" 1 1 .  A:sufel, nu ex istă n : c i  un dubiu  că 
bi e.rica a fost ,constflLlită În ,anu l 1 754,  poate înoepută în anul 
1753 .  eea oe în  priv i.n ţa b i ser ic i i  din Tunari rămîne totuşi 
o enigmă ,este per�();ana sau persoanele ,car,e au r id icat-,o , deoa
fCice în mod inexp l icabi l  nu numai p iatr,a p ntru pisanie,  ,aflată 
în looul obişnu i t  deasulpra uşu ,  nu a mai  fo t scri'să, dar nici 
portrete de ctita,ri 'nu există şi J1>U pa'r a f i  ex istat. Trebuie 
şi  de rîndu l a esta să ne mulţumim cu  i poteZJe . Singu,ru l  
temei p�  care î l  avem este ,cunoşt inţa faplJuLu i  că după tre
cer,ea urgiei dedanşaue de ma'zi l i rea .JLlÎ Constantin B rÎl1ico
v,eaHU " i  pînă în veaoul al X IX-lea, moşia Tunari a rămas 
în  proprietauea Fami l iei B,rÎncovean u .  Se ştie, într-adevăr, că 
la moartea domniţei Stanca, î n uîmpl ată cu zece zile Înainte de 
maz i li r,ea tată lu i  ei, ea f i ind  văduvă făJră .copi i ,  moşia a re
i ntrat în patrimoniu l  f,ami l ia l ,  �,ar a:po i  a fo t conf iscată de 
domnie împreună ou celdalte a:veri  brîncoveneşti ;  dar l a  
9 ocvombrie 1 7 1 6  împăciuitorul domn Nicolae Mavwcordat 
a dat moşia Tunari domn i ţe i  A: ncuţa, cea de-a cincea fi ică 
a lui Constant in BrÎnoo,veanu ,  măr,itată cu Nico lae Rosett i ,  
f i i ndcă "din toate surorile ei  ea este mai săracă" 1 2 .  e s-a 
ÎntîmpLat la  moarDea Ail1IC1uţe i ,  smvenită dLlipă aruul 1 733 ,  nu 
e ounoaşte documentar;  t rebrui,e p resupus însă că, deşi a 

avut urmaşi, mo" ia  ,a ,rev'eflit  tODuşi pentru a doua oarră în  
patrimoniul  brÎnoovenesc, deoare,ce e t e  menţionată în  anii 
1 8 1 7  şi 1 8 1 9  ca  ,aparţ inînd "bănesii Brîncoveancăi" : ,e te 
vorba de Saha B.rînooveanu, s,oţ ia marelu i  ban Gr,j,gore BnÎfl
covean,u,  u lt imul mma în l in ie  bărbătească al l u i  Constantin 
Brîncoveanu.  A: dă'lIgăm că, la  data respectiva, e tie menţio
nată şi "clrcibtma moşiei Tlmari" 13. Alcceptîn d  i,deea că 1110 ia  
TLlJ1a,r i  a fo t proprietaue brîncovene,a ,că în DOt cunul vea
cuhLi al XVII I- lea, identif icarea cti,tomlui  biserici i  se deduce 
de la  s ine :  n u  a pucut  f i  decSt sing!Llf1ul ,reprezentant al nea
mu lu i  În an i i  1 75 3- 1 754, Constal!1tin Brîncovean u ,  f iu l  lu i 
Constant in beizadea şi nepot de f iu al domnulu i ,  pe atunci 
În p l ină  .asc-en iune pe calea dregător i i lor (mare spătar, el va 
fi peste trei an i  mar,e ban) .  Numai acest ma;re boie,r, dupa 
părerea noastra, a pUWt r id i,oa ye moşia brÎl1Jooveneasca Tu
nari, la  porţ i le ]3,ucureştiu lu i ,  lacaşul destu l de somptluo pe 
C(l)re Îl vedem a tăzi. u eSec ,l ipsit de semn ificaţie n ic i  f,ajp 
tul  Ca s ingura sa ctitori'e cunoscută pînă în pr'ezent, biser.ioa 
d in  Bai.a de Fier, ,e te foarte aprOPLata Jn t imp de oea �n 
T'llnari : construită în 1 749 şi picta tă în 1 75 .3 .  

Cea de-a treia etapa d e  construire a avut loc î n  an i i  
1 880- 1 885 ,  din in i ţ imiva nOluLui '1proprietar, Gheo.rghe Ver-

10 f. Inscripţiile medievale ale României, Oraşul Bltwreşti, voI. 1, 
Bucu reşti, 1 965, p. 432. 

1 1 Tbiclem p. 433 .  
12 I .  C. Fi l itti ,  0/1, cit" p. 234.  
13 Arh.  St .  Buc. ,  Ms.  1 28 ,  f .  404-405 , fond Mirropolia Bucu reşti, 

X X I I I/40. 

Fig. 8 .  De t a l i u  cii,n pictura. pridvorul .u i :  Soborul din Nichee::t. 
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nescu, care a oumpărat Tun,alrii de l.a fam i l ia 13ă leanlu (a\ce,�
tia dobîndi s,eră moşia pr in  zestre de La Maria Brînco'V,eanu, 
sora marelui  b an Grigore BrÎnoov'eanu, căsătorită cu Grigorc 
Bateaml, Împr,eună cu Podogi i  şi alt_ moşi i  brîncoveneşti) . 
In  cursul aceste i etape, b i serica a fo t parţial zugravită În 
ulei .� i înzestrată cu no i odoare, iar În j uriul cel or două ele
mente majo,re ,ale ansamblulu i  au fost constru i te o serie de 
noi  dependinţe care au dat ourţ i i  d in  Tun ari, În l i n i i  man, 
în făţ iş,area ei de lastazi . 

* 
, 

Tr,eclnd l,a descrie.I'ea arh itectur i i  ,ansamblu l u i , trebuie 
a mint1t  că fostul conac, după cum rezultă d in  relatarea evo-
1 u ţ ie i  i toricc, se prezimă ,astăzi ou o înfăţ işare ce d i feră de 
C(la originară, ca urmare a ev,oLLLţ ie i  v i'eţ i i  ,în ,aceasta aşeza.re 
agricolă de-,a l ungul  veacuril or. Pe l îngă dotaţ i i l e  o riginare, 
apar seama de altele iv i te între t imp potrivit nevoi lor  de 
exploatare, introduse de d i feriţ i  benefic1aJri ce s-au 1.Locedat, 
dupa cum al tele ttrebuie să fi d i s'păr'ut ca U I'mare Il uZlllTi. i  sau 
a nevoi i  de reacl.aptar,e a aoeSDora la nevo ile curente. 

în p rez,eUlt, clădi rile de 'uz gospodare c existente înt f'010-
site de o întreprindere agricolă de stat şi de o Şcoala gene
rală ,  iar b i serica s lu jeşte nevoi lor  de cu lt  ale comunei ,  a "e
zarea aJl Încl.u-se în perimeUJml comu nal. 

Cea mai importantă c lădir'e cu oara.cter ,c iv i l  d i n  MHaJ11-
blu, f i ind şi s ingtura ce apa.rţ ine p rimei  etape de con twir , 
este o c lădi,re de mari proporţi i  (24 m lungime X 1 2 111 lă
ţ ime),  r i,dicată pe sub 01 şi patrter, f010sită î n  prezent c a  i n
ternat al şcol i i  d in comună.  Subs01ul ,  Înal ţat mult  de,aslIIpra 
o lul u i ,  este 'construi t Jn trad iţ ionala trucDură pr.a,ct !lC<l!tă cu 

precădere în veacul al XVI I- lea, cu două travei l ongitudi
n.ale bolt i t:e c i l indric ,  ,ce oomun.ică întfie de prin arcade c ir
cubre, dar, care, pentI1U nev,o i le ,actuale, a stuferit  modifi
cari prin completa,ri ş i  l ucrări  de fin i  .a j de [a,ctura mo
dermă. Bolţ i le  înt străpul\1Se ,de lunete care pwmit  pătrun
derea lumin i i  de La fere trele din peI'eţ i i  l ateral i .  Cobo,rÎr,ea 
în 'subsol se faoe pe o soară comoda cu o s ingu ră rampa, cu 
aoces prin lauura îngust..� de apus, oare la origine trebuie să 
fi fost gîrl ic iu l  p ivn i ţe i .  

ParteI1u l ,  r id icat ,C'll 2,50 111 dea Llipra sol u lu i ,  are imrarea 
pr,inc ipală pr in  ,aceeaşi lallură de capăt, element ce este tra
tat ou o.arecare amplo.are, ,urca'rea făcrÎndu- e pr in  două 
ral11pe de trepte Ce duc la  podestu l uşii de acces în f'Osea 
locui.nţă boiereasca. A:stazi ea nu  mai păstrează struct:ura pla
n ime'tricâ originara, înt,reglLlil paruer f i ind rest'fucuu ra dru'pă 
nevoile i nternatu. lu i  şco l i i .  A:rh,itecrur,a exrefÎ,oară este COI11-
plet remaniată, [aţadele avînel un  a pect modernizat, de f ac
\jUră s im pl istă. 

Biserica, cu hramul Sf. Nicolae, se în crie în ordi nea crO
flologică în etap,a a doua de eronstrui're a .ansamblulu i .  Ea a 
fost r id icata, du'pa cum s-a amintit, 111 1 754 , dată atestată 
ele inscripţia p i,etrarul u.i saulpDo.r 'oare Jşi pune Dotodata şi 
numele pe p iatr,a traforaua el in  dr,epoul feI'estr,e i  diacon iwt1u
lu i .  a t ip stwcuural, ea ,reproduce pe cel ,răsp�ndit pe la 
mi j locul  seco lu lu i  al XVII I - lea în Mu nDen ia,  considerat de 
Ghi,ca-Budeşti14 ca t ipul  .clasic peJ1'tftu această per,ioaclă ŞI  

14 N, Ghika-Budeşti ,  Evolllţia arhilec/IIrii în Mtmtenia şi Oltwia, IV, 
" BCM I " , ;tt1 u l  XXIX,  1 936, p, 94,  
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j:ig. 1 0. Ancadrament de fereastră. 

Fig. 1 1 .  Fereastra Înconjurată de in
cripţie de pe peretele sudic a l  a l taru l ui .  

Fig . J 2. Ancadramenvul uşi i de Lntra.re 
în biserică. 

reprezentat de grupul de biserici Sf. Elcfterie Vech i ,  SE. Şte
fan, Mîntuleasa, Cr'eţulesou (toate din Bucureşt i ) ,  preoum şi 
biserica din Rîfov, biserica Galbenă d in Udaţi ( ambele d in  
jud .  Pr,ahova), bi erica chitu1u i din B,alamuci-IUov ş .a .  

Smuctura p'lanului  e caracterizată prin [oflna rri lobară, 
prOl1<11OS dreptunghiular supr,aIărgit şi p'rjelv'or pe stî Lp i .  Pro
naosul,despărţ i t  de na'os ,p-rin tr,ei arcade în pl in c imr'u, 
susţhl1lute de CQloane de pLatră scul'Pt:at�, este supr<linălr,at de 
turnul-clopotni ţă, la care se a junge prin b i şnuitul ou,rnuleţ cu 
scară în spirală l,ipi t  de faţada de nOil'd. UneLe parti'oul.<1Iil'ităţ i  
d e  detal iu, precum abs idele u trei laturi (ceea c e  ma i  Întîl
nim doar la SE. Elefterie, la celelalte bi eric i  absielele avînd 
cinci ,laturi )  şi pridvonl l ou stîlpi de col ţ  ou coloC\Jne an'g,a
jate, î i  con feră oa'r,e,care individual i tate. 

I n  ceea ac priveşte structura spaţi,ală, p.mporţ i i le oonstruc
ţiei daJu i nteriomlui un voLum ampLu prin înălţ imile COl1UU
rate de boltirile realizate în caIo'te sfe,rice .  Spre deosebire ele 
s istemul de boltire el,i n  interior, pr,idvorul însă e te acope,rit 
în simplă boltă c i l i ndrică. 

Turnul-clopotn iţă de peste pronaos e te înlocuit în pre-
2ient printr-o construqie h ibridă ele lemn învel ită cu rablă, d in 

Fig. 1 3 .  Capitel d e  coloană ce desparte pronaosul d e  11:10,. 
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Fig. [ 4 .  Vede're din imeri ruj biserici i .  
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structura veche păstrîndu-se dO'a:r baZ1a-suPO'rt a celui ngll1ar. 
De asemenea, Învelitoar,ea ,ce acoperă azi mO'numentul nu 

cO'respunde cele i  O'riginare, la fel ca şi frO'ntO'nul  d in  faţada de 
apus, care de bună seamă es�e O' in terv,enţ ie u l terioallă, această 
fO'rmă fi ind stră.ină ,arhitenurii t radiţiO'nale a epO'ci i .  

Plastica arhitecturală a faţade<!,O'r �e  cO'mpune din elemente 
decorative dispuse pe două registre separate de un  brîu simplu,  
d in  c iubuc rO'Dun j it, ce l  superiO'r, mai redus, .h O' urei me din 
înalţimea -oel ui infer.iO'tf, 'cDnţine medaliO'ane cillcu lalre adînci te, 
în ,car'e ta O'rigine se .aflau p i.ct,ur i ;  cel i nferiO'r eSUe ttfa:ta-r Într-O' 
suită de a,fiCade oarbe a dîncite, de forma trilO'b cu acolada pe 
piLaşt:ri rO'uun j i ţ i .  

Atfca,dde pridvorulu i  repI1Dduc ,aceeaşi fO'I'ma de in spiraţie 
turcească a tr i .lO'bu lu i ,  înscrise Însă în 'anh ivO' l ta cil1culara. Co
l 'DIanele ce �usţin ,arcadele sînt ,de f,acuma simpla, din cară
mida, cu capite l  re,dus la s,impl a abaJCă şi tenouite. 

Chenarele ferestrelO'r, ca şi pDrta lu l  uşii, cO'nstitiuie Însă re
marcabile O'pere de sculptura decO'rativă cO'ncepute În st i lul  
epO'ci i ,  'lucr.ate În piatră ş i  bO'�at mO'deLate ou mO'tive florale, în 
ca're predDmină flO',area de dO'vl,ea,c şi na.lba.  

TrafO'rul  cu iJls.cripţi'e care mascheaza fereastra m ică de pe 
Latura de m ia,zăzi ia absjdei a l tamLui, purtînd  numele meşt,e
rul u i  p ietr,ar Radu, precum şi anul desăvîrş ir i i  mO'numentu
lui ( 1 754) , deşi ştirbit de nechibzuinţa preO'tu l u i ,  permite tO'
tuşi descifrarea cO'mpO'zi ţiei O'riginare, În care vrejuri cu flO'r i  
şi fI1unz,e se ÎncO'laoesc 'În tnasee meandrice pDm ind d in gura 
unui  mascherO'n.  

În interiDr, decDraţia arhi tectura lă  capătă O' prestigiO'asa 
ţ inută prin co.loanele de p i.at>ră, scu lpuate, ce �usţin ar,cadele 
care despa.rt prO'n,a'Dsul de na.DS. Cele patnu cDlO',ane, d int re care 
dDua ,angaj,ate 1n pereţi i  latera l i ,  ,constiwi'e valoroase lucrari de 
sculptura a le st i lului brÎncO'venesc. Da.JtuÎte 'O'U mu l ta fineţe şi 
conce!plut,e Într-O' bO'gată cO'mpoziţie, ele mărturis·es'c prezerlţa 
unei mlini  v,ersate şi a lunei  concepţii rafina·ue. 

Capi1leJu l ,  conceput Într-o ,schema de insp i raţi.e co'rintica, 
este realizat numai din motive vegetale. Fusul ,ooIDanei, au ca
ndur.i şi ciubuce torsiona't,e, este Împodobit la baza ou O' man
şeta, l a  fel s!cul ptată, cu  motive flD·I1ale .  

CDIDaneie sînt aşezate pe p iedestale din piatră, scu lptate 
În acelaşi bun st i l  brÎncDvenesc, fapt ce adauga un p l us de 
mDn'umenna.l itate şi sDmptuDzit,aue decomtiva, cDnstiuu ind în 
sistemu,l oompozi ţiO'nal a l  genul.ui ,un caz mai ,rar Întî lnit 
şi afLat dO'ar la Ul1ele monument,e prestigiO'ase, precum l,a bise
rica manastir i i  Va,careşt i ,  l.a cea ,a mana·stiri i  Antim, la pal,a
tul de !la MO'gO'şoaia. 

El'emenude scu lptate sînt bi'ne cO'nserv.ate, f iin d luc.r.ate 
dintr-O' piatra dura de huna ca l itate. 

In sfîrşit, un Însemnat dement de in 1le/res al biserici i  din 
T/unari .este şi p ictura e i  ,O'r ig in.a,ra, realizata În flleS'Ca în 1 756 
ca'r·e, aCDperi,ta parţial  ou IUliei Î n  1 885 ,  a fDSt restaura,ta În 
anul 1 938 şi d in  nDU  În 1 955 .  

I n teresul pictur.i i  rezulta nu  numai d in factura ei fDane 
buna, dar şi d in  faptul că zugravul principal ,  Dima ere i ,  este 
- prin l ucrări le cercetătoarei Cernel ia  Pi l lat15 - cunescut ca 
aUlJD.wl va !oroas�lo'r ·ansambluri  p ictur.ale ale bisericil'er din 
Micşuneştjj Mari ( 1 745) şi a schitu�ui  B.aLamuci ( 1 753) ,  fi ind 
identifi,oat teltO'da.tă C ::l  strabunic a,l ,l ui NiceJ.ae Ba1ce�cu.  btă 
pr in  ,ur.n1·ar,e ca s'e ounO'aşte ,aoum IQ a tre.i.a b iserica p i.ctata de 
Dima erei, trei ani  dupa schiuul Balamuci ; doi d in tO'vară.ş i i  
sai de lucru, Costandin şi Costand:llche, făceau de a ltfel parte 
d in  echipa de l a  Balamuci, numai TDma f i ind nDU,  iar  Dima 
erei apare l a  Tunari ca şeful .e'oh ipe.i ,  pe  oÎnd .1a Bal.amuci era 
al dDilea dupa Drdine,a in scripţiei .  

Intr,udt anaJ iza icenografid a pic·uuri i  .ar depa:ş i  limi
tele ce ne-·am propus, ne VDm mulQumi sa menţiDnăm că ea 
vădeşte aceleaşi tendinţe i novatDare cO'nstatate la cele dO'ua 
ansambluri amintite. Mai trebuie subliniat, ca alături de arhi-

15 Cornel i a  Pi l lat, Popa Dima '/.ugravul, 1n "Studia et acra Musei 
Nicolae Bălcescu",  nr. 1, 1 969, p. 3 5 3-363 ; idem, Qltatre eglises du 
de/Jartement d'flfov sigllificatives /JO/ţy ['ari: du Moyen Age en Valachie. 
" R evue roumaine d'histoire de l 'art",  VI. 1 969, p. 8 1 -82, şi note 9-23 .. 
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tectura aleasa a mO'numentulu i  alegerea unei ech ipe de zugravi 
Încercaţi pentru executarea detCorului de p ictura întareşte 
părerea ca numai o persO'ana bO'gata, cum era Constantin 
BrîncO'veanu, nepetul marelui  domn, pDate fi ctitDrul bise
rici i  d in  Tunari .  

Pr.in puritat'ea stilu lu i  şi bDgăţi,a decor,a:tiva, b iserica din 
Tunari se impune a fi ,cel mai  ,r,epI'ezentati v exempl.atf al aoes
tui  t ip de arhitectura eclesiastica, ce-şi afla cu frecvenţa răs
pînd i rea în decen i i l e  al c inc i lea şi al şaselea a le  veacu lu i  XVI I I . 
Pe lîngă valeri le preţiease ale arhitecturi i ,  o altă Însemnătate 
deDSe:b.!ta ;legata de n�e.n�men� O' cDnsti tuie �mes.alj u l  pl�n ?e 
semnd' loaţJe 0<: transmite ,mreglSllI1area IlJumeLul meşterulUI ple
trar, auterul minunatelor scu lpturi . Se confirma o data în 
plus  existenţa unei  Înalte şCD l i  autDhtone de ciDpl i tori În piatră 
la a'ceasdî epoca, În care scu lptura ·oa dement dec·onaiiv în 
arhitectlllfa oapătă o tot mai J arga 'răspînd i,r,e. Numele meşte
ruLui p ietr.a.r R adu este O' maI't'Urie .că .în afam scu lptDri Lor 
stra in i  Mi'fIa , V,ucaşin ,  Pesena 16, cunDscuţi ,ca exe.cutanţi ai unor 
Dper,e valOirDas'e de sculplJLlira ,ce ÎmpDdDbesc mDnumelHele de 
prestigi,u a l e  veacul u.i al XVI I-lea, O' plei,ada de meşteri  auvDh
ton i se formează, desi,gur  la început pe Mn,ga acele ate.l ier·e 
de ciopl i to,r i În piatra, oDntinuÎnd şi dezvel uînd ana smd p
turi i  orn,amenta l,e, .aflată în mar·e cinste în veaour.i.le X V I I 
XVI I I .  

D i n  a urei,a etapa de cDnstru i re ,  came se .situe.aza într.e ani i  
1 8 80- 1 885,  e pastreaza ,cladiri mai  pUţin importan1le .  

Magazia de <cereale, datÎnd din anul 1 8 80 după cum latesta 
O' i nscripţie ciop l i ta pe u J1lul din stîlp i i  de l�mn .din  inter ilDr, 
est� O' construcţie din zidarie masiva, lucrata cu Îngri j i re, r idi
cata de la sDl  pe stî lpi  de zid C'll ,curca 80  om d:,ametru, în 
scopul cDmbaterii umeZ1e l i i  d in  sDl 
. .  CD�pul  de dad i r·e ,aflat În faţa ,ceLu i princi'pal .  de p.repor

ţ l.1 mal re?use, cu latu rile de 1 4- 1 3  m, pare să facă parte 
d l 11 aceeaşI etapă de censtruire .  El ·e�te compus din �ubs'O l  şi 
parter şi prezinta ·c.ar,actelr. isticile unei case de administraţi.e, 
scop în care este fDl.osit şi În pr·ez.em de !Întrepr indelr'ea agri
celă. Acceml .la parter ,s'e faoe printr-un ,fDişDr cu a,rcade dis
pus În m i j locu l  fa�adei, din c<ure se i ntra în s·ala centnlă,  
în j uru l  căreia sînt dispuse Încăper i le. Prezenţa fDişDrului,  CDn
cenut cu  l in ij s.imple - ,aTcade . în pl in ,c intru ipe stî lpi  drept
unghiu l,ari fără n i,c i  'un a.rt i t ic�u omamenta'l - da 'O nDta de 
pitoresc ş i  caracter tradiţiDnal .  

qadir�le aflate pe. ,LatufIa . ?'e �asa,r i t  a i !1cintei, ,� . �aflD� 
arh itectura nu  are nimiC semI1lflcatlv, par a fi cO'nstruCţl1 mal 
recente (sec. XX) şi sînt fo losite ca punct sanitar şi camin de 
zi pentru cDpii i satulu i .  Grajdul ,  cO'nst'fluqie din p a iantă, apare 
de ,asemenea ca O' dotaţie .recenta in complex.  

Prezentînd vechiul CDJ1 aC hfiÎ,]1Icev,enesc ş i  valDrosul mDnu
ment ce Îl constituie biser ica d in  Tu.nari, oredem a fi adus 
O' milă cDntribuţie la ounO'aşterea patrimDniu lu i  anei naţiD
n aJJ.e şi O' îmbDgaţi,re ,a repv.rwriul/u i  monumemelDr i steri,ce 
cu un exemplar p reţiDs. 

Resume 

A Tuna,ri, au nord. de Bucarest, le auteurs Ont identifie une ancienne  
residence de Constantin Brîncove.anu, aLtestce en 1 692 dans  1:1 dot de  S:1 
f i l le a1nee Soan.ca, puis  comme l i'e.u d'etape :\u cours de deux toumees du 
prince, en 1 70 1  et 1 707. Le l11an ir,  q u i  cons·erve ses deux niveaux ori
ginaux - une oave voGtce e n  double berceau et  un rez-de-chaussce sun�
Jeve - presente I ' interet d'&tre anlterieur d'au moins une dizaine d'annees 
aux châteaux connus de Potlogi et de Mogoşoaia. La ch:1pe l l e  initiale 
n'·existe p l us; d'apres une indicati n du siecle dernier, elle a.ur:1it etc 
bât:ie en 1 680, d.are qu i  pournait representer celle de la construction de 
l'ensemble. U�cUlel ie  eglise, un exempl .1ire typique de l 'arohirecture vaLa-
4UC d u  m i l ieu du X V I I Ie siecle, a cte :1ssignee par les 'luteurs '- cn  
l'ensemble. L'acru e.l :e  egli.se, u n  exempla.ire typique d e  l'architecture vala
I II ,  peti.t-fi ls  du prince. Elle .presenre de tres riches clements de sculpture 
SlI'r pierre signes ("Radu l e  taiHeur de pierres") et drutes ,de 1 75 4 ,  aln·sl 
que les fresques de 1 756 d u  peintre con n u  (cgli.ses de MLcşuneştii Mari 
et de I'·ermitage de Balamuci, dep. d ' J l fov) "Dima l e  pretre" .  Des bâ.ti
ments annexes du XIXe siecle cOlllpletent 'aujonrd" hu i  I 'ensemble. 

16 N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhiteclIIrii în Mll17tcnia şi Oltenia, 1 V, . 
" BCM I",  anul  XXIX, 1 936,  p. 22, 30. 
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N O T E  

o PICTURĂ MURALĂ EXTERIOARĂ REGĂSITĂ LA BAIA 

VASI LE D RAGUT 

Biserica mmano-catol ică SE. Fe,cioară din Baia ( jud .  u
ceava) 'este 'Unul d intr,e <1Jcek monumente care Îşi dezvăl,uie 
cu zgîroenie secreuele şi tocmai pe/1ltru aoest fapt locu,l pe care 
îl ocupă în i stor·:ografia de arta ,este mult p rea mode t în 
mpon cu rolul efe,ctiv avut În evoLuţia artelor d in Moldov.a 
medieval a ' .  Rein trat de cmînd în a'ten� ia speci 3Jl işt i lor, dato
rita l ucrări lor de conscrvare-res'tallurare pJ.1e,oum şi datorita 

, Bibliografia acestui mOnument e te, �n genera l ,  veche ŞI saracă· ea 
mai recentă analiză �i apar\ine prof. Virgil Vătăşianu, Istoria artei fwdale 
în ţările româlle. 1, Bucureşti, 1 959, p. 3 1 1 -3 1 2. 
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f'ig. J .  R u inele bi'sericii romano-o:'lItolice din Baia. 

cerceta.ri,lor arheo logioe care le î l1Jso�e,sc2, monumen tul În d is
cUţie este atribuit  în mod lunanim Cipocii lui ALexandru oeI 
[ 3U I1 ,  fi i nd pus în legatura au i n�ţialtiv.a prim i oţ i i  a .aces
tuia ,  Doamna Margareta, o poloneza cato l ica, inscripţia de pe 

2 începu te În 1 973, prin >ri j a  Direqiel Mon u mentelor Istorice şi  de 
A rtă, l ucră r i l e  de �'estaurare au ca şef de p roiect pe arh. R dica Mănciu
lescu.  Cercetări le  arheologice s�nt  efectuate de Lia Mi lencovici Bătrîna şi  
Adrian Bălr�na, primă relatare asupra rezultatelo,r săpăru r i lor  fiind publi
cată În Crollica săpăwrilor arheologice - 1974, "Revista m uzeelor şi  
monu mcntelor, seria Monumente istorice şi de ană" , n r. 2, 1 974, p .  95 . 
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p iatra tombală - azi di pălrultă - prec iZlÎnd ca data a edi
fică,rii :all:wll 1 4 1 03. 

Abran.dolf1ata de cult Înca din secolul aiI XVIII-Iea4, pas
trată pînă ÎII1 zilele noa:>tre ca o I1uina romamica înconjurata 
de înalţi arbori foşnitori, biserica romano-catoilica din Baia a 
fost, pîna în p.rezenJt, cO!lJsiderata în e�c1ursivitate prin prob�e
mele de ordin arhitectonic pe Catre le rwdica sau menţio,nata 
în legătura cu p ietrele de mormlî.n.t descoperite aicis. D ar 
acest venerabil ve,st i,g iu monumental, calre are Înca nume
roase taine de marturisit cercetatolI1i!lor, pastrearza şi UIl1 martorr 
deosebit de important pentru istor,ia pictmii mur.arle din Mol
dova, un f:r;agment de f,resca exterioalra capabil �ă deschida 

3 I nscrip\ia se afla pe  mormîntul Doamnei Margareta ş i  a fost con
emnată de către misionarul catolic Petru Bogdan Baksic, cu prilejul vizitei 

sale din 1 4  OCt. 1 6 4 1  (În CăLători Sl răini despre ţările romane, V, 1 973, 
p .  240)· In mod erOnat prof. V. Vătăşianu atribuie de crierea lui Marco 
Eandini. 

4 AI. Lapedatu, Antichităţile de la Baia, "E . . M.!.", BUCUQ'eşti, 1 909, 
l I , p. 56.  

5 E te vorba despre p iatra. funerară a lu i  Ri.chter, datată 1 444,  ş i  
de pre piatra funerară a l ui Procop Iskra U 1 465 ?) cf.  V· Vatăşianu 
op. cit., p.  338 ,  714 .  

Fig. 2. Ruinele turnului c1opotni�ă. 
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un unghi mai larg i nterpretarilor priv ind începuturile deco

raţie i p ictate pe faţadele bisericilor medievale moldoveneşti , 
Pe latura sudică 'a turnului-dopoltniţă al biser: .c i i  d in Baia 

se m ai di tinge, la o exam inarle ,atentă, silucua ele mari eli
mensiuni.6 a sfîntulu i Crismfor dudnd pe umă'r pe pruncul 
Isus. Fiind foarte degradata , picwra în chestiune nu lasă ă 
se CÎ>teasca decît pUţine detal ii, suJ�ciente totuşi pentru a pre
ciza Slubieouul iconografic ş i  llil1ele cal ităţ i  de urauare. Ceea 
ce se descilfrează mai dar este frumQsul drapaj al mant i,e i de 
cuIoare ve,rde ou care estle Înveşmîntat Gntul, de asemenea 
se mai  d istinge o parte din desenul s�nafi,tat al f,iguri,i . 1n 
parrtea inferioara a compoziţiei e mai pa.strleaza fragmell1 'te de 
frescă de culo<l!re ooru şi  roşu, da,r taIiea precara de conser
vare nu îng,ăduie să se pre'cizeze aparrenenţa la un anume 
obiect au la un aluul . 

Deşi atît ,de deg,radata , compoziţ ia l11Ittrala ale cărei resturi 
se ma i păs,r,rează pe faţada biser,icii din Baia este lesne ele 
idemiBcat din .punct de vedere iconografitc. Se ştie ca, în tot 
cursul evulu i med i1u, singuru l  per,sonaj r:eprezentat la d imen
siuni oolosale pe faţadele bi e'ricilor catoEce a fos.t Sf. Cri no
for. într-un studiu mai vechi, am avut ocazia a arătam Întru
cît reprezentarea aoestui sfîm, con iderat proteotor al calăto
rilo'r şi apărător împotriv'a morţii subite, a ooupat un loc 
central în iconografia p i,cwriJor mur:ale ex,terioare ,din Tran
silv,ania7. In acelaşi l oc, am citat ca ,exemple figuri,le ex i'stente 
la biserica onodoxă dil1 Strei Ollld. Hunedoara)8, 113. biserica 
evanghelic a diJIl Dîr10s ( jud . S ibiu)9, fragmeauul de la bi serica 
romano-cauolică din Floreşti ( jud. Cl uj) 10, ca şi fi,gura men
ţionată �a bi erica evanghdi-că d i n  Ta.t�,r1aua ( j uld . .A.lb.a) 1 1. 
Intre timp, alte reprezentari ale Sf. Cristofor au fost desco
perite pe faţada sudică a bisericii evanghelice d in  Şmig ( jud. 
Sibiu) şi pe faţada nordică a biserÎJc i i  reformate din Daia 
( jud. Harghita) .  

Fugmentele rep'rezentări.i Sf. Criswfor de pe faţa;d<a bise
rici i  din Baila aduc un .elemCll1.t upd'imemar ÎIll f:avoarea i po
teze i că la apariţia picturilor murale exterioare din Moldova 
unele suge IDii plliteau veni din Transilvania,  ,ou 'care, de alrfel, 
re.Iaţii le  :arti ,tice erau amt de strînse 12, Aceste ,sugest i i  trebuie 
înţelese dO'3.'r În ensul idei i  de a dewra faţaldele cu imagin i 
monumentale, pentru ca, �n nici un caz, nu !poate fi vorba de 
elemente prega.tilloare ak programu l1u i iC'O.llogmfic şi ale di t,ri
bUţ ie,i de ansamblu, ştim Ifi ind că în MoLdov:a aceS1lea se supun 
unei gîndiri origin.ale, de o exoepţională coerenţa., fără echi
va,lent în Transilvlania au în ori'care a1tă zona und� pictLJ.ra 
murală a fo t u tilizata tpent;ru împodobi,rea exter ioarelo.r. 

Prin int:mcLucerea în c ircu�tul şt'iinţitfic 'a p ictur i i  de l a  
Baia, dobîndeşte o ma,i lesn icioasă expl icaţie apariţia figurii  
sfîntul ui Cristofor în iconog.rofia decof.llll<ui ,extefiÎor al  bise
rici i  Tăierea capului  Sf. Ioan BNezatorul diJIl satul Ar'bo're 
( jud . Suceava) 13. La A rbore , imaginea de mari dimensiuni a 
sfîntu lui CriSllofor e te integraJta şiwlui de .sfinţi d in  regi <trul 
inferior al absidei .rasăriltene, fiind silluartă ub fereasllra aces
teia. Introducerea l u i  r isvofo,r în piouura ex'terioara de la 
A rbore ar putea con titui - cu toată prudenţa necesară -
un argument în favoar,ea ipo1leze,i ,ca f igura aceSllui  sfînt fusese 
reprezentată şi pe faţadeile altor b. i serÎ,ci cawlice d in Mol
dova 14. 

6 I nalţimea originară a Întregii figuri a fo t de cca 6 m.  
7 Vasile Drăgu�, Picturi murale exterioare în Transilvarria meclieva.lă, 

"Studii şi cercetari de istoria artei. Seria Ard plastică", 1 965, Il r. 1 ,  
p .  84, 86, 87, 94, 99. 

8 In urma restaurarilor din 1970-1 97 1 , figura Sf· ristofor de l a  
Strei ( jud. Hunedoara), multă vreme acoperită cu var, a fost aproape în 
Întregime recuperată. 

9 La Dlrlos (jud. Sibiu) se pastrează cea mai frumoasă reprezentare 
a lui Cristof r din pictura medievală transilvăneana. 

10 Fragmentul pastrat e te foarte redus ca suprafa�ă, totuşi identificarea 
nu poate fi pusă la îndoiala datorita dimensiuni lor colosale ale figurii 
reconsti tui te. 

1 1 La TatÎrlaua, figura reprezentÎndu-1 pe Cristofor se află în prezent 
sub var. 

12 Această ipoteză am avan at-o În articol u l  sus-citat, p. 1 00- 1 0 1 .  
13 Vasile Drăgur, Dragoş Coman, maestml frescelor ele la Arbore, 

Bucureşti, 1969, p. 27. 
14 Avem În vedere, În primul rînd, bisericile cat Jice din Siret şi 

otnar, prima disparută, cea de-a d ua În ruină. 
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UN PROIECT DE LEGE DIN 1 87 1  PRIVIND PROTECŢIA MONUMENTELOR * 

LI VIU ROTMAN 

RespecDul f,aţa de propriul llr,eout repr,ezinta o constanta 
a spiritual i taţii poporului roman. Pe acest plan, grija pentru 
pasurarea vestigi.i lor <lIcestui tr'e'cut are tradiţii înde'lungate, 
ce se Împletesc cu Însuşi procesul formarii naţiunii şi a sta
uului naţional roman. 

Un merit deosebit în ·c'eroetarea în.ceputlll iui  preooupariler 
pentru conserv,area monun1JentlelO'r ,i storice ca şi a ma·terial i
zafll acestor preocupari pe p lan legislativ şi instituţional re
vine lui Oliver Velescu, care in ultimii  ani a evidenţiat o 
serrie de aspecte l eg,ate de preistoria şi istO'ria oonserva,ri i  ş i  
rest;aura,rii monumentdOlr i sto6oe în Romania'. 

In pr,imul din vre acest;ea este semnalat ,ş i  P,roiectul de 
lege ce face o bie.cuu 1 artimJului ne'SUf:U, din păcate nu şi în 
celelalte contribuţii mai ,recente. De asemenea, proiecuul este 
amintit în aI'ticelul profesorului AUirdian Sa,cerdeţe.an'll, Co
misia M onumentelor Istorice la 80 de ani2• 

In aceste ,studii, data fixata pentflu înoepuuul activitaţii 
legislativ,e privind monumentlele i soofÎ,ce este anul 1 892, anul 
Legii pentru ,cons·erva.rea şi rest;aUI1ar,ea monumentelor public'e 
şi a Decretulu i  de înfiinţare a Comisi'e i  Mon umentelor Istorice. 
Faptul a determinat şi jubileul a opt deoeni i  de activitate a 
Comisiei Monumentelor Istorice. 

Obiectul st'udiu l,u i de faţa î l  constituie prezentare,a p.reve
derilor PI'Oi,ecuului de lege privind protecţia menumentelor 
istorice din 1 87 1 ,  ,care cobo,alfa cu peste doua deoenii momen
tul de Înoeput ,a,l une.Î. activitaţi :legisIatÎNe Închinate conser
varii monumentelor i s-to,ri,ce. Datorita acestor pflcvederi deose
bit de )nteres<lJnte, conside,ram ca Proiectul de lege consti1Juie 
un punct de Tef.erinţa pentru i stor,ia mentalitaţii şi oultUifii 
din deceniul opt al seeolu1ui urecut. TO'todata, socotim ca este 
pus În lumina astfel un aspect al act�vitaţii principalu�ui 
auDor ,al proiecDului ,  istolricul, omul de culuura şi de stat 
V. A. Urechira, persenalitate oare fiU şi-·a gasit înca locul cu
venit în preocuparile istoriog1r,afiei noa'str,e , 

I n  şedinţa Camerei Deputaţilor din 30 i anuarie/1 1  fe
bruarie 1 87 1  un grup de deputaţi de diverse IlIuanţe l iber.ade 
a Înaintat spre dezbater,e "Proiectvtl de lege pentrbt conser
varea monumentelor Cbtltului român"3. Semna'tar i i  proi,ecwlui 
erau V. A. Urechia, apropiat cer,curilor l iber,al rad:cale, Vic
ter Adri,an, cunescut fl1untaş l.Lber,al, 'radical, fest ministru de 
razbei, G. P. Manw, fI1acţion,ist, Florescu, Cezar HeHia,c, l ibe
raI ,apropi,at Fracţiunii Independente din Iaşi ,  cendusa de 
Nicol,a,e Ionaşcu, Vucini.c, NegJre, l iberal i-fracţÎonişti, D. A ,  
StuTdza, l iberal-modetrat, fost prim ministI1u. O p.rima obser
vaţie ce se impune este titlul Proiectului şi anume limitare::t 
la menumentele de cult şi În med spec:,a,l ,La menumentele 
cu.l uului  român. Daca ţinem seama Însa de momentul ,r,edac
tarii Proiectului, de faptlul ca aHlnci, În ,reaEtat,e, ,cele mai 
multe monumente cunoscute erau bisericile şi ca, În general, 
ceea ce numim lazi m011'umen�e civile pentru Ţ,ara Româ
neasca şi Mol dov,a sînt, în marea majoritate rezultatul acti
v itaţii materiale şi spirituale cO'ntJemporane cu Însusi Proi·ec
tul, este firesc faptul ca autor,ii acestuia sa nu aiba perspec
tiv,a lor Î storica. Totu5i, 'res�rÎng,erea "ah in itio" la monu
mente religioas·e 'este o l imita .a a,oestui Proiect, dato'rata 
pe.alJe şi influenţei grupa,rii politi,ce a Fracţi'lln i i  Eberale şi 
independente ce Îşi f�cuse din clGaccrbarea sentimentului rdi-

• Acest artic 1 a fost prezentat sub Forma de comun icare la Sesiunea 
D,P.C.N, din ianua rie 1 975 , 

1 O. Velescu, Evidenţa momllnentelor istorice din ţara noa,tră, CO'llll
nicare la Sesiunea ştiinţifică a Direcţiei n: onun�entelor istorice, 1 963; idem, 
PIt/1.cte de vedere In legăwră cu restaurarea mOl1wnentelor istorice, "Bule
t inlLI monumentelor isto rice " ,  1 /1 970; idem, 80 de ani de activitate a 
Comisiei monumel1telor iswrice, Comunicare la sesiunea D .M,I .  din ianu
arie 1 97 3 .  

2 A .  Sacerdoţeanu, Comisia Molltllnentelor Istorice l a  80 d e  ani, 
"B.M. I " ,  1 972, nr ,  4, pag, 1 4 .  

3 "MonitOrul OFicial a l  României," nr. 27 d i n  6/1 8  Februarie 1 87 1 , 
p, 1 42. 
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gios un prog,ram poEtic. Cu 'toa,te acestlea, în expunerea de 
motiv'e, prezentată de V. A. Urechia, protejarea unor astfel 
de monumente este conceputa În pri'ITIIul I1Înd ca un ,aot de 
cultu.ra : "Aceste sfinte altare deci, reclamă de la noi, mt 
mtmai " espectul creştimtlui dar şi iubirea şi îngrijirea ce se 
cbtvine unor testimonii ale gloriilor naţionale"4. 

Descifrar,ea sensului şi imporuanţei monumenteler pentru 
cenştiinţa naţiunii facuta de V. A. Urechia în " Expunere 
de motive" pa.re .a fi deosebjt de interesanta. Urechia sub
l iniaza în primul rînd aspectul patriotic a l  problemei :  " . . .  bi
sericile şi templele ridicate de domnii noştri, mai adesea 
întnt amintirea unei glorioase apărări a patriei de invaziz,mi 
străine" . .în ,aceste c\lJvime, is,toricul prinde însaşi esenţa în
tregii deveniri a poporului reman, lupta pentru apararea 
fiinţei saLe. 

De o impertanţa deosebita ni se PaJre ,a fi faptul ca 
V. A. Urechia cencepe monumentul ca un document mate
rial ,a,l istoriei pauriei în gener,a,] '5i al isteriei GultJurii în spe
cjal, subliniind ponderea pe ca:re O' ocupa m011'Ulmentul în 
condiţiile existenţei u 'I1,ui_ J1.'Ilma,r [oaJme mi,c de dooumente 
sorise : "Adesea aceste temple sunt pentru noi şi unicele do
et-tmente . . .  de nobleţă ale cultttrii, ale dezvoltării în timpul 
remoţi( sic!) ai ţării". 

Proiecvul conţine opt ar6co,l,e. P6mul articol prevede in
stituirea la Bucureşti a Comisiei monumeme1oT naţionale. 
Aceasta comisie avea ca preşedinte pe ministrul curvelor ş i  
instruqiunii - fapt fo,ane impolrttant, ce sublinÎ<aza înca o 
dalta concepţia auto,r,iloir proi,ec1;ului asupfla aCţiunii de cen
servar:, ca un act de cultura - iar ca vicepfleşedinte pe  
preşedmtele cemitetului arheolegic. Cemisia trebuia să  aiba 
urm�toarea structura: doi membri delegaţi ai Secietaţii aca
demIce - secţiunea i storica, dei membr� aleşi de corpul pro
fes?ral . al şceli lor de pictura, mai mulţi artişti, arhiteCţi, sculp
ton, pIctori. In fond, ,a,cest mozaic de speciali,taţi În'Seamna 
recunoaşterea, la 1 87 1 ,  <li complexitaţi i  actului de conser
valre şi resta'urare, a neoesi 'taţii unei ceLaborari intelfdiscipli
nare. 

Capitelu l  al doilea al pro iectului stabileşte atributele, 
drep

.
turile şi îndateririle Comisiei. Se facea în primul rînd 

preCIzarea de caracter general : "A veghea la  nealterarea şi 
conservarea în bună stare a monulrentelor naţ'ionale, biserici 
şi mănăstiri". Aceasta reprezinta în fond recunoaşterea unei 
politici unitare privind monumentele isterice. Cemis ia  tre
bu:a să propuna planurile dupa care se puteau face restaurari, 
cu �pecificarea "măSbtrat Cl,t mijloacele bttgetare" şi avea 
menIrea de a "cond/4ce de aproape partea artistică a restau
r</rilor" . 

Foarte interesanta şi demnă de subliniat este prevederea 
prin care i se cerea Comisiei "a-şi da opiniunea în mod con· 
s�d�at iv as/,tpra stihtlui şi caractemlui vre ţmei clădiri, edi
jzczi care se proiectează de către stat" ,  Oare actualizarea 
acestei prevederi nu ar fi demna de luat în seama? O im
portanţa deosebită se acorda acţiunii  de evidenţă a monu
mentelor aratÎndu-se astfel În capitolul al I I I-lea urmatoa
rele :  "Comisiunea monumentelor îndată d14pă instalarea sa 
va 1ete1'1nina care anume biserici �'i mănăstiri sunt şi se 
conszderi"i monumente naţionale, indiferent de pro p,-ietate". 
Aceasta ultima specificare ni se pare a fi deesebit de inte
resantă, ea constituind un indiciu pentru caracterul înaintat 
al gîndirii auterilor proiectului din 1 87 1 . Mai tÎrziu, în 
legile din 1 9 1 3  şi 1 91 9 ,  se va sublinia "dreptbtl sacnt al 
proprietăţii partiCbtlare", fapt ce a determinat pierderea a 
numeroase monumente istorices. 

Proiectul prevedea colaborarea organeler de stat la aCţi
unea de conservare a monumenteler isterice, astfel că edata 

4 Ibidem. 
5 O. Velescu, Puncte de vedere in legătură Cit restaurarea ,monmnel1-

telor istorice, "B.M.I.",  1/1 970, p. 4 8 ,  
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const ituită lista monulTl1entelor istorice urma a fi p ublicată 
în "Monitorul Oficial", iar funcţionarii administraţiei de 
stat trebuiau să urmărească lucrăril e  cerute de Comisie. Pe 
de altă parte, se interziceau orice lucrări la monumente 
"fără prealabila a�t torizare a Comisiei şi aprobarea planului 
de reparaţii sau. restaurări" .  în continuare se arăta :  "Această 
prohibiţitme concern,'i Ilvt numai exteriorul bisericii dar şi 
interiontl ei, în cele mai mici amănunte, în cele mai mici 
detalii de omamentaţiune, obiecte de cult, cît şi ediliciile 
vechi înconjurătoare monument1,eli-ti" . O asdel de prevedere 
consti tuie dovada unui orizont foarte larg de înţelegere a 
noţiunii de monument, în toată complexitatea sa, mărturie a 
unei gîndiri moderne. 

Autorii proiectului şi -au dat seama de necesitatea publi
cării l ucrărilor legate de activitatea Comisiei . Aşadar, aceasta 
avea obligaţia de "a pu.blica periodic dări de seamă despre 
lucrările proiectate de Comisitme ori întreprinse, numai ce 
ar li dorit să se întreprindă monu.mentelor" (anticipîndu-se 
eleci prognoza În restaurarea monumentelor). Se preconiza 
în fond editarea unui periodic ce avea să fie peste trei decenii 
" Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice" .  

Un alt articol stabilea publicarea treptată a alblbmulu i  
monumentelor naţionale "î/lSoţit de istoricl",l lor şi  de stu.dii 
asupra lor din respectul esteticii şi a artelor", Autorii pro
iectu lui doreau prin aceasta să introducă în conştiinţa p ublică 
respectul faţă de monument atît ca mărturie istorică, cît şi 
ca realizare estetică. 

Proiectul nu a mai fost dezbătut În Camera Deputaţilor. 
Aceasta se datora pe de o parte situaţiei economice precare 
în care se afla ţara, interminabilelor dezbateri parlamentare 
legate de afacerea Strousberg, manifestaţiilor cu caracter 
antidinastic şi,  în sfîrşit ,  căderii guvernului liberal condus de 
Ion Ghica şi constituirea guvernului conservator, evenimente 
ce au polarizat atenţia deputaţilor. Atmosferă tulbure, eve
nimente grave ce nu permiteau materializarea proiectu lui pri
vind proteCţia monumentelor istorice. Problema nu fusese 
Însa rezolvată. 

în 1 874,  la 6/ 1 2  aprilie, Vasile Boerescu, ministrul Culte
lor �i instrUCţiunii, propunea prin Jurnal al Consi liului ele 
Miniştri i instituirea Comisiunii Monumentelor Publice. Jur
nalul  a fost sanqionat prin decret domnesc6. Ne aflăm astfel 
în faţa primei instituţionalizări a Comisiei Monumentelor Is
torice, moment deosebit de important în istoria culturii ro
mâneşti . 

Decretul pornea de la proiectul lui  V. A. Urechi a, făra 
a aborda însă toate problemele enunţate. însăşi activi tatea 
Comisiei este mai restrînsă avînd ca sarcină principală evi
denţa monumentelor publice " . . .  căci ştiind momtmentele ce 
le avem ptttem htpta fJent rvt dî/lSele şi (lua) măsvtri mai si
gure de conservare" . Dar nici Decretul din 1 874 nu a avut 
urmări practice . Găsim şi de data aceasta o motivare în 
sfera politicului : reluarea chestiunii rientale p unea probleme 
majore în faţa tînărului stat, dornic să-şi obţină independenţa 
naţională. Interesant este faptul  ca acelaşi V. A. Urechi a, fiind 
ministru al InstruCţiunii în 1 8 8 1 ,  îşi reia proiectul pre�entat 
în 1 87 1 .  Noul proiect, aproape acelaşi , are totuşi o parti
cu laritate. Interesantă de semnalat ni se pare legătura pe care 
Urechia o făcea în motivare între conservarea monumentu
lu i  şi procesul de instruire şi educare :  "Dar oare tot ce inte
resează cultura naţiollală mt are legătură cu acea inst rucţi
une şi edvtcaţitme a Românilor?"7. 

Faptu l că autorul  privea monumentul de cultură ca pe 
un instrument de educaţie al poporul ui constituie un merit 
deosebit al  lui V. A. Urechia, care ne apare astfel ca pre
decesor al nostru . 

Am considerat necesar să ne oprim asupra Proiectului de 
lege din 1 87 1 pentru că acesta este pri ml,lI document I,egis
lativ ce are ca obiect special proteCţia monumente]or isto
rice. Prevederi le sal e  dovedesc o înţelegere comelexă a noţi
unii de monument, aruncînd o lumină interesanta asupra spi
ritualităţii româneşti de la Începutul  deceniu lui al optulea 
al secolului trecut, perioadă istorică deosebit de i mportanta 
a cristalizării structurilor statul ui modern, perioadă ce a 
premers dobîndirii independenţei naţionale.  

"Monitorul Ofic i a l " ,  n I' .  78 dln  7/ 1 9  april ie 1 8 74 .  
V. A .. Urechia, Acta et agenda. 13ucu resci, 1 88 1 ,  p.  6. 
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ANEXA 
Proiect de lege pentru conservarea monumentelor cul-

tului român 
Capitolul I 
Autorităţi 
Art. 1 .  Se instituie în Bucureşti o comlslune specială cu 

numele : Comisiunea monument:elor naţionali . 
An. 2 .  Aceasta comisiune se compune eLin: 

dinte 

a. Ministeru l  Cultelor şi InstruCţi unei ca preşedinte 
b. Preşedintele Comitetului arheologic ca vlcepreşe-

c. Doi membri delegaţi de Societatea acadelllJică la 
secţia istorică. 

d. Un mem bru din clerul  înalt 
e. Doi membri aleşi de corpu l  profesoral al şcoli lor 

de pictură cu reşedinţă în Bucureşti, din personalul şcoli lor 
sau surăine lor. 

� 
f. Mai mulţi artişti , arhitecţi , sculptori, pictori . Nu-

marul aces,tor.l î l  limitează însuşi comisiunea după impor
tanţa şi dez\"oltarea Ill'crari1or sale. 

An. 3. FunCţi unile membrilor comisiunii sînt onor.ifice. 
Pent.ru spezele de transport al membrilo.r .ei la trebuinţă de 
studiU asupra unui monument, se va ftixa în bugetul minis
terului o mica sumă anuală de . . .  . Iei. 

Art. 4. Comisiunea Întocmeşte regulamentul după care 
va avea a urma activitatea sa conform scop ului .  

Capitohtl II 
AtribUit e, drepturi şi  îndatori ri 
Art. 5 .  Atributele Comisiunii monumemelor sînt: 
a. De a veg1hea la nealte.rarea şi conservarea În bunăstare 

a monumente!or naţionale, biserici şi manăstiri . 
b. A propune planul din care, amesurat cu mi j loace le 

hugetare, se POt face restauraţiunile diverselor noastre mo
numente. 

c. A conduce d'aproape partea artistica a restauraţiunilor. 
d. A-şi da opiniunea în mod consultativ asupra sti lului 

şi �a!racteru lui estern a construCţiunilor, edi f,iciilor care se 
pro iectează de către stat, în toate ramuri le serviciilor. 

e.  A urmări Înaintea j ustiţiei pre acei care contra prohibi
ţÎi lor acestei legi, or allinge şi or altera monumentele decla
rate naţionale. 

f. A publica periodice dăr i de seamă despre lucrările pro
iectate de comisiune, ori întreprinse, ori numai ce ar fi dorit 
să se Întreprindă. 

. 

g. A publica treptat albumul monumentelor naţionali În
soţit de istoricul  lor şi de studii asupra Jor, din respectul 
esteticei şi al artei . 

Art. 6. Comisiunea mon umentelor să serveasca urmărirea 
lucrărilor sale de agenţi ordinari ai administraţie i  publice. 
Ea se bucură de corespondenţa poştală şi a telegrafului în 
lucrarile sale. 

Capitolul Il! 
Monumen.oele 

. An. 7. Comisiunea monumentelor Îndată d upă instala
ţ l unea sa va deternlina cari anU111e biserici şi Inănăstiri, sunt 
a se considera ca monumente naţionali, fie e le proprietate 
directă a Statului ,  f ie privată ori comunală. Lista acestora 
se va publica în Monitor şi se va transmite prefectur.i lor ca 
s-o aibă în vederle după dispoziţiunile acestei legi. 

An. 8. Nu este permis nici unei autoritaţi şi niCI unei 
asooiaţiuni ,  consiliu judeţean, comunal, epitropii eclesiasticc 
ori persoane private de a intreprinde reparări şi restaurari 
la vreuna din biserici declarate monumente naţionali, fară 
preala,?ila  autorizare a Comisiunii monumentelor şi laprobarea 
planurilor de reparaţi uni şi restaurare. Această prohibiţiune 
concerna nu numai esteriorul bisericii dară şi interiorul  ei , 
În cele mai mici detalii de ornamentaţiune, obiecte de cult, cît 
şi edificÎJi le  vechi Înconjurătoare monumentului. 

Art. 9. Orice Înfingere a prohibiţiunilor arătate la art. 8 ,  
se va pedepsi conform Codului penale. 

Art. 1 0. Ministrul Cultelor şi InstrUCţiunii publice nu va 
p utea treoe la bugetu l  sau anual decît sume pentru restaura
ţiuni, decît după planurile hotărîte de Co.misiunea monumen
telor. 

A rt. 1 1 .  Toate I'egile şi regulamentele contrarii legii de faţă 
sunt şi rămîn abrogate. 

( " Monitorul oficia l" ,  nr .  27 din 6/ 1 8  febr. 1 87 1 ,  p. 1 42)  
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MONUMENTELE DE LEMN D IN  JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD ÎN 
LUMINA ISTORIEI  

I OANA CRISTACHE PANAIT 
arh .  I ON SOHELETTI 

IntinzÎndu-şi hotarele de nord, est şi sud-est pe crestele 
munţilor Tibleşului ,  Rodnei, BÎrgăulu i  ş i  Căl imanulu i ,  jude
ţul Bistriţa-Năsăud Îşi deschide l arg porţile de sud în cîmpia 
Transilvaniei, benefic i ind astfel de un relief care Îmbina în 
mod fericit muntele, dealul şi cîmpia . 

I storia a sapat în pămîntul acestei parţt a Transilvanie i  
un curs tot atÎt de adînc ş i  bogat ca şi ce l  al  rîuri lor izvodite 
în munţi . în diferite puncte, în ult ima vreme, şpaclul arheo
logilor a scos la l um ina vestigii materiale ale popula
ţiei autohtone din cele mai vechi timpuri 1 .  Condiţ i i le geo
grafice au favorizat în lupta împotriva cotropir i i  feudale, 
obştile ţărăneşti de aici, ele evoluÎnd pe calca districtelor 
româneşti, cum a fost cel al Rodnei pe valea Someşului şi 
cel al Crăinimătulu i  În apropierea Bi stri ţei2. 

Nici unirea, în 1 4753, a văii Rodnei, "Val l i s  Valahal is" ,  
Cli oraşul B istriţa, nu a curmat exi stenţa i nstituţ i i lor vechi 
româneşti, e le f i ind atestate, atît în secolu l  al XVI-lea, cît 
şi dincolo de m i j locul secolului  al XVI I I -lea, în perioada 
de l upte Împotriva patriciatu lu i  săsesc care ui tase cu desă
vîrşire hrisovul lu i  Matei Corvin privind drepturile şi l iber
tăţile locuitori lor Rodnei şi ai vaii sale. 

Moldova , care ia B i striţa îi datora prosperitatea econo
m ică şi năde jd i  În l upta Împotriva turc i lor, a avut un rol 
însemnat în trăinic ia i nstituţi i lor româneşti din părţi le B istri
ţei şi Năsaudului .  Stăpîn irea moldovenească asupra Ciceul u i ,  
cu cele 60 de sa ·. e ,  a U nguraşulu i ,  a m inelor de la Rodna,  a 
constituit izvorul proaspăt de v iaţa românească al aşezări lor 
din balzinul Someşului  Mare4. Documentele  vremi i ,  destul 
de numeroase, nu reflecta decît o parte din permanentele 
relaţi i  dintre Bistriţa şi Moldova, căci cele mai multe s-au 
desfăşurat în afara controlulu i  oficial ităţilor, "per vias ocotl
tas et consoliLas"5 .  

Lacaşuri l e  româneşti au fost ridicate În aceste părţi ale 
Transilvaniei  din străvechi timpuri şi nu pUţine vor fi fost 
de naru ite de tătari În 1 24 1 ,  care atunci, ca şi mai tîrziu ,  
au ales pasul lesnicios al Rodnei pentru pătrunderea În 
Transilvania6. 1n a5ezămintele de cult ridicate de obştile, 
voievozi i  ş i  cnezii local i ,  ca şi de domni i  şi boieri i din Mol
dova În satele din domeniul Ciceu lui  şi Unguraşului ,  au 
fiinţat În timp şcol i  româneşti şi atel iere de cal igrafie. 

Asal tul patriciatu lu i  săsesc asupra drepturilor români lor 
d in Valea Someşului  şi a B i striţei, ca ş i  intervenţia armată 
a general u lu i  Bucow, aduce pre judici i v ieţii spirituale a 
acestora7. încă din prima jumătate a secolului  al XVIII-lea 
credinţa ortodoxă este Îngrădită pe l in ie  administrativă, 
punîndu-se piedici ridicari i de noi Iăcaşuri8• 

1 La Orhei u l  Bist rirei, Sărărel,  FÎntÎnele. Sirioara etc., ef. Dorin 
Popescu, Les foltilles archeoLogiq/tes dam la Rep//'bLique Populaire Rou
maine en 1960, "Dacia" ,  V. 1 965 , p .  574 - 5 75 ;  fbi·dem,. . . 1 967, X I I ,  
1 968 p .  433-434;  Ibidem, . . .  1 95 8 ,  XIII. 1 969, p .  5 1 6- 5 1 7; ibidem, . . . 
1 969, X l V ,  1 970, p. 4 3 9 :  SI. Pascu, Voievodatul Transilvalliei, 1, Ed. Dacia, 

:uj, 1 97 1 .  p. 1 49 .  
2 Şt. Pascu, op .  cit . ,  p .  34, 2 1 6-21 7. 
3 Ton Rusu, Cîteva dale privind vechea organizare acimillistrativă 

şi juciecătorească a /mOr teritorii dill jt.eleţ/.tI Bistriţa-Năsăucl, " Fi :e de 
Isto,rie" , Bistriţa, 1 97 1 ,  p . l 24- 1 27. 

� Istoria României, T T , Ed. Acad., 1 962, p. 260, 5 3 8-539,  635-638,  
644, 822, 90 1 ,  906; St. Meteş, Moşiile domnilor şi boi?rilor din ţările române 
In Ardeal şi Ungaria, A rad, 1 925, p. 21 -28, 3 5-42. 

5 N. Torga, Documente româneşti din arhivele Bistriţei, I-;-II ,  Buc. 
1 899, 1 900; Alexandru Matei,  Mărturii noi privitOare la legăturile dilllre 
populaţia românească dh1 Transilvallia şi Moldova la mijlocul secolului 
al X Vfll-lea, ,.Fi le de I storie",  Bistriţa, 1 97 1 ,  p. 1 09- 1 2 1 .  

6 Istoria României, I T, p .  8 8 ,  j 1 8 , 1 20 ;  Virgil Sotropa., Tătarii în 
valea R oclnei, "An .  Inst.  de Ist. Naţ . " ,  I I I, C lu j, 1 926, p .  255-259; 
Iulian Marţian , Contribuţii la istoricul Rodnei, "Arhiva Someşeana", 
Nasăud, 1, 1 924, p. 1 5- 1 6. 

7 V. Sotropa, Soarta românilor din satele săseşti, " Arhiva Some
şeană", 1 8/ 1 936, p. 1 -3 4 5 ;  Idem, Bejenii în sec. XVIlI, " Arhiva Some
şeană", 1 6/ 1 932,  p.  5 6-8 7 .  8 Idem, Două tablouri istorico-statistice elin anii 1 7 14-1733, "A n .  
Jnst. de l st. Na\· . " , I I ,  1 923,  Buc., p.  2 7 2 ;  V. Sotropa şi  AI .  Ciplea, 
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Unirea nu a prins n iciodata rea l i tate în B istriţa-Năsăud, 
nu a fost "din suflet" , cu.m remarca un cronicar maghiar 
contemporan9, fapt dovedit de ris ipinea aşezami ntelor .manas
tireşti 10, de bejeni i le u lterioare în Moldova 1 1  şi ma i  ales de 
frecvenţa în aceste sate a cărţi lor de cult t ipărirte la sud 
de munţi 12, în pofida rÎvnei Mitropol iei  Unite de l a  B la j ,  
de a le  înlocui pr in  carţ i le tipografiei sale. 

Ste jarul şi bradul au oferit de veacuri români lor din 
Năsăud şi B i striţa materialul din care şi-au construit forti
ficaţi i le 13, locuinţele, instalaţii le de mori şi pive 14. Docu
mente din secolul al XIV-lea menţionează morile de pe rîul 
Şieu 15, iar l i sta distrugerilor pricinuitle de invazia tatară din 
1 7 1 7  atesta numărul mare al acestora pe f irul  oricarei ape16. 
Tot În lemn au fost ciopl ite şi lăcaşurile de cult .  Un raport 
bistriţean din decen iul Întîi al secolu lu i  nOStru constata ca 
d in biseric i le  de lemn "mai avem destule pe satele noastre 
rămase din bătrîni . . .  ele, ridicate C/-t sute de ani înainte -
acum înegrite de vremi - se prăb�tşesc rînd pe rînd, făcînd 
Loc bisericilor de zid" 17. într-adevăr, numarul celor ce au 
supravieţuit acestu i proces este foarte mic. Lista monumen
telor i storice cuprinde 22 dintre aceste lăcaşuri, dintre care 
1 3  sînt datorate cercetăr ilor noastre din ult imii  ani 18• Deşi 
pUţine la număr, prin cal ităţile lor artistice de permit recon
stituirea imaginara a Întregi i  salbe de lăcaşuri de lemn ce au 
existat odinioară pe deal urile şi vaile judeţulu i .  

Pentru n ic i  o altă zona a ţări i nu s-a păstrat consemnarea 
atîtor ctitorii de lemn ca aici . . Documentele vorbesc, astfel, 
de biserica mănăst ir i i  de lîngă apa Bichigiului ,  care-şi sfîrşi se 
ex istenţa la 1 5 26,  alt aşezărmÎnt Înlocu ind-019. în 1 738  se 
1l1 enţiona ca români i  din Vermeş aVleau o biserică, ruinată 
din cauza vremi i ,  pe care cereau atunci să o refaca sau să-şi 
Înalţe alta nouă20. In 1 708,  satul Ciceu Poien i dăruia comu
nei  Manăştur biserica sa străvleche de lemn, caci aici se 

Documente bisericeşti, " Arhiva Someşeana", J ,  Nasaue!, 1 924, p. 3 3 - 3 6 ;  
V. Sotropa, Răboaje elin treC/u , "Arhiva So:mşeana" ,  3 ,  Nasăud. 1 925 , 
p .  76; IstoriCi/.1 distl'iaului năsăudean, " A rh iva SOllleşeană " ,  9, 1 92 8 ,  p. 
1 6-20. 

9 Iosi f E. Naghi u ,  O relatare din sec. XVI/r, " A rhiva Someşcallă" , 
25/1 939. p .  437.  

10 St . MC1:e�, MăIIăslirile româneşti din Tra/'lSilvania şi Ungaria, 
Sibiu,  1 936 ,  p. 62-66, 70-7 1 ,  1 42- 1 4 3 ;  V. Sotropa, Mănăsliri şi 
călugări dill II alea Roclnei, "Arhiva Someşeana " ,  27/ 1 940, p. 1 1 9- 1 27;  
Mitropolia B l a ju l ui este anunpt3 În 1 775 , dec. 14  că manastirea de la 
S:ntio;\na nu mai runqioneaza, ef. Arh.  SI. Bla j .  Mitrop. Gr. Cat. pach . 
1 775, sub dată. 

1 1  Ioan Burca, Aspecle ale bejeniei îll veawl al XV/Il-lea din ju
deţul Bil'triţa-Năsăud, "File de Istorie", Bistriţa, 1 97 1 ,  p. 1 49- l 66; 1.  
Matei, I I  ac lI1ţele Mitropoliei Ortodoxe din Ardeal în veacul al XV III-Lea, 
Cl u j ,  1 922, p. 62. 

12 N u marul lor este Însemn a>( ; VOm ami nti din arhiva casei paro
hiale din corn. Liviu Rebreanu-Nasaud u rmatoare le :  Triod. Buc., 1 746, 
dat bisericii d in  Năsăud în 1 764 (conscrip\ia lu i  13ucow consemneaza aici 
246 fam i l i i u nite, cu biserica u nita) ; Antologhion, RÎmnic,  1 737, dat În 
1 764 bise�'icii din Rebrişoara, hram Sf-\ii A rhanghe l i  (conscrip\ia l u i  
Bucow arată c ă  biserica era unita ca şi ce:e 3 0 7  fami l i i  d in  Rebrişoara) ; 
LOt de la Rebrişoara provine şi un PenticoSl'ar, Buc., 1 74 3 ;  de la. Maieru 
provin Al'ltologhioll, Rîmn ic, 1 737, Apostol, RÎ'llnic, 1 74 3 ,  Limrghiii, 
Buc. ,  1 746;  De la Zagra, Trioclion, Buc" 1 747.  în bisel'ici am gasi t :  la 
Runeu  Salvei : Apostol, Buzau, 1 74 3 ;  Evanghelie, Buc., '1 750; la Sălcup, 
Pel7l'Îcostar, R Îmnic, 1 74 3 ;  Triod, Rîmn ic, 1 73 1 .  

13 Vest igii  le de pe Vîrful Zgaului ,  Zagra, cf.  Sebastian Morintz, 
Les fouilles archeologiques en Ro/tln,anie ( 1 971) ,  "Dacia" ,  XVI, 1 972, 
p. 356. 

14 Iul iu Morari u , Pivăle şi pivăriwl ÎlI valecL Zagrii, "Arhiva So
l11eşeana",  1 7, 1933 ,  p. 1 78 - 200. 

15 SL. Pascu, \1 oievoelatul Tra17si!vaniei, p. 402. 
16 La SÎngeorz Bai trei mori, la Rebrişoara cinci, la Maier şase, 

CL V. Şotropa, Tătarii î/l valea Rodnei, p. 268 . 
17 ,.Revista Bimiţei" , 27, an.  I I, 2 1 /8 iu l ie  1 906, p. 1 -2.  18 Cîteva din bisericile de lemn vechi au fost atît de modificate 

încît nu li s-a atribuit calita.tea de monument ex . :  Manie, Criswr, Coasta. 
19 Ion R usu, op. cit., p. 1 26. 
20 V. Sotropa şi Al. Cip lea, Documente bisericeşl'i, " Arhiva Some

şeană" , 1 ,  1 924, p. 39.  
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fig. 1 ,  2, 3. Biserica din Apatiu (plan,  1mbinare de console). 
Fig. 4 ,  5, 6. Biserica din Strugureni  (p lan,  ancadramenwl uşii de intrare, 
1111binare de console). 

7 8 
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Fig. 7. Biserica din Buza (deta l iu  de streaşină şi console) .  
Fig.  8,  9, 1 0. Biserica din Zagm (plan,  vedere de ansamblu  şi  seq i u nc) .  
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rid icase a l ta mal  mare, tot d in  lemn21 .  După cum menţio
nează un izvor, b iserica din Ncgri leşti a fost construită 
" tn timp de L ot vechi" de boierul I ndrei D răgan-Dănuţ22, 
vech imea sa fi i nd rem arca tă şi de al te su rse documen tare23. 

In cripţiÎ i le cu lese cîndva din bisericile astăzi d ispărute, 
datează În 1 640 lăcaşul de lemn din M i laş24, În 1 670 pe cel 
d in  Chinteln i c2s, în 1 673  pe cel din Urmeniş26, mistuit de flă
cări după 1 930. 

D intre cele 22 biseric i  de lemn, existente azi ,  zece apar
,in eco lu lu i  al X V I I - lea, datînd din prim i i  săi ani , cele 
el i n  Apat iu ,  Strugur en i ,  Buza-Cărun27 (cu însemnare 
din 1 60 1 )  precum şi cea din Zagra, de pe dealul 
c im iti ru l u i .  B iserica de lemn din Zagra a fost adusă 
din satu l vecin, Perişor, pe Ia  1 948,  ea continuînd astfel tra
diţia vech i u l u i  lăcaş de aici, cu hramul Cuvioasa Paraschiva, 
care la 1 756  Îşi căpătase numele "de biserica cea bătrtnă"28. 
Tradiţ ia  spu ne că atît vechea biserică di spărută, cît şi cea 
adusă de l a  Perişor fuseseră r idicate odată, de acelaşi meşter. 
Toa te l ăcaşu rile amintite, de dimensiuni foarte mici,  ( 1 0 X 4 m 
cea de l a  Zagra şi 10,8 X 4,20 m cea din Strugureni29) , au 
apreciabile calităţi artistice şi constituie obiective no i  ale 

21 The dor I-Iernl:1n ,  Monografia istorică a proLOfJopialttllli orLOdox 
român Dej, l uj ,  1 926, p . 7 1 . 

22 fbiclem, p. 79-80. 
23 K adar Joz cf, Szolnok Dobokavarl1legye mOl1ogrllfJhiaja, V, De j ,  

1 902, p .  22'>.  
24 Şemalism, Blaj, 1 900, p . 324- 3 25 . 
25 ldem, p. 3 79-380 
26 lclem, p. 2 1 1 -2 1 2  
27 Bi crica a fost adusă în 1 897, an în�cr i �  pe o grindă, din FÎnt1ncle 

( Iuş). în acel an, în Iuş s-a ridicat alta, 10l din lel11 n .  
26 I nsell1 nare pe Triod, Buc., 1 747, aflat în casa parohia lă din COI11. 

Liviu Reb.e:1.nu .  AtÎt acest lăc:1.ş, cît ş i  cel nOu - ridical înainLe de 
1 75 6  -, ll1ai existau Încă în 1 903,  cL Valell l i n  Drăg:1.n, Biserica clill 
Blerbl/lmi, " Revista Bi�triţei", 29, :1. n .  1 ,  1 augusl 1 903, p. 1 .  

29 Kadar Jozsef n u  află data ridicării biseric i i ; e l  spune nu,lai că 
1 0  este cOnst ru i lă l a  răsărit d e  ce:1. evanghe:ică ş i  :1.rC p rotoc03!e din 1 750 

(op. cit . . VE, Dcj,  1 905, p. 94) .  

1 1  12 

66 

http://patrimoniu.gov.ro



/1'3 ,80 

T T 

Fig. 1 4 ,  J 5 . Bi<;erica din S i l i vaşu de Cîmpie (plan, vedere de � nsam b l u).  

1 5  

Fig. 1 1 , 1 2, 1 3 . B i serica din Bung:1rd ( vedere generală,  detaliu piclLI ră 
<lin naos, ancadr�mentul uşii de i nt rare) . 

1 3  
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Fig. J 6, 17.  Biserica din Chi�aleş (detaliu latufo:1 de sud şi �rclli de  
bol tă  din naos). 
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f'ig. 1 8 .  Biserica din J3udllrleni .  
Fig. 1 9. Biserica din Fîna\.ele Si l ivaşul u i  (ancadral1lenru l uş i i  de i n true). 
Fig. 20, 2 1 .  l 3 i  erica din Bidiu (p lanu l  şi ancadramentu l uşii de i n u·are). 

l istei monumentelor istorice. Aceluiaşi secol îi aparţin urma
toarele lăcaşur i :  b iserica d in  Bungard30 (o inscriprie îi amin
teşte înnoirea acoperişului În anul 1 7 1 1 )3\  cea din Si l ivaşu 
de Cîmpie, r idicată în 1662,  cea din Chiraleş (strămutată 
la Hoia), b iserica din Budurleni (aparrinînd, după "cum re
zul tă d in  i nscriprie, ultimilor ani ai secolului  al XVII-lea32) . 
Lăcaşul d:: lemn din Fînaţele Si J ivaş.u lu i  a f St adus aici 
din Socol, în 1 9 32, şi se afirmă că a avut o inscripţie cu 
anul 1 3 1 233 ; el  se înscrie însă, poate datorită refacerilor, în 
secolul al XVII-lea. Biserica din Bidiu păstrează, din acelaşi 
secol, p ronaosul şi absida, precum şi ancadramentul de fe
reastră, lungirea ei datorÎndu-se unor refaceri d in  1 897 . 

Din cel de-al XVIII-lea veac, l i sta monumentelor istorice 
Înscrie 1 1  b iserici, şi anume cea de pe valea Ţibleşu lu i ,  din 
Suplai  ( înălţată în 17 1 1 )34, cea din apropierea B istrirei de la 
Sărata (datînd d in  primii ani ai secolului ,  inscripţia vorbind 
numai despre momentul zugrăviri i ) ,  biserica din Rebrişoara 
(con form inscripriei35 frumoasa biserică de aici a fost edifi
cată în 1 7 2 1 36) . Dupa r idicarea sa a mai supravieţuit şi ve
ch iul l ăcaş, de d imensiuni atît de m ici ,  încît constrUCţia din 
1 7 2 1  de numai 1 1 ,50  X 6,00 111 a fost denumită "biserica cea 
mare din Rebrişoara, ham.tI Sf-(:ii Arhangheli"37, lăcaşul 

30 Şematism, Gherla,  J 9 l 4 , p.  95, i n dică, greşit, anu l  1 760.  
3 1  A re u n  ancadrament identic cu cel  de la  Buza- ătun ( 1 60 1 ) .  
32 Anca.dramenru l păstrează nu mai u l timele cifre ale datării - 97 -

este deci ori  1 697, ori  1 698 rezu l lat din văleat u l  7 1 97. In grafia secolu l u i  
XVII, aflăm săpat p e  ancadra111entul uşii  d i ntre naos şi  pronaos: .CtiI:Orii Gheorghe, Grigore, Vasile, fOI I ,  l'i11le ,  GavriLă . . . " Pe prestol : 
.Si am scris eu. Ion. Eu [on Pătran am făcut acest prestol l S. l iS. N r. 
K A .  1102. "  

3 3  Sematism, l3I a j ,  1 900, p. 330.  
34  SematislIl, G hc'n1a, 1 9 1 4 , p.  I l 8 ;  r,a,ş.a:clla de veI[ a rOSt modi,f1cat:l, 

:cii n zidărie, în 1 880. 
35 AJ,knă Ja ext.enior, pe demoşul de sud, este aproape ştearsa. 
36 Sematism, Gherla, 1 9 1 4 , p.  1 1 9,  indIcă, In mod g reşit, deceniul 

nouă al secoLu lu i  XVIII .  
37  Insemnare pe  AntoLoghiol7, RÎmnic, 1 737, dat  bisericii În  1 7(,4 

(acum În casa parohia lă  din com. Liviu Rebreanu) . 
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I 'ig. 22-25 . Biserica din ărat:t (vedere de allsal11bIu, detali u piC<l l l ră 

din naos, dCl:l l i u  p rispă, del:1 l i ll de fereastră şi :1nci1.d r:ll11elltul  l i .  i i  de 
in t rare) .  

din Sîngeorz-Băi, "B i serjclIţa de peste apă" (adusă aici în 
secolu l  al XIX-lea, de pe dealul P leşa, unde în 1 75 1  În locu
ise un vechi lăcaş mănăstiresc), b iserica din Ţigău ( inscripţia 
de pe ancadramentul uş i i  de intrare menţionează că a fost 
('onstruită în J 706) ,  biserica de pe valea Dobricelului (are 
pe ancadramentul uşi i dintre pronaos şi nao Înscris ::lI1u l  
J 744;  construqia pare Însă anterioară acestei date), biserica 
d in Runcu Salve i ,  locaşul de brad din Ş ieu-Sfîntu ( înălţat 
la mij locul acelu iaşi secol), b i serica din Sălcuţa (datată după 
crucea de piatră a ctitorului ante 1 758 ) ,  lăcaşul dintre brazi 
ele la r-etriş. In forma actuală, bi serica din Domneşti apar
ţ ine tot seco lu lu i  al VI I I - lea cînd a fost strămutată aici de 
la Satu Nou. 

Din al XIX-lea veac a fost înscrisă în l ista monumen
tclor i storice, pentru proporţiil e  sale, pentru exeCUţia p ri d
vorului de l a  vest, ca �i pentru p ictură, b i serica datînd din 
1 853 de la Gledin. 

Vom stărui în cele ae urmează asupra formelor  de plan 
ale bisericilor de lemn din B istriţa-Năsăud, pentru conside
rente istorice, vechimea anumitor forme de p l an şi varietatea 
lor .  

Grupul cel mai Însemnat, cuprinzînd 8 l ăcaşuri ,  este dat 
de p lanul dreptunghiular cu absida decroşată, poligonală, 
avÎr:.d şi terminaţi a de vest, pronaosul, tot un po l igon, cu 
3 laturi . Această formă o au biserica din Zagra, din pr imi i  
ani  ai seco lu lu i  a l  XVII -lea ş i  l ăcaşurile, d in acelaşi veac, de 
l a  Budurlen i ,  Fînaţele S i l ivaşului  şi Chiraler8, Varianta 
.aceasta a p lanu lu i  dreptungh iular este întî l ni ta în arhi tec
[lira Întreg i i  ar i i  ele locu ire a poporului român, în ea înscri
'indu-se cele mai vechi monumente păstrate39, Din Transil
v a 11 1 a, zona B istriţei, prelungita În jos pe valea Someşulu i ,  

38 Celelalte lăcaşuri  d e  acest p l :ln Î n t '  Tigal l ,  SăICLI \ :l ,  Şieu-Sfîntu, 
Domneşti. Aprecie " că şi biser ica din l3u ng:lrd, cu partea de vest modi
ficata, a :wut  acest plan. 

39 10:ln:l Crislache P:ln:lit şi Ion Sche lett i ,  Bisericile de lemn ,fiII Si/laj, 
"H.M.I .",  XL, 1 / J 97 1 ,  p.  3 3 -36. 

22 
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Fig. 26. fl ise r ic� din  I\ebrişoar�. Fig,.  27. l I iserica din I\uncu S�lvei. 
Fig. 28. Biserica d in  SÎngeorz- I3ăi. 
foig. 29-32.  Biserica din Tigău ( p lan,  vedere de ansal11 b:u �i d . l a l i i  de 
piwu·ă) .  
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concentreaza cel mai mare numar ele vechi lacaşuri cu aceas
tă formă ele plan. 

Reamintim ca în satul bistriţean Ţigau se afla s ingura 
biserica reformata d in  Transilvani a  avînd partea de vest 
poligonala şi anume biserica de zid, atestată în 1 5034°. Pe 
elc.llul vecin, b iserica ortodoxa de lemn, datînd d in  1 706, cu 
absiela pol igonala decroşata şi pronaos poligonal a înlocuit  
.lI n  vechi l ăcaş, a carui  formă şi vech ime credem ca ne-o 
ate ta actualele b i seric i  elin Ţigau . 

Lăcaşul de lemn d in  Rebrişoara, a carui măreţie concu
rează cu cea a dealuri lor pe care se profileaza, prezinta 
varianta planului dreptu nghi ular cu pronaos pol igonal şi 
absida decroşata pătrata, varianta pe care în judeţu l  Salaj 
am aflat-o la biserica din secolul al XVII-lea de la  B îrsaul 
Mlfe41 .  Deşi modi ficata prin l ungirea navei, biserica d in  
1 3 i el iu  o fera singurul exemplar cunoscut, în  j udeţu l  Bistriţa, 

�o v. Vătaşianu, Istoria artei fw,/a!e în il/riie româlle, voI . 1 . , Huc. 
1 9�9, p. 5 45-547, 629. :30 

41 [o:tna Cristache Panait şi Ion Sche letti, op. ci!. . ,  p. 3 5-36.  
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Fig. 3 3 .  Biserica din Runcu Salvei. 

a
.
l p lanu l u i dre

,
rtungh i uţar .cu a�s idaA nedecroşată y�l igonală 

ŞI pronaos po l lgonal . Blsenca dll1 Bula, demolata 1 1 1  1 963,  
prezenta aoeeaşi formă de plan42, dovada răspÎndir i i sale 
în trecut . Nu putem încheia prezentarea acestei variante a 
p l anu l ui  drep tungh iular fără a reaminti  că bi serici le de lemn 
din Bretea Mureşană, cu inscripţ ie din 1 650,  ca şi cea din 
Tîrnăviţa, 1 660 ( jud . Hunedoara) , se Înscriu şi ele în această 
formă . 

Cinci lăcaşuri din B i  tri ţa-Năsăud formează grupa b ise
ricilor de lemn de plan dreptunghiular, cu absi d .l decroşată 
pătrată . Menţionăm dintre acestea pe cea din Apatiu,  ridi
cată oel mai t îrz .iu la Începutu l seco lu lu i  al XVI I-lea, ca 
şi pe cea din Buza43, pe a cărei latură de sud am desluş it 
Înscris anul  1 60 1 .  AIăturăm acestor vechi monumente, nu
mărul mare de lăcaşur i  de tip asemănător conservate la 
adăpostu l unor văi, ca cea a Agnşu l u i , pentru întărirea afir
maţie i  că acesta a reprezen tat o formă de bază a arh itectur i i  
de lemn străvechi , cu înrîuriri în cea de zid44. 

în sfîrşit , u hma variantă a planu lu i  d rep tungh i u lar -
Cea cu ab idă decroşată poligonală cu cinci l aturi - pre
zentă În judeţul B i stri ţa-Năsăud este cea întîlnită la lăcaşu l 
d in  S i l ivaţ Ld de Cîmpie ( eco lu l  XVI I )  şi l a  cea din 1 853 ,  
de  la Gledin4s. Larga sa răspîndi re în  arhi tectura lemnului 
este b ine cunoscută46. 

Pr in  prezentarea formelor de plan ale lăcaşurilor din 
Bistriţa-Năsăud am urmărit să sporim informaţiile pentru 
o v i i toare s inteză privind t ipolog i a  biserici lor noastre de 
lem n. 

În  cele ce urmează, vom încerca să prezen tăm succint  
modul  de real izare a bo!ti r i i  b i sericilor din Bistriţa-Năsăud .  
Menţionăm astfel  acoper irea pr in  tavan dr1ept  a pronaosulu i ,  
cu excepţ i a  b i seric i i d in S il ivaşu de Cîmpie, unde găsim o 
bo l tă semici l '  ndrică în arc frînt , ca şi în restu l Iăm5ulu i ,  
retrasă pe  bîrne pr in  intermediul a patru fîşii uşor încl i nate , 

42 Arhiva DPCN , Dos. inv.  J 95 3 .  
4 3  Cele lal te biserici sînt: Sarata, Dobricel ş i  SÎngeorz- Bai. 
44 V.  Vataşianu, op. cit., p. 73; I dem,  Istoria artei e!trojJene, I , Bucu

re� l i ,  Ed. Did. şi Ped., 1 967, p. 1 1 8-1 1 9. 
�5 elelalte lacaşuri cu acest p lan :  Runcu-Salvei, Suplai ,  Peuiş. 
46 10:1na ristache Panait şi Ion Scheletti, 0/1 . cit. p.  36.  
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ş i  a ce le i de la  Gledin ,  unde pronaosu l  şi naosul  sînt acope
rite cu o bol tă unică sem ici l indr ică. Naosul este acoperit  cu 
("

., 
ho l tă se r�l ici l in clr.ică: În bcne�e retrasă ,Pe !10r� şi sud, p: 

b lrne . .Bo l tl rc�l aosldel  al tafLI lu l este rleahzata pnntr-o bolta 
scmic i l incl rică racordată cu pereţi i ,  fie prin i ntermediul a 
tre i fîşi i curbe47, fie print r-un timpan retras prin interme
diul  une i sup rafeţe p l ane i 8 . Bolta semici l indrică a abside i  pă
trate la Buza-Cătun, Sîngeorz-Bă i , Dobriccl ş i  Sărata se ter
n� ină la est cu un t impan49, ce se p relungeşte cu peretele . Ab
s lda de la St ruguren i i Runcu Salvei este acoperită cu o 
boltă în formă de trunchi  de con, închi s  pe est cu t impan , 
retras pe suprafaţă plană . O structură aparte p rezintă bolta 
semic i l indr ică a abs ide i de l a  Zagra , al cărei timpan de est 
se spri i ină d i rect pe latu ri le scurte ale pereţ i lor . 

în afară de bi serica din Gledin ,  cu pr idvor pe !atu ra vest. 
cu stî lp i  şi umeraşi ciopl i ,· i ,  n ic iun alt l ăcaş dintre cele anali
zate nu a [o 1: conceput cu pr ispă . La unele b iserici, ca cele 
din Sărata , Budur len i ,  Pînaţele S i l ivaşu l u i şi Strugur;en i ,  aceasta 
a fost adăugată u l terior,  pe latura sud. Ceea ce merită să 
semnalăm este realizarea adăpostu lu i  ş i  l ocu lu i  de odihnă ele 
pe l atura ele sud , l atura uşi i  de intrare , aşa cum constatăm la 
Bungard , pri n aşezarea unei bîrne masive lîngă talpă, şi l a  
Buza, unde, pe ta lpa el ispusă în rezalit, a fost p l asad o bîrnă 
de lemn .  Aceasta constitu ie, după op in ia noastra, em ln';onul 
v i itoarei pri spe, aşa cum se poate vedea şi l a  alte biserici vech i  
din Trans i l van ia ,  c a  de exemplu l a  lăcaşul ele lemn datînd cI : n  
·1 645 de  l a  Baica ( jud. Săla j ) .  

Real izarea console lor const i tu ie un a l t  i ndic iu al stab i l i r i i  
vîrstei unu i  lăcaş de  lemn. La biser ic i le ma i  vech i ,  e le  sînt 
ciop l i te inega l şi e p relungesc pînă aproape de taI pă, cum 
vedem la Apatiu, l a  S i l ivaşu de Cîmpie, l a  Petriş, sau se 
Îmbina la absidă, î nt r-un l anţ ,  ca l a  Zagra, Struguren i ,  B ungard. 

Vechi i  arhitecturi de leml1 transi lvănene î i  este caracter istic 
ş i  turnu l-clopotn i ţă scund, adesea un mic foi şor  iv i t  d in  acope
rişul p ronaosu lu i . Amint im în acest sens c lopo tn iţc le de la  
Struguren i ,  Zagra , Ţigău , Apatiu, Sălcuţa, .l3uza-Cătun ,  Runcu 

alve i .  
La biser i c i l e  de l emn din Bi striţa este de reţ inut v ibranta 

decoraţ ie sculptată. Motivele decorative  sînt cele st răvech i :  
frîngh ia, rozeta, z imţ i i ,  l i n i a  frîntă, lanţu l ,  rombul,  dispuse 
Întocmai ca cele de pe vasele dacice, aşa Cum sînt de exemplu 
cele descoper i te l a  Sîncrăieniso.  Meşterul  decorator îş i  Îndreaptă 
atenţia asupra ancadramel11telor uşilor de i ntrare, uneori ş i  a 
ferestrelor, asupra grinzi i  de deasupra uş i lor Împărăteşti , a 
bo l ţ i l or şi a pereţ i lor exter ior i .  Ceea ce am constatat, d in  ana
l i za lăcaşuri lor cercetate de noi, este faptu l că scu lp tarea bol
ţ i l or a preocupat Îndeosebi pe meşterul lăcaşuri lor anterioare 
seco lu lu i  al XVII I-lea, căci l a  joasa înălţime la care acestea 
se aflau, decoraţia scu lptată se oferea mai uşor privir i lor  ce 
cău tau f flLmosul .  

Pentru d ibăcia sculptării bolţ ilor, a ancadramentelor sau 
a a l to r  elemente, amint im biserica d in  Buza, pc cele de l a 
Bungard , Budurlen i , Ch iraleş, Strugureni ,  R uncu-Salvei ,  Sărata 
şi Fînaţele S i l ivaşu lui . 

Î n  se�olu l al . VI I I -lea,  cînd lăcaşu l de lemn capătă Înăl
ţime iar pict ura înfloreşte, aceasta va în locui ciopl i rea bolţ i lor .  

Decoraţia p iCtată, l uînd avînt ,  îmbracă cu o hai nă nouă 
şi lăcaşuri le vech i .  Din p ictu ra biser ic i lor de lemn din aceste 
zone o amint im pe cea elin 1 7 54 de la Sărata, pe cea de l a  
Strugureni  d i n  aceeaşi vreme , fragmentele d i n  p i ctura catape
tesme i  de l a  Ş ieu-Sfîntu , (rea l izată odată cu uş i le împărăteşti , 
În 1 764) ,  cea de l a  Ch i ra leş , executat ă în J 769- 1 777,  cea 
de pe catapeteasma de la Petriş ,  semnată, în 1 777 ,  de Zbl
gravl'l Vasilică de la Cătina, p ictura eli n  1 78 5  ele la Zagra , 
cea de la Sălcuţa, precum şi pe cea, datorată, se pare, tot 
acel u i .lş i zugrav, de la Bungarel şi Ţigău. 

Am p rezen vat b i sericile de lemn din jud. Bistriţa-Năsăud 
nu cu intenţ ia de a r idica prob leme noi în  arta prelucrări i 
l emnul ui ,  ci cu aceea de a îmbogăţi informaţia cu profundă 
semnificaţie i storică şi art is ti că a acestor lăcaşur i ce au stră
bătut veacuri l e  pînă l a  no i .  

47 C a  la Budurleni,  Si l ivaşu de CÎmpie, Tigău, SăICll\a Ş I  G ledi n .  
4 8  Fîn a\c le  S i l i vaşu lu i , Chira leş, Domne,ti, Bidiu, Petriş. 
49 Timpan u l  estic de la  Rebrişoara este mai înclinat, G\ şi  l a  Apal i u ,  

unde În�ă bol ta este Î n  fo,rma d e  t runchi  d e  con . 
50 Dorin Popescu, Le Tresor dace de Sîllcrăw;, "Dacia " ,  I l , 1 958 ,  

p. 1 62- 1 63,  1 66, 1 68-176. 
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Fig. 34. Biserica din Şleu-�t lntu. Fig. 35, 36. BiserLca din SăI'ouţe (vedel!1c de an samblu şi  deraJ i u  de pictură dLI1 na.os). 
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CASA MEŞTERULUI ANTONIE MOGOŞ LA 1 00 DE ANI 
SONDAJ ÎNTR-UN ORNAMENT* 

Arh . M IHAI 

° sută de ani împlineşte casa meşterului  Anuonie Mogoş 
d in  eauru - Gorj ş i  credem a Îndepl in i  o datorie c instin
du-i numele [,aţă de da ta cresuarn u m3n.a lui . pe ·grinda - pr is� 
pei - , , 187 şi cinci /ăott Antonie MogoŞ" - ,recunoscind Dot
odată greşeala de a nu  fi reţ inut penuI'U isto'rie datele naşteri i  
ş i  morţi i  unui meşter care -a detaşat dintre anonimii popu
lari printr-o creaţi e  de excepţie, aşa cum vom încerca să 
arătăm, ,analizînd construcţia dintr-un unghi ,  poate mai pu
ţi n obişnuit ,  cel al ornamentici i  ( fig. 1 ) .  

Ţinta ace tu i  sondaj este, pe  de  o parte dezvălui re-a 
acelor resortwi care l-au deuermi nat pe Alexandru Tzigar,a
Samurcaş (în 1 906, aflat Într-o căIător;e p rin  �ară, printr-o 
fer:cită întîmplare descoperă casa meştcmlu i  Amonie) s-o 
remarce şi ă achiziţioneze a t[el piesa cea mai de preţ a 
c leqiei de artă populară cu  care se va Întemeia, în iun ie  
1 9 1 2, Muzeul de Artă aţ ionrală, iar  pe de altă parte, Încer
carea unei anal i ze a structuri i  compoziţiei decorative, ca un  
omagiu adu efortu lu i  i stemat:zator, aşa cum a fost el Înche
gat În lucra'feJa aceluiaşi Al .  Tzigara-Samurcaş, lzvoade de 
erestăwri ale ţăranuhti român'. 

Şi dacă încercarea de a anal i za o construqie apropi in
du-ne mai întÎ i  de structu rile e i  de,cor:nive pO:lte apărea 
oarecum bizară, mărturis im că am av'ut în gînd vorbele 
poetului  de la care pă t,răm una d intre cele mai profuU1de 

LDEA 

inteze filozofice ale cul ru.rii noastre - Lucian J3laga:  "Or
namentica arLei popbtlare se învredniceşte sub diferite un
ghibtri, şi nu mai Iml,in decît alte plăsmbth'i ale geni�tlui ano
nim, de t oaL,"i a tenribmea celui cal'e analizează determinările 
stilistice ale Imei ntltul'i. Omamentica prin invenţia ei de 
forme liber,e, de sine stăLăt oare, ades mai presus de naUtră 
şi de orice context al e :, omamentica prin născocirile ei li
niare, prin l'it mica şi prin culorile /.t tilizate, t rebbtie privit.'i 
ca expresia directă; , . .  ca o c01?7.bmÎcare . . .  Omament ica 
este depoziL area �mor I aine colective; din avînt70tl s:;'/.t , din 
frăgezimea bt11ei linii, din preferinl.a arătaiă drepiei Sabt ar
ndl1.i, din accel1utl pus pe masa compactă sau pe motiv�tl ra
re/iat, din s/.tuliniel'ea Jigl4,ra( iei natbtrale S_l/.t a geometrismu
lHi abstract, se poate, CH ajbtL OrHl intbtiţiei, a p/.lterii analitice 
)�i a empaL iei, consti tui  OareOtm grafologic duhbtl bmei pOpbt
lal ii"2. 

• Texl LI l  :tces,ui articol :t ro t p rezentat sub formă de comunicare l a  
esiunea anua:ă de com u n idri a Di req ic i  P:urimoni u l u i  'u l tu ral Na-

, ional ,  1 5- 1 7  mai 1 975. 
1 AI. Tzig:ua- :lnlllrCaş, !zvoade ele cresti/tltr; ale ţi'irlllllt,'ui româl1, 

Bucureşti, 1 92 ' 
2 Lucian Blaga, Trilogia crli/urii. Spaiiul mior;/;c - Duh şi o mamell

cică, Bucureşti, 1 944, p. 269. 

Fig. 1 .  ,asa Me�terului  Antonie M goş din eauru, În Muzeul  'ltll l l 1 i  - TIliclireşti, 

74 

http://patrimoniu.gov.ro



I 

Fig. 3. Detaliu: capitel de undr ea. 

Fig. 2. Schemă, reţele ornamentale. 
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rig. 4, 5. Deta l i i  d:n arcada prispei. 
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f'ig. 6, 7, Deta l i i  d in  f runlar .  

fig. 8 ,  9, 10 ,  Detalii de  undrea. 
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Fig. 1 1 ,  1 2, 13. Exe�lple de folosire a izvodului fundamental În alcă

t u i rea unor morive o rnal11en[a�e. 

Fig. 14,  15. Detalii de undrea. 

f 

77 

http://patrimoniu.gov.ro



Azi la o suta de ani de la constru ire şi la aproape 70 de 
ani  de .cînd este piesa de muzeu, ne apropiem de casa meşte
rului Mogoş din actualul Muzeu al Satulu i  din Bucureşt i .  
"Ne aflăm, - aşa cum mărturiseşte Al. Tzigara-Samurcaş -
în faţa operei umti simpht ţ,lran, dascăI de biserică, care mt a 
părăsit niciodată  satul natal. In pădurea vecină şi-a doborît 
singur copacii din care a tăiat grinzile de aproape 10 metri 
pe care le-a decorat Ot crestături născute din propria lu i  
imaginaţie"3. 

Aplecîndu-ne mai cu aternţÎe la'supra acestor crestaturi , 
Începem să descif·ram filmul ev-oluţiei .formei ornamentale, 
de la forma simp la (fig . 2) iv ita aproape spoll1tan din întîl
n irea daltei cu lemnul pÎna la  reţelele decorative ca-re aco
pera cîmpuri largi ale fruntalrului,  undrelelor, arcadeler late
rale ale prispe i , ce ma'rt'ur,i se,sc lupta angaja'ta de meşterul 
An tonie pen tru cucerirea vocabularu lui orn amen taI . 

An.aliza acestor reţele ornamentale - structuri complex,e 
care tradeaza un nivel superior de înţelegere a compoziţiei 
deco.rative f.aţa de simpla ·ac-operir,e a cîmpului  cu un  element 
ornamental - evidenţiază un izvod ornamental în tre i 
variante simple deduse din acel aşi pr'Ooedeu tehnic de prelu
crare a lemnului ,  ce permit compunerea unor noi ornamente 
- izvoadc derivat... - cu care se structurează, dupa r igu
roasele legi ale compoziţ iei (repetiţie, a lternanţa, simetrie), 
reţele. 

Au fost denumi te izvoade cele trei variante ale formei 
elemenţ'ar,e, ong1l1are - care perm it structurarea reţelelor 
- cu intenţia de a relua telimenul prepus de Al. Tzigara
Samurcaş4 şi Margărita Miller-Verghy5, Îmbogaţit de înţe
lesul pe care îl precizeaza Luci'an B],ag,a6 - chiar daca cu 
expresă apl icare la biologie - şi anume : izvod - formă 
elementară Înzestrată În principal cu deosebite virtuţi struc
tive şi formative. 

Interesul sporit faţa de aceste reţele rezida şi în faptul 
ca ele reunesc o serie evolutiva ,a cautari lor în care se anga
jeaza meşte,ru l  Antonie, .analiza rd,evînd ti mp i i  acestei m iş
cari de cautare plastica, ev idenţi indu-se praguri le - punctele 
nodale - la care artistul, intuind ca forma este pe cale de a 
se slei , modifica reţeaua, îmbogaţind-o cu nei valenţe expre
sive. Aceste puncte nodale în ca,re cîmpul  demr,ativ îşi 
modifica structura - artistul ev itînd monetenia  - sporesc 
farmecul reţelelor, pr,ega-ti nd  totodata sahul spre un n ivel de 
înţelegere încă mai Înalt şi anume acordarea structurii orna
mentale cu structura constructivă, prin suprapunerea punc
telor nodale ale cel-or doua structuri. 

Tratarea decorativa a arcadei ce închide latura scurta a 
prispe i este unul din exemp lele 'oondudente ale p.asului facut 
de meşter, care marcheaza în cîmpul deco,rativ cheia arc·adei 
cu un tip deriv,at de ornament care structureaza specific re
ţeaua ernamentala ( fig . 4, 5 ) .  

Sîntem în p l in  preces de  or,eaţie, patrundem în1 însăşi 
mecanismul e i  - gestul creauor poate f i  urmărit În etapele 
,lui succesive , de la aceperir,ea oarecum i n.diferentă a cîmpului  
catre înţelegerea unor r,esturi compoziţionale mai adînci, pîna 
la  aceasta unitate dintre structura decerativa şi structura 
constructiva, al carei echilibru şi interdependenţă marcheaza 
opera de arta. . 

î n  acelaşi sens, trebuie sa rell11aIl'căm ca efo,rtul de.co-rativ 
al meştemlui se con-centreaza în special aSllpr,a acelor p iese 
ale constrUCţiei car'e au .rol oonstJructiv deosebi'!: fruntarul, 
grinda de sub stîlp i şi stîl pii . Fruntarul - grinda care preia 
sarcin i le ÎntreguLui a,ceperi ş  - ni se pare a fi, atît prin 

3 Al. Tzigara-Samurcaş, L'art paysan en Roltmanie a l'occasiorz de 
l'ouverlure des sectiol'ls provisoires du Mltsee d'Art Nat ional, Bucureşti. 
1 9 3 1 ,  p. 9. 

4 Ibidem, 
5 Mărgărita Miller-Verghy, /zvoade strămoşeşti, Bucureşti 1927. 
6 Lucian Blaga, Diferenţiale divine - Cap. Indivizi, tipuri şi izvoade. 

Bucureşti, 1 940, p. 71 (,.izvoade - motive stmctllrale şi formale In 
,acelaşi timp tipice şi transtipice-).  
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dimensiuni cît .�i prin tr,atare, excepţional În Întreaga noastră 
arhitectura de lemn (fig. 6, 7 ) .  Grinda de sub stîlp i ,  care 
Încorone.aza balustrada prispei ,  compusa ca o rep l ică a frun
ta,rului ,  este la -rîndul ei cu tetul eriginala. 

De o deosebită trauare decorativa se bucură, de asemenea, 
şi p iese fara ml structur,al-oomtructiv - piese principale de 
articulaţie a compoziţiei [,aţadelor - a rcul ce marcheaza 
intra'rea şi undrelele - pilaştr i i  care acoperă îmbinarea gr:n
zilor ce alcătuiesc pereţ i i  (fig. 8, 9,  1 0) .  Cum problemele com
poziţie i faţadelor pot constitui obie.ctul unei analize separate, 
remarcam deocamdata numai f.aptul ca intr,area în casa se 
realizeaza în ,axul 'unei undrele, cu privi-reia aţinuită pe ima
ginea Încrustata a sOMe1ui de pe capitel, care ne face să re
fl:ectam ca abaterea de la unul din canolanele clasice ale com
poziţiei de arhitectura a fo'st făcuta ddibemt, în v irtutea 
unei atenţii cu totul deosebite pe care meşterul a acerdat-o 
aceS1:or p iese . 

Un prooedeu de realizare s·:mp lu, o unealtă obişnuita 
pentru un meşter lemna,r - dalta sell11irot'undă - perm ine 
realizaTea prin crestare,a lemnului a izvodului ornamemal,  
care exp li,ca ş i  folosirea lu i  din timpuri stravechi, desfaşurată 
pe mari arii geografice - fapt inerent ericarei culturi 
artistice a lemnului .  

Ornament geometric abstl'lact, auît de simplu încît rămîne 
neebservat de majoritatea oer,cetatorilor care s-au ooupat de 
cr'estaturile În lemn, folosit izolat sau În lie�ele s�mple, îl 
putem întîlni alcătuind un metiv compus pe ancadramentul 
ferestrei gospodariei d in Til işca, sau un motiv vegetal pe 
ancadramentul uş i i  din Berbeşti, Înol1ustat pe un jug aflat 
în gospodaria din BanclI - toate ,exemp le culese din cîteva 
ansambluri din Muzeul Satului (fig. 1 1- 1 3) .  

I n  spr i j inul afirmaţiei c a  acest izvod ormmental - născut 
direct d in unealti - apare Încrustat pe obiecte de arta 
pepulară ce aparţin al ter ari i geegrafice, f i ind exclusa in
fluenţa, menţionăm cîteva .exemple extrase din mOl1umen
talu l  album al lui H. Th . Bossert, Volkskunst in Europa7: o 
reţea s imp lă Încrustată pe o cana norvegiana şi pe o ladă 
de stejar olandeză, ori alcătuind o 'reţ,ea J.semănăt:oare cu cele 
ale case i meşt,erului Mogoş Încrustata pe o masă ba"sca din 
secolul al XVII-lea sau 'alcătuind o �nteresanta reţea în ca"re 
compozi�ia se realizeaza printr-e d ispunere a izvod4llu i în 
două variante dimensionale pe un scaun basc din secolul 
al XVI-lea (fig. 1 2).  

Dar cee.a ce pa'rticulariz'eaza cu totul deosebit casa lui 
Antonie Mogoş este, aşa cum am aratat, tocmai evolUţ ia pe 
care o putem mmă,ri de l'a o p iesa la alta, de la folosirea 
ornamentului primar pÎna la reţc le.le cemp lexe, astfel că, 
ana1izÎnd ,suprafaţa care ,a intrat în atenţi'a artistului putem 
stabi l i  chiar ordinea în care acesta a zabovit cu sufletul şi cu 
dalta ,a,supra lemnului, şi ceea ce n i  se par'e deosebit de inte
resant de ,rdevat, este analogi a  ce s-ar putea stabi l i  Între 
structura ritmi'că a reţelelor ornamentale şi structura ritm ica 
a muzici i  rdigioase bizantine - nu Întîmplator, meşterul 
Antonie i sca în lemn ritmio troparelor pe care le cînta în 
strana biseric i i  căci, printr-o tulburăteare coincidenţa , Anto
nie Mogoş cel cautat de sateni i  din Ceaun, pentru meşte
şugul sau de lemn,ar, em şi cîntareţ b-isericesc î.n satul afl at 
pînă În a doua jumatate a seooLului  a l  XIX-lea pe dome
n i i le manasti r i i  Tismana. 

Naiva credinţă a ţaranului-artist ce creeaza o "coa ja 
artificială" pentr u  a asigura trăinicia construcţiei sale în 
lupta cu t impul se întîlneşte cu şlefu itel -e structuri ale artei 
cuIt-e într-o r,ealizare a-rti stid exc.epţ iol1oala . 

Tocmai această unică sinteză Între vocaţia păgÎnă spre or
ganic şi peceţile stilistice de structură ale artei b izantine ni se 
pare că dă măsu ra geniulu i  artistic al meşterului Antonie 
Mogeş. 

Regretînd intervenţia brutala, dar necesara, În arm0111a 
organiculu:, omul iscă ARTA - o noua exi stenţa în hOlJarele 
visului ce da masura duratei Înfruntînd vremelnicia. 

7 H. Th. Bossert, Volkskunst in Europa, Berl in ,  1 936. 
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ECHIL I BRUL DINAMIC I N  PICTURA DE LA HUMOR * 

CAS I AN LAJ3IN 

Pri  v i'n d fiecJ.re f r J.gmcnt ci::! com pozIţIe d in tc>tul  unItar 
cc-l prez i nt ă  p ictura biserici i  Humor, sîntem frapaţi de Îmbi
nar�a armon:oasl a elor două compon,en te princ ip a le :  com
poziţia �Ii culo:, rea . Parament u l  este constituit dintr-o m ulti
tud:ne de cadre, mozJ.�c ce el  Însuşi prezinta o com poziţie 
pe-rfecta. D i feriltele Încaperi <llle br! serlÎ cii  ne of,era " fi lmeL" 
unor diferite eveni mente : m omente ohreie din exi stenţa l u i  
Christos, v iaţa  Fecioarei s:au scu rgerea zilelor.  

Pentru stu diul  de faţa am .aol'es cîteva scene din gr,opn:ţa, 
Întrucît aici  au fost terminate lucrari le de conservare şi 
restaurare oare alu permi o descifr�re m,ai uşoară a v iz iun: i  
p ictoru l u i .  Compoziţ ir: le  cadrelor d1În această Înca.p.ere ouprind 
o ser ie de m o mente d i n  ciclul  v ie ţ i i  Mariei, unele fapte ale 
arhanghelu lu  i Mihail  ş i ,  în  p artea inferioară, o suită de sfinte 
şi împărătese .  Fiecare scenă cuprinde, cu mici. excepţii, cel 
muh p atru personaje anga jate În nr-o aqiune ce corespund �  
unor norme iconografice foarte precise. Rolul fiecarui per-

onaj este perfect contu rat, ro� În stabi l irea căruia contribuie 
pe de o parte indicaţi ile ermini i lor,  pe de alta imaginaţia 
p i ctor u l u i .  A rt:stul a avut de ales, mental, i nstantaneul foto
'
l!rafic, desprins c\jn tr-o kinogramă c e  def : neşue cel mai  bine 
atÎt com p lex:tate.:'l psihologica a personajului  cît şi m işcarea 
cea mai sugestivă a acestu i a  în desfaşurarea aqiunii ce vrea 
sa o reprezinte. 

Comentariu l  nostru se opre, te la u n  cadru ales aproape 
la  Î n tî mp lare, dinamica sa deosebita constituind singurul cri
teri u de sel eCţionare: Falsa tăiere a capului hei David ( fig.  1 ) .  
Scel1J, p ezinta trei personaje  În p l in ă  desfăşurare a clramei :  
Inge rul  Domnulu i  î l  ameninţa p e  rege c u  tăierea capulu i, 

acesta din urma este p regatit pentru exeCUţie şi, Înt,r-o ati tu
dine oarecum deta5ată, în planul  doi, proorocul Gad ' .  

A rtistul a ales u n  moment de maximă intensitate drama
tica : îng�rL1 1  se pregăteşte să taie capu l  regel u i .  ACţiunera puni-
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ti vă se opreşte aici ,  dar 'rege le n u  ştie aceasta şi  este resemnat. 
Pentru demonstrarea a cestora ,am d�sc.omp'us în ur-o k inograma 
m i şcal'iJe personajelor - clre l ,a pozi ţ i,a ex:sten tă d� maxim 
dramatism la o pozi ţie ranterioara, imaginară, de ech i l ibru 
static - prin tr-un procedeu ce amil1Jueşte pe acele de " dare a 
f i lmulu i  înapoi (( , ca de exemplu înotatorul  ce re vi ne Înapoi  
din apa pe tr,ambulina ( fig. 2 ,  3 ,  4 ) ,  Astfel , puteU11 observa 
u rmatoarele :  regele <ue, evident, m işoar,ea cea mai am pla,  
al  carei punct fin al n i-J rprezi llIta într-o p O'ZJi ţ ie clara de 
i n feriori tate fizica, ce o ub l in iaza pe cea ps ihologică, de 
dep l ină supunere, pent'ru care P1cuo,ru 1 a i mprimat persona
j u l u i  o o rizontal i tate aproape perfectă . Ingerul se afla în mo
mennul c ul m i nant a l  mişcă,r i i  oe ar trebui sa dea viteza 
necesară sabi e i  ce o ţ :ne în mîn a  drea.ptă. Flaţa de David,  care 
se află în poziţia l im i tă de d inaintea exeCUţiei , îngerul ar mai 
ave.l o m u l tit udin e de mişcări d in  acest moment pînă în cel 
al taieri i cap u l u i .  Aceasta poziţ i,e ,  exurem de spe,ctacul o,asa, 
dar nepericuloa ă penuru ,ca nu va fi dusa la C<1Jpăt,  confera 
persona ju lu i  o atmosfera de amb:gru iuate, LL�urînd citirea 
rol u l u i  acesliu ia În cl esfăşu.roar,ea dramei .  Proo,rocu l  d ion p lanul 
clo i are un rol r.edus În aqi une şi  n u  în  partea sa Enală c.e 
este înfaţişata în cadrul  compozi ţiei ; el a avut un rol media
tor, între Dumnez-:u şi DaNid, rol închei'at în .acest moment. 
I i nograma confirma poziţia a pe rfect statica. Practic inuti l  
în desfaşu rarea scene: ,  el eSlte introdus pentru a aduce prin 
prezenţa sa un surpl us de ,ech i L b ru unei  scene desrul de ag,i
tate compoziţional .  

Studiu l  r.epartÎţiei volumelor în  cadru, ca în k inogramelc 
p rezentate, ne relevă s istem u l  prin care p ictorul a scos în 

• Preze ntul articol a format tema unei COmunlcan usrinute în cadrul 
Sesiunii de comunicări a tineri lor cercetători d in  D,P,c'N, din 20 noiem
brie 1 974,  

, Vechiul Te!>tament, Cartea a doua a Regilor, Cap. X X I V. 
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r 
Fig. 2. Deca lcu l scenei originale. 

evidenţă importanţa iconografică a unui personaj ,  111 cazul 
nostru regele David, prin mi j lolace pur p1asuioe. 

In acelaşi scop vom prezenta un studiu asupra raportului  
dinamic dintre personajele din oadrul propus. Pentru ac·easta 
am redus imagine,a la  o schemă compoziţională (fig. 5 ) .  
David apare Într-un evident dezeohil ibru fiz:.c,  dar Într-<un 
clar echil ibru compoziţional, aceasta accentuînd mesajul  
pictorului :  regele trebuie să apară complet supus  voinţei 
îngerulu i  punitiv.  Ing·erul este Într-un aparent dezechl l ibru 
fiz:c, CLC\Jr Într-un clar ech i l ibru oompoziţional. Deşi are p unct 
de spr i j in pe un singur p:·cior şi corpul  complet dezechi l ibrat, 
gestul ridicării sabiei deasupra capului Î i  conferă echilibrul 
plastic pe care p ictorul l-a voit  sau intui t .  Al  treilea perso-

fig. 6. "Fa!sul prooroc Balaam". 
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L�--------__________ J 

Fig. 3 .  Kinograma trecerii personaje lor din echi l ibru dinamic În echilibru static. 

naj ,  Gad, este Într-un perfect echil ibru, atît fizic cît şi com
poziţional . Prezenţa sa. s l u jeşte atît ca fun d.ll deschis  la 
culoare pentru corpul regelui ,  accentuînd orizontalitatea aces
tuia şi ,  în acelaşi timp, conferă un rafinat echilibru dinamic 
Întregei scene, oprind pe de o parte m işcarea arcuită spre 
stînga a îng,erului  ş i ,  pe de alva, constivu:nd un stîlp de· 
ancora re pentru vertiginoas'a cădere a regelui .  

Un alt  exemplu,  de data alc C\JSDa nu Întîmplător, este 
scena intitulată Falml prooroc Balaam, (fig. 6) .2 

După lectura textulu i  biblic, scena ar trebui să se pre
zinte astfe l :  Ingerul Domnului stă În faţa lui Halaam ce se 
Îndreaptă către el căl are, lovindu-şi animalul neascultător, 
ce spre deos�bire de stăpîn îl vedea p Înger. Ingerul caută 

2 Vechiul Testament. Numerele, Cap. XXII. 
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( 
Fig. 4. Scen1 Î n t r-o i m aginara pozi t ie  de e·chi l i bru st:\lic. 

să- I întoarcă pe acesta d in  drum, dar trebuie să fie nevăzut, 
din cauza celor do! serv i tori ,ai lui Bala3Jm ce probab i l  nu au 
voie să- I  vadă. 

P ictorul hotăreşte ; J 1ut i l i tatea p r,ezen�ei celor doi servi
tori în cadrul compozi ţ ionall ş i  de l,a s ine putere î i  dă voie 
l u i  Balalalll să-I vadă pe înger. Deşi scena are aprotape ace.::aşi 
tema cu cea comentată ante,rim - amen inya:r,ea cu pedep
s irea un ui  v inovat - rezolv,ama pla.&tică este total d i ferită. 
Cu excepţ La înger i lor  ce �u o poz:ţi,e foa'nte apr'opiată, pro
babil că art is>tL11 a cdutat să i.ndividual:z,e.ze pe muritori  mult  
mai mult  decît pe reprezentantu l Domnu lu i ,  a carui  prezenţă 
impersonală este j ust i ficată p rin  dreapta deciziei d iv i ne.  Cul
pabiL :  are::t lu i  Ihlaam este subl in iată prin d iferenţa de scara 
d intre J l1ger �i el ; es'te pos ib i l  aa ideea acestei rezolvari  să fi 
vClnit de la vorba populară : " Ia te fQce mic' î n  faţa primej
die i .  Pe,ntru a-i  da totuşi  impo'ftanţă personaj u:'u ; , piNowl 
creează î n  j u rul proorocu l u i  un cons:,derab i l  9paţ : u  gol .  

L 

Fig. 5. Sche:l101. CQ:11 P z i \ :on01.Iă ce re levă raportu l  d:n01.mic 01. 1 personajelor. 

În fig. 7 p rezentăm o compoziţie imaginară, re:wltatu l 
unui cob i ,  compoziţie prin oare vom Încerca să s'Llrpl1in dem 
faza de gînd i re a arti s tu lu i ,  u lt ima Înaintea hotă,rîr i i  de a 
m icşora scara la care ·este reprez·entat .proorocu. l .  B'a.laam e te 
l a  acee,aşi propoq ie cu îngeru l ;  ameninţarea acestuia  devine 
l ineară şi nu  descendentă ,  p i erzÎndu-şi din forţă şi din 
i 111 po rt:t n ţă .  

Reven ind la cadrul in iţ ia l ,  stud iu l  caracteru lu i  mişcării 
proorocu lu i ,  constatăm că personaju l  are două tendinţe di
namice in ter[erate: fu.g,a de pr imejdie şi apăralfCia imedi.axă, 
prima f i ind mai putern i.că şi dînd ,caracter m işcări'i . 

Prezen tarea sumară a cÎtorvla d:n nenumăratele s ist::me 
de rezo l vare p lastică ,a unor compoziţ i i  din gropniţa Humo
fUl u i  a avut  Col scop relevarea imporoanţei i mervenţiei per
sona l i tăţ i i  artistu lu i  în cond iţ i i le unor legi scri'se şi nescri se ce 
îi l imitau con :der'abi l posib i l i tăţ i le de expnmare. 

Fig. 7. Persona je le  co m poziţiei Într- u n  raport de scara modirica.l p n n  colaj. 

8 1  
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CASE BUCUREŞTENE CU PIC TURI M URALE EXECUTATE ÎN PRAGUL 
SECOLULUI AL XX-LEA ( I l) 

PETRE OPREA 

V. In casa de pe stmda Gabriel Pe-vi nr. 6, în salon'ul c.el 
mare de muzică de la parter, se mai păstrează, deteriorată 
de inf i l traţii recente (2-3 ani în  urmă), o compozi ţie cu 
îngeraş i ,  plut ind pe nori ,  cîntînd la  diverse i nstrumen te . 
Artistu l  care a p ictat panou l pare a fi u n  francez. 

VI .  Loou:nţa din s'tr. Amzei nr. 23 ,  fosna c<l.'să Otete
le.�e,anu - al căr,e i exterior este conoepLUt În st i l  neogotic, iar 
deOO'r.aţia innerioaTă în  stil neoclasic - mai păstrează , în 
salonLLI cel mare, două ,oompoziţ i i  mur:ale. Plasate pa.ndant 
în cadrul unor frize, fiecare d in  de reprezintă cîte o scenă cu 
îngeraşi zg lob : i , jucîndu- e l,a umbra unor copaoi , alături de 
păuni ,  capre şi alte an imale. Una d in  soene, oea afLMă pe 
peretele din dreapta jn tră.r i i  în salon, este semnată jos în 
stînga:  N apoleon D'Este. Din pUţ inele informaţii pe oare ,le 
posedăm, aflăm că p ictorul, francez de orig ine, a stat cîţiva 
ani în România, adus de căltre arh itectu l Lecomte du Noi.iy 
pentru a colabora l a  picruna de·corativă laflată în  monumentele 
pc GLre le rcstaur,a. I l  Înuîln im,  de asemenea, în expoziţ ia  
Cerc u l Artist ic  d in 1 8 97 cu o l ucrare (Veneţia seara) ş i  În 
cea din 1 898 cu c inc i  picturi. 

VII. Oscar ObedC'naru,  unul dintre p i ctori i  fOlante cu
noscuţi amaDoriIor de artă buouI1eşceni de l,a sfîrşiuuJ secolulu i  
trecut prin compoziţ i i le sale isuorice, este, după tradi ţi,e, rea
l izatorul fr.escei p lafon ului din salonu l locu i nţei  familiei  
sale,  aflată pe actual a stradă Al .  Sah ia  nr .  45 . 

Deteriorată pe diametru de o grindă de Tez.tstenţă pentru 
uSţ inerea p l a[onulu i ,  pusă în urma cutremuru lui dim. 1 940, 
'ompoziţ ia Înscrisă Într-o formă ci rculară, are la centru, 
dispu e radiar, patru J1Iuduri  aooperite În p a'rte cu văluri (t'r,ei 
femei şi un bărbat) , figuri alegorioe reprezennînd : cul tura -

fig. J ,  2. Detalii din  pictura casei din str.  G �brLel Peri ,  6. 

] ; ig.  3,  4 .  Detal i i  d i n  p ic tura casei din str. A m zei, 23.  
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Cll  facla , po'ezia - cu Era, dansul - cu tamburina, amorul 
- ou ·arcul .  Bordura este conso:mui tă ,dintr-un  handou ele 
spanilO lete şi r inceauri ,  În Gentrul căr'ora sîn t  p llasate pa,sări ş i  
imboluri z'odiacale, tot:ul r,eal izat Într-un desen tr'asa,t cu 

f ineţe. 
VII I .  Gheorghe Grigore Cantacuz ino, denumit  "Nababul" 

c�ci trecea drept ,omul cel ma i bogat GJl ţării (după cum 
afi rmă Titu Ma:orescu în  Memoriile sale) ,  ajuns În 1 899 
şeful part idul u i  conservator, şi prim ministru în acela ş i an, 
ia hotărîrea de a-şi constru i oc.a mai [,rumoaJsă 10 uinţă din 
Bucur'eşti . Act'ualmente, această clădire s ituată pe Calea V ic
toriei nr .  1 4 1 ,  adăposteştc Muzeu l George Enescu. ArhlÎltcctul  
Be,rindey ,a ,real izat-o În somptLlos'll l .sti l  Ludovic ,al XVI-lea .  
Pentru decorarea interioardor , Gh. Gr .  Cantacuzino ş i -a  asi
gurat concursul celor mai renumiţ i ,artişt i  ai  vremi i  mre se 
remarcaJseră în acest gen : G. D. M,ire<l, N. Vermol1t ş i  Cos
t in Petr,escu. 

Nicol ae Vermol1t real izează şasc medal ioane ( ulei pe pînză 
ma,rufhlita pe pe.rene), d int'r.e oare trei .s·emnate şi dataue 1 907. 
Cilnc1 din cde şa e medal i,oane sînt plasate deasupra utilor 
d in  hol i şorul care dădea În camerele din dreapta .jntrari�. 
Două d intre ele - Cioban cu, oile ş i  ŢăTănCPtţă cu cofă -
sînt insp ir:ate direct d in  opera lu i  Nicola'e Grigorescu, sub a 
cărui influenţă a stat autorul lor. Gdelahe, pr intre care scena 
reprezentînd trei f.emei l,a scă·1dat, amintesc de influenţa altor 
artişti , printre care Puvis de ChavaJ1nes. 

Demnă de reţlnut, prin 1neditul subiectulu i  este oompozi
ţ i,a Înfăţişînd mali mulţ i  t ineri oar,e petrec l a  iarbă verde 
înv·c.sel i ţ i  de un taraf de lăutaTi . 
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Plaf,onul sufrageriei este Împarţit În trei compartimente, 
cel central fiind semnat: Costin P (etrescu), la v remea res
pectiva un rînăr ,ee se afi rma ca un ljalentat p i,ctor în fr'esea, 
provenit dintr-o familie de zugravi de biserici. 

Compoziţia alegorică de la c,wt:ru, ,�ntr-o mişcar,e avÎn
tata, cu două persona je f.eminine şi ,mai mulţi Îngeri , este o 
frumoasă reuşita ,a genuLui deoorativ, 1I1Scr i indu-se printre 
cele mai izbutite plafoane realizate de un artist roman. în 
compartimentul din dreapU3., un silen purtînd pe cap o ou
HUna de viţa de vie Închină un poca,! ,  iar În cel d in s,tÎnga, 
o zÎnă ţine în mînă o torţă. Ambele personaje, redalt,e pînă la 
brîu au mişoarea di recţionată ca,vre scena centrală şi c'onstinu ie 
o realizare de o calitate artistică mai scăzută. 

P ictur,a plafonului  d;n salonu.l mau-,e - denumită Primă
vara şi cea i l1 tltu.lata Prelvtdivt, din sa:lonul de muzică În care 
l ucra George Enescu, giner'ede p ropri,etamLui, sînt operele lui 
G. D. Mirea. Pentru executarea lor, artistul a făcut o călă
torie de studiu la Paris. îna inte de a fi aşezate pe plafoane, 
ele au fost prezentClite .ta SalQlnul din 1 905,  .dupa cum ne in
formeaza biograful şi prie'tenul laJrtÎstuLui, N. Petraşou, În 
monog,ralia pe c.are i-a ,dedicat-o [n 1 940.  

Alte doua plafoane în boItă ale inc�peril.Q.r de la intrarea 
în cladire, ce serveGUu ca vestibul, cmdem .că [i PQlt fi atl1ibuite 
tot Iu.i G. D .  Mirea. Realizate pe pînză m:a,ru.fla1tă, ele Înfăţi
şează fiecare cîte o soenă aLegorica, În cunosoutul stil poeti,c al 
picto.rului .  

IX .  Locuinţa cu doua n ivele de pe B ... dul Mărăşeşti nr .  4 3  
a foslt con�tfiuită Între 1 888 ş i  1 8 90. După afirmaţii le d-nei  
Roşea, nepoata profesQlrului universitar de l imbii clasice Mihai 
Mihaileanu, primul ipfioprieta,r, lacesta a �peJat pemru deco[1a
rea ou picnuri a interioardor la profesofiii Şcolii de Belle Arue, 
care i-au recomandGUt cîţiv,a eleVli. ÎI11 prezent se m ai pastJfelaza 
la etajul 1 decor.aţia p lafonului din fos�U'1 salon şi cea de pe 
pereţi i  ho,1ulu i .  AceşvÎ.a sînt oomp<lirtimentaţi p rin borduri sim
ple realizate cu şablonul. Pe fi,elCare. pe,r,ete, l a  centru, s'e <lifla 
pic'�'l,t� cÎue o femeie simbolizin1 un :anotinn�. Şp�,�itul deco
ratIv 1n care Sl I1t executia te, deşI cu ulI1eLe stJl11gacl I ,  contuf'lll 

Fig. S. Fresca de pe plafonul sa,lonului din CG5a Obedet�aru. 
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t rasat p rocis, m işcarile reţinuDe ne ÎncLreptă\!esc să-I presupunem 
ca GUutor pe Abear ]3<liltazar .  

Plafonul sufmgeriei este decorat cu demente compozi te, 
reaIiZlate cu . abIol1u l ,  fo,rmÎnd o bordura simpJă cu patru 
colţar,e, avînd fiecare un cartuş în car,e se înscrie un personaj 
femin.in.  

Fig .. 6. " Preludiu de G .  D. Mirea, deta l iu d in  pictu r:\ p:\ la l L t l u i  Canta
CUZino. 

� , 
I I 
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Pig. 1 0, J l .  De'ua l i i  d in  pictu ra casei din Bd. Marăşeşti, 43 .  

fig. 1 2. ,, 1 .:1 iarbă verde" d e  Verl11ont, pic t u ra din  pa latu l  antaCuzl no. 

pictu ra pahru lui  Can t acuzino. 

Fig. 1 3 . "P,ril11avara" de G .  D. Mirea, pictură din palatul Cantacuzino. 
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-------------- CONSERVARE, RESTAURARE --------------

CAUZELE AL TERĂRI I PICTURILOR MURALE (1) 

PAOLO MORA (Ital ia )  

1 .  Introducere 

Cauze le  aherări i  p icturi lor mur.ale sînt lTIIu ltiple şi a,desea 
e com bină, una oreînd condiţ i i  favombi1e pentI'U intmr'ea Îill 

aq:iune a alteia . Pe de GIJltă pame, 'adesea, d istrugerile n u  se 
J1�anifestă decît tîrZJiu după intrGlirea în 'aCţ iune ;:t oauze i prin
,c lpale, efectele 100r putmdu-se prdUingi pe o durata importamă 
după el iminarea cauzei .  Este imporram să se refacă i s,tmia 
maneri,ală a monume'l1uului ,  no'uÎndu-se cu grijă moeHicări le  
p e  care le-.a suferit în decursul t impul uri, ca ş i  intervenţi ile 
de rest,a,ura,r,e pent>ru a ,reoonstitui astfe·! Jnlănţuirea de cauze 
ş i  efect� care au GliIltr·en,at alt-rările ra,ctuale. Numai o anchetă 
i storico-tehnică de aoest fel va permive să se acţioneze efica,ce 
.asupr.a cauzelor şi să se asigu'fe, supr.imîndu- Ie sau reducÎn
du-le, proteCţia pe termen lung a ,unui monument. 

Pentru claritatea e�puneri i  vom ,examil1Ja succesiv altcră
ri Ie datorate materia1elor folosite de ar,uist sau ulllu i  vic i,u În 
tehnica origin.ară, ,a,lterarile da t'Omte tra tamemelor de res
. oaurare sau de conservare defectuoase, alterarile datorate cau
zelor fizice, altele decît 'lImidi Jtauea şi ,  în sfîrşit cde datorate 
umiditaţii salll favoriZlate de ea. 

' 

Dintre toate aceste cauze, cea mai  i mp o rtantă , GIJoÎt pl1iJl 
frecvenţă cît şi prin jocul cauzdo'r se'cunda,re pe care le 
declanşează, este, evident, umid:taJuea. Aceasta ne conduce 
la problema mai vasta a umi,d i tă ţ i i  cOll1 Struq:·i lor,  care desigur 
n.u v,a. 

putea f i  dezvoltata aici' .  P,e de altă par'te , 'atacu,rlile 
bIOlogice (microorganisme, alge, l i cheni etc . )  şi anumite procese 
de aherare ou car.acte,r ch imic nu se produc decît În prezenţa 
umidităţ i i  şi deci ni s�a parUJt logic sa le tDatăm la acest 

,oapi tol . 

I I .  Alterări datorate materialelor folosite sau unui viciu 
de tehnică. 

1 .  Materiale folosite 

Ma,tcrialele folosite în diferitele e lemente ale opereI pot 
prezema defecte existînd de I.a oif�.gine car·e, cu timpul, au 
pwvocat aJterări specif ice sau au tacil ita't aqiul1ea factor i lor 
,obi şnuiţi  de dete,riorare . 

1 . 1 .  Sbtportbtl 

Suportul poate fi prea sl'ab pentru ,a rezista mult  t imp 
agenţ i lor atmosferioi . Este caZJul, de  ex.elnplu, zidurilor din 
!Cărămida cruda sau d in cărami dă de oal itate proasta conţi
nînd săruri solubi le. He'te,rogeneitat�a zidulu!i, mai ales cînd 
acesta este const i tu i t  din cărămidă ş i  pilGlJtra, care d iferă 
prin porozitatea şi conductibil'itatea lor termica, pot provoca 

, G iQvannl Massari, Batiments humieles ct i11Salubrcs. Pratiquc ele leur 
assaillisscmcnt, Paris, Eyrolles, 197 1 .  
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pc pictura z,one ele condensare, ca,re se relevă în general pr in  
formarea de pete lum inoal$e sau Întuneoate . 

1 .2 .  Tencuiala 

Propr ietaţ ile generale ale pr incipalelor materiale consti
tutive ale tencu iel i i  vor fi expuse în capitolul IV. Astfel, ne  
vom l imiua a ici sa  amintim numai dt,eva puncte esenţi,ale .  
Tencuid�le pc baza de .argila sînt în general foane fr iabile 
şi sensib i le  la um id itiate.  Tencuiel i le pe ba.ză de gips sînt de 
asemenea sensib i le la  umiditate din pricina h igroscopicităţii 
matertallll lui . Prez,enţa gipsulu i într-o tencuială pe baza de 
var  î l  f,aoe pe acesta s·ensibil la umid:taue şi poate favoriza 
ulfaJtarea, ad ică tran sformarea carbonauului de calciu în sul

fa t de oalciu.  Pc de alta pa,rte o tencuială foarte fr.iClJbiIă,  
indif'erem de compoziţia 'sa, ·r iscă sa adere prost La suport ş i  
sa  fac i l i teze 'coj.irea 9tratu1ui picuural daca a.oesta este aplicat 
cu un l iant prea puternic care se contracta la  uscare . 

Calitatea mate.rialelor este În mod panticu lar i mportantă 
pentru tencuiel i le el e frescă, compuse din var şi dintr-o 
Încărcăuura i nenă, n i s ip, pozzol,a,n ,  caka'r pnaf, cărămida sfă
rîmata etc .  Asupra proprietaţilor acestor materiale vom re
veni  în cap. IV. 

Paiele ş i  ahe fibre vegeuale sau părul de an imale, frec
vent folosite pentru a asigura coe,zi'unea tencuie l i lo,r, con
stiwie un element ele întă;rir,e foarte eficace. Dar ele pot 
deveni  demente ale deterio.ra,r,i i oÎnd,  i'eşind  la supr.afaţa, 
",bsorb u111idiuatea care pătrunde astfel ·În tencuiala şi Î i  
maresc volumul În caz de îngheţ sau constituie un  teren 
favorabi l  pentru �Hacul b iolog ic. 

1 .3 .  Pigmen, ii 

Pigmenţii folosiţi pentru p i ctur i le murale trebuie să re
z iste agenţilor atmosfe.rici şi, în caZlu l frescei, aqiun i i  causuioe 
a

. 
v;aTului . Nu vom descrie aici testele de cOJlltrol ale pigmen

ţ t lor, dar vom aminti pe scurt care sînt p igmenţii care convin 
sau nu  pentru p iowf>a în  frescă. 

a) P igmenţi  folosiţ i  
Alb de 'Sa i n  t Jean 

pentru frescă 

Viar stins 
Ocruri, terr,a de Sienna şi 
caput mO.fUUlum 
Pă;m,Îl1't v'erde 
Albastru ultr.amarin nauural 
Alb<llstru eg'�p'tean 

Negru de f i ldeş sau de os 
Că,rb1111e de lemn 

Carbo�1Iat de mlciu 
Hildr.oxid de calciu 
Oxiz� de fier h idrataţi sau nu, 
natura,1 i  salu artificial i 
Caloed011lit şi glauconit 
Lazmit 
Oxizi de oalcilu, de CUPDU ş i  de 
s i l ic iu  
Carbune ş i  fo·sfaIt de oalci  u 
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b) Pigmenţi folosiţi ,  dar ca�e se pot altera pe zid 

Toţi p igmenţii  organici 
Alb de plumb 
(Ca'rbon.at bazic de plumb) 
Minium (oxid salin de 
pLumlb) 
AZUlrit 
(GaIrbonat bazic de cupru) 

Cinab!1u (Sulf'ura de mercur) 

2 . Tehnica operatorie 

Se tnans,fo,rma În bioxid de 
plulnb neg'DU printr-un meca
nism lJ1eexpl iGlt Înca 

Se transforma În malahit verde 
sub aqÎunea umiditaţii .  tn ace
laşi 'timp .Frecvent uti'l izat În 
trecut, dar În mod no.rmal 
a:p1iaat cu ·un l�an t pe zlidul 
uscat. 
Folo'sit de a.semenea în treclUt. 
Se tr,a!l1sforma În metacinabru 
negrlU sub alCţiurrea umiditaţi i .  
Textei1e ve,ehi ,recomanda de ja  
evitarea folosirii lui la exterior. 

Greşelile sau neglijen�ele puteau fi comise de artist În 
cursul execuţiei operei .  Vom tr�c� rapid În revista cazurile 
cele mai curente şi mali capClJcvC!p!stKe. 

2 . 1 .  Prepararea defectuoasă a suportului 

Indiferent daca este nou sa,u vechi ,  dar mai .ales daca 'este 
vechi ,  suportul trebur:e sa fie foaP1;e 'Îr!1g.r,�j i t  curaţa.t În,ainte de 
aplicarea tencuiel i i .  Lipsuril,e e ve!1lllUa le, 'U1I'mele de fum, pr,a
fuI, trebu:e sa fie eliminate, iar suprafaţa sa fie rugoasa, daca 
e nevoie ciocanita, pentru a asigura o buna aderenţa a 
tenCLlr:dii. 

Inainte de a ClJplica tencui.a la  trebuie Înl11luiat zidul, aşa 
cum nu uitau sa recomamrde aIU!torii vechilor mCliJ1lwle. Asper
siunea trebuie sa fie abundenta daca zidul este poros şi 
absoarbe repede umiditatea, ca În ca1ZJurl caramizăi .  Aceasta 
operaţie este indispensabila daca vrem sa evitam ca apa 
conţinuta În 'nencui-ala .sa nu fie absorbilta de zid, ceea ce ar 
impiedica priza buna a varului .  Aceleaşi precaUţii se impun 
evident la aplicarea intonaco-mlui pe arriccio şi, Într-o ma
niera geneil',ala, pentru to,ane Supi1aJpunerile  de stratluri de 
tencuiala. 

2.2. Dozarea defectuoasă a tencuielii 

Dozarea materialelor este esenţiala pentru buna conser
vare a unei tencuiel i .  Excesul de l iant antreneaza riscul for
marii marilor cracheluri care pot la rîndul lor sa detaşeze 
nenauiala de SUPO'ft;  insuficienţa l �au1'tuluă ,de'telrmina În ten
cuiala o lipsa de coeZiiune şi ·ris.aul dezagregarii prin puJveI1u
lenţa. Pentru tenCiuieli,le de fresca, p roporviil.e no,rmalre sînt de 
2-3 volume de nisip peJ1ltru 1 volllI11 de Vlar. Nis,ipul poate 
fi înlocuit, în total itate sau în parrte, prinur-o 'aJlta materi,e 
inerta sau prin paie tocat·e or·i par de animal, aşa Ollm facealU 
mai ales a:rtiştii bizantini. Arcesue maneriale POltenţeaza ten
siuni le provooate de priza v.amllUj, asigura o buna ooezi'une 
a tencuieli i  şi prelungesc în timp uscarea. 

2.3. Grad�tl de z,tJniditate a t'encbtielii pentru, pictz,tra în 
frescă 

CÎn,d p!i1ctura este executata în fre.sca, gl1attul de ulni1ditaue 
a tencuielii În momentul aplicării c'uLmilor estle esenţial Pe 
o nenouială prea proaspata, c'li loI1ile ,risca, sub ,accţi'umea meca
nica .a pe,nsulei, să se amesuece cu lp'eliculla superficiala de var 
şi sa schimbe tonalitatea; pe o tenc'lllia,Iă 'prea illsoata, ele se 
fixeaza imperfect, hidratlul de .calciu I1IU difuzeaza sruJiciem 
în apa cu car,e sînt apl i'oaţi pigmenţii , ceea ce I1eduoe consi
derabil coeziLll1ea peliculei picnur,a l'e şi aderenţa sa la ten
cuiala. 
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2 .4 .  Tehnici sensibile pe zid: tempera, belei, var 

Cînd pictura este 'aJplicata ou un l iant, stratJul piollural 
tinde sa se cojeasca de fiecare data dnd l iantlu.l este prea 
puternic În 'rapoPt ou coeziunea ten.cuie l i i .  Pe 'O tenoui.ala pl'"Cia 
neteda sau pUţin absorbanta, p.�ctura în ulei se poate coo11-
tracta în cursul uscarii şi lpoate forma oraJcheluri premature. 
Cînd piollLlrra este pe baza ,de Vlar ea va preZlel!1lta o aderenţa 
insuficienta şi va tinde sa se cojeasca daca este aplicata pe 
o tencuiala murdara, grasa sau insuficient umezi ta. 

III. Alterări datorate tratamentelor defectuoase 

1 .  V ăruiri şi picturi suprapuse 

Picturile mura-Le sî,nt adesea a,ooperi·ne de varuIr l ,  pentru 
'raţiuni igi,cnice (deZiinfectarea (unl\li local )  sau religioase (ani
consim). 

Aoeste vapuir.i sînt adesea mai compacte decît pelicu.la de 
culoare şi risca deci sa o desprinda. în acelaşi timp, adesea, 
ele au protejat-o Într-un mod eficace timp de multe secole 
COl1Df>a distruge,rilor provocate de om. Unele din aces,te va
ruiri au fost aplicate în tempera, caz în care sînt, în general,. 
solubi le. 

Un caz particular, dar l!1u excepţiollJal, este cel al supra
punerilor de doua sau mai multe picturi mumle avînd fi·e
catre un intonaco propr�u. P iotUJrile subiacente a'u fost în 
general ciocanite pentru a asigura buna ade.renţă a noi i  ten
cuieli . O aplicare prudenta a tehnici i  " strappo" (vezi mai de
parte, transpunere) permite separarea diferitelor straturi. Dar, 
trebuie să se ţina seama aici de m(attlur,a ansambLul.ui mOmLl
ll1entului cal'e, de exempLu ,la Santa Maria Antiqua din Roma, 
poate justifica conservarea in situ a palimpsestului rezultat din 
suprapunerile succesive care docull1enteaza veritabile stratifi
cari i storice. 

2. Tratamente defecLuoase de conservare sau restabtrare 

In afara de curaţiriLe pr·ea dr,astice ,care, mai ales în oa
zul tcmpe,rei, pot aItem peliou1a de cLIIloare, aplicawa anu
mitor produse ca verniuri, uleiuri, ceara, parafine, grasimi 
euc. pemr,u a fixa culoarea sau ,a-i reda strălucirea s,înrt de 
n.atura sa altereze laspectlul eSlle,ti,c lai p�cnurilor muraJre facîn
du-le stralucitoacre, ÎnwneoÎndu--tl.e salu f,als ificînd rapor�urile 
dintre tonuri. Pe de altă par,te, fix'ativde inadecvate sau prost 
aplicate POt provoca desprinderea peliculei de culoare prin 
strîngel'ea datorita usrcarii SalU p'Ot constillui o bariera care 
Împ.iedica trecerea umiditaţii între zîd şi ae.rul lambiant, OLI 
grave consecinţe pentru conservarea tencuielii şi a peliculei de 
culo,ClJl'Ie. 

Guma arabica, albuşul de ou şi produsele analoage nu 
'a ltereaza În mod no·rmal .aspe,ctul pictJlllnilor pe c<ure sînt apli
cate, dar ele oonstitJuie un ,aliment pentru mi'croorganisme ş i  
pot prov<ooa desprinderea peliou'le i  de culoare. 

Silicaţii a1calini, altadClJta foarte folosiţi ca fix.ativi , for
meaza vo,aiuri albe, foarte di.fici l  de înd�partat. 

In sfîrşit, ceara, ea însaşi �ecomauldaIta mult tJimp, ,are ten
dinţa de a întuneoa frescele şi prctuf,i le În tempera şi de a 
le da ·un aspect gr,as şi stralucitor caT,e l e  f,alsi fica textura 
şi aspectul originar. 

Lucrarile de consolidare a zidurilor, aIdesea execullalte cu 
ajuuo.rul injeotarilor de ciment, pot provooa alterari grave: 

a) Pentru ca ,apa necesara exe,cutaI1ii 1njecta,rjlor poate 
atinge supr,afaţa şi o poaJte vatama .la usoare ; 

b) Pentru ca .scurgeriLe cimentru.1u i  pot ajunge, prin fante 
invizibile, pÎna la  pelicula p icturala şi pot apare În supra
faţa sau pot forma dedesubtJul acesteia :wne de densitaţi dife
��te, or.i pot f.avo-ruza condensarea, avînd drept consecinţă 
aparăţia pene1lor şi apoi deza�r,egarea tel1cuieli i .  

c) tn sfîrşit, în cazul apamiţiel u1nerioar,e a 'lImiditaţii, 
aCCraJsta poate dizolva sarurile sooLubile conţinute în cimentml 
Însuşi şi le pot 'antrena Ispre suprafa� pe care, cristalizînd, 
o vor dezagrega. 

Alte alterari grave - fara ,a vorbi de dificultalte,a remedie
rii lor - pot fi provo.ca'te de tivi rea CLI ciment a marg.inriJor 
lacunelor sau picturilor, sau pentru ca acestea pot condensa 
lImiditatlea ambianta, care apoi va trebui sa fie absorbita de 
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tencuial a limitrofa S.ClJU, pentru ca, dClJca z�dul este 'lIm�d, eva
porarea neputÎndu-se tace prin materialul mai dens care este 
cimentul, ci  numai p1'lin s'lIpir.a,f,aţa paroasă a tencuielii, v,a pr<o
voca pe aceasta o concentrare a sărurilor, avînd drept conse
cinţă dezagregarea zonei 'atinse. Este uşor de observat ca acolo 
unde rosturi[.e dimr.e carămizi au fost făoute cu ciment, căra
mizile sînt alterate, iar suprafraţa este adesea dezagregată pe 
o grosime de I l1�li mulţi mi ! ;metri .  

IV. Alterări datorate diverselor cauze fizice, altele decît 
umiditatea 

1. Eroziun·ea ·vîntuhti 

Vî:ntul purtauor de n isip sau de praf est.e un f,a,ctor de 
eroziune care trebuie menţi<011JClJt În cazul pi'ctuâlor murale ex
terioare. E l  poate fi remediat prin pLantarea de perdele de 

.arbori, prin constituirea de pali sade convenabil dispuse sau prin 
apl icarea, în f,aţa picturilor, a unui mijloc de pmtecţie tra11S
paretnt. Această ultimă solUţie este, în g.enera:l, cea mai sim:plă 
dar în acelaşi timp cea mai pUţin satisfaică,t<oare din punct de 
veder·e estetic. 

In celelalte oazuri vîntul poate favoriza evaporarea, car·e 
sporeşte cu circulaţia aerului şi poate provoca cristalizarea 
sărur.ilor l a  interior mai curî11Jd decît în suprafaţă. Acest pro
ces poate fi agravtat s,ub efect:ul fenomenu}ui de sabJ,a,re cînd 
vÎnwl este canalizat spre regJillJni le atClJcate unde pI'Ov<oacă o 
activizare suplimentară a ev,aporă,ri i şi cri�taliza·l1ii. 

2. Lumina 

Lumina - şi În pClJrti,oular l umina solalră - chi,ar cînd 
nu atinge tempemturi ridicate oa În caZJul precedent po.ate 
antrena cu ea o slăbire a intensităţi i  culorilor. în consec�nţă, 
.diferen�a coeficientului de expansi'une ,a ILClJntului peliculei de 
.culoare şi al preparaţiei provoacă tensiuni care pot antrena 
,căderea pel icu lei de curloare. Aceasta este valabil, evident, şi 
pentru 'fix:arivele  .apl icane la restauraI'e. Lumina - şi în parti
cular razde ultraviolete - fac sa pălealscă pigmenţii organici 
şi favorizeaza oxidarea l ianţilor care devin sticloşi şi se deta
şeaza de prepara ţie. 

} ,  Praful 

Printre cauzele exterio,a,r,e ,ale ,alteraJri i  nlU pot fi neg.li jate 
depozitele superficiale de praf, fum, excremente de insecte, de 
l ilieci şi de Ia.lte animale. Aoest'e depoZJÎte nll1 provo<lJcă de obi
cei decît o întuneca.re ,car·e pO'ClJte merge pînă la a fa.c·e pictma 
invizibilă, dar oare, În mod normal, se rundepă'rtează fară mare 
dificultate. In ,a.ceLaşi timp, 1JrebUiie I'emamat că depozitul de 
praf pe reliefutile şi asperităţile 1IDui perete poa.te adera l a  
suprafaţă pînă la  punc1Jul lde a lăsa, 'lIneori ohiar dupa o cură
ţire conştiinciolasă, urme mai vizibile decît Îna:inte de .această 
operaţie. 

4. FoCt-ti 

Căldura deg.ajata de <Wl incendiu SClJU pur şi simplu de 
l umÎnările prea apropia'te de pictură poate r·etransforma car
bonatuJ în oxid de calciu cu o modificare de voLum şi pOlate 
prov·ooa astfd o nouă absorbţie de umiditate care dezagJrega 
tencuiala şi al ter·eaza tonul anumitor pigmenţi ,  ca pamînturile, 
care din galbene sau verzi devin roşii sau brune prin deshidra
tare. Asemenea 1!ransfonTIaJI1i se Întîlnesc foarte f'l'e.cve,nt În 
vecinătatea altarelor unde 1umînăni.l e  foarte apropiate de pic
tura a'u provocat ClJU'reole 'roşii �a.u Întunecate. Uneori umidi
tatea poate, de asemenea, pentru anumite pămÎntu.ri să aibă 
un efect invers, oCl'urile roşii devenind ga�bene p rin hidra tare. 

Pămînturile galbene, virează spre roşu cu Începere de 
la 250°C. Spre 500° tonul devine roşu-bl'un şi con1Jinuă să se 
Întunece> pînă la 750°. Dincolo de laceasta tempera-tlllră nu se 
mai pmduce vreo altă mo.cLi fioare cromallJid. 

5 .  Vibraţiile 

Este neglijata <lldesea .impolftanţa pe car'e o pot ave,a pen
tru picturiIe murale vibraţiile daltofalte nrafioului, orgilor sau 
dopotelor. Aceste vibmţii pot, dad 11iu să yrovoace, ceil pUţin 
.să favorizeze detaşarea tencuieli.Ior datorrata ,iniţi·al altor cauze. 
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6. lncăLzir·ea momtmenteLor şi bisericilor 

Pîna acum cîţiva aJni încălzi,rea unei biserici er.a ,aproape 
de ne·CoQnceput. Temp'era1Jurile cu ·car,e se mulţumeau c.redinoioşii 
erau mai mult scăzute şi niciodată nu s-au constatat alte rări 
dator,a.te Încăfzirii exoesive . în 1 954 toţi se mulţume<llu ou 
1 2°, se reolamau deja 1 5° În 1 963 iar astăzi se cer 20°. Nu 
numai că se cer temperaturi mai ,ridJioove, da,r se pretÎi11de de 
asemenea încălzirea unui voLum de dimellsiuni en0cr111e pentru 
cÎtev.a ore chiar, ÎnClJinte de servi'c i i le relj,gi'oase. Ace�ue prenenţii 
sînt cu atît mali grave şi mali nocive pentru ope.reJe conţinute 
în edifici i l e  În cauză cu cît ele provo,aca sahuri de temperatura 
şi umiditate relativă şi supun mate'rjlalelte la şocuri continue 
pe care nu le-au cunoscut în trecut. 

Mă�urile luate În diferiDele biserică Încălzite ,a,u rdev,at ca 
temperatura atinge 111ai mult de 45°C sub bolţi (după durata 
î ncălziri i )  şi ace.asta în ciuda Ifolosirii ventilaDoare!or cafle fa.c 
sa ci rcule aerul. 

Pentru elaborarea unui proieor de încălz·ire a unei bis'erJici 
care să nu prezinte pe,fi,ool pentliu s1!ructuri ca p.lafoane 311 
lemn şi fre.sce, nici pennI'u mobil ier, în parti.oubr orgi şi altare 
poliptioe, esne indispetnsClJhil sa se plece de la principLul ca ftÎe
ea're local ridică o problemă pa,rtioula,ră şi că, în consecinţă, nu 
este posib.i.l să fie la.doptat acelaşi ,si stem în toate oazuri,le, oi 
din con1lra, fiecar·e caz trebuie stll1di.at individUali şi [ezolvat 
Într-un mod particula:r. 

Ca în toate problemele de oonservare, se impune şi aici 
colaborarea între .alfhit·ect, .istoric de r.:tlrtă, speci.alistu l  în clima
tizar,e şi restaurator. Nu eSltJe �uficient ,să preie'! proiect.ul unei 
firme specializate, trebuie examinata problema şi solUţia pro
pusă din toate punctele de vedere. între altele, trebuie sa se 
ţină cont de acustica edificiului care ar punea fi modificată 
prin inserţia unor demente noi .  O ahă consideraţie p,riveşt� 
culoarea pereţilor. S-a no1Jat în consecinţă că, în timp ce l a  
bisericile d e  mari dimensiuni culor,ile calde dau impresia unui 
mediu agreabil temperat, micile b i serici cu pereţi de culori 
reci, dau, la  a,oeeaşi nempe.rarura, impresia de a fi Îngheţate. 

Inainte de a stabi,Li un pr,oiect, trebuie Îmegistrare v,aria
ţiile natur.ale 'ale nemper,atllirii din mterior timp de un an 
Întreg, stabi l ind medi,a şi menţinînd Încălzirea ,abia d easupra 
aoeste,ia. T r·ebuie, pe de ,alta plarte, să fi'e exam�nate În special 
obiectele care prezintă un interes particular atunci cînd se 
adoptă incălzirea sau dimatiz.:'1lrel:l .  

A leger,ea tipului de încălzire capătlă o importanţă capitală 
prin faptul că temperatura dorită trebuie obţinută progresiv şi 
nu brusc şi că, mai ales încălzirea, nu poate în nici tm caz 
să fie intermitentă. Rez"tltă din experienţele efectuate că mt 
este posibil să fie folosite instalaţ'iile statice şi că un sistem 
de cirwlare a aentlui nt o anume viteză se impune. 

Dar circulaţia aeTuLui ridică noi probleme. R,apiditatea de
plasarii a·erului,  care trebuie .să fie relativ rlididată la njvelul 
plafonului sau al bolţilor pentru a menţine circulaţia, antre
neaza ios curenţi de aer de.zagr,eabili pentru public. O solUţie 
posibila COnsta În divizarea instalaţiilor În două circuite: sus 
aerul 'este emis cu o viteza de cea 6 m/sec, care poate fi re
dusa la 3-4 m/sec în timpu l  slujbelor, În timp ce jos el este 
emis cu o viteză de 1 ,2-1 ,5 m/sec. Repriz.a e�re evident asi
gurată la  extrel1'1itatea op'llsă a încăperii .  Experienţele ef'e·ct'lIate 
cu instalaţii astfel concepute şi-au demonstrat eficacitatea. 
Diferenţa de temperatură Între nivelul pardoselii şi cel al 
p l afonului nu depăşeşte 1 ,5°C. 

II11 mod alormal, maximum-UlI de tempemtură de ·atins n1:. 
trebui,e sa depăşească 1 5 °C. Tempemturile de emisie, care 
ating ,a,de.sea 80°C, trebuie reduse lla cca 45°C şi  compensare 
prin prell1l1g,irea timpului de încălzire. La pun,crea În fUil1Cţiune 
a sistemului se va evina duc·erea La maximum la reglaju1ui .oom
per:aturj i ;  din contr.a, se via veghea ca acea'stă crJeşte,re să fie 
progresivă. Reglarea installaţiilor trebuie să fie asi�urată cu 
multa grijă, însoţită de Încer·cătri şi  urmata de L�n control cel 
pUţin odată la  6 luni. 

Un alt sistem de Încalzifie, ,ca,re <Cu unele adaptari a dat 
unele rezultate, este cell ,al hipocaustulll1i 1'I0man. El cere frec
vent ,adăugar,ea unei ·ahe surse de căldura şi o uşoară circu
laţi.e a <ae,rului În lungul pereţi.!olr pentru a neutra.liza radiaţia 
reoe şi a Împi,edica sDagJnare.a aeru1ui. încălzirea palrdoselii 
poate fi obţinută prin electricitate, apă caLdă s·au vapori La 
pres!·une mică, şi (tlceeaşi formă de enell'gie trehuie să fie fol o-
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'Sită pen.t>ru in stalaţ ia subsidiara.  Cît priveşte t ipu l de calKl
l iza:re, este in gene-ral pref'el1abi l şi mali uşor să ,fie fă'C/ut un 
m are Inumăr de canale mici deoÎt 'un [lurmă·r mare de camule 
mari . Canalizarea folosită pentru Încalzirea pardosel i i  poate 
fi pusa În contan cu in1)criO<ful spaţLului cu aju1<or,ul unor 
deschideri practicate la nivelul pavi memu Lu i care se deschid 
p�  ordiHatorul unui termostat pîna cînd tempemtura coboara 
slub nive lul dorit. Un avantaj ,al acestui s istem este absen ţa 
absolută a rad iatoarelor sau a ,ai tor instalaţii  viz ib.i l·e. 

V. Alterări datorate umidităţii 

1. 1 mrodl,tcere 

Umiditatea este, de departe, pri ncipaLa cauză a aLrerărilor 
picturilor murale. De a ici  importanţa identi ficării orig in i i  şi  
e l i niinari i oaruzelor acesteÎJa. Dacă .ace�tea ne duce l a  pro
bleme ce privesc c'O!lJserv.area constru.qie.i Însăşi ,  impoI"tJanţa 
lor oonstă în aceea că vom examina tJoate aspectele di're·ct 
legate de conservarea pi,cuu ri l or l11 urale . 

1 . 1 .  Tipl4ri de Hmiditate 

pUI?ă origine , ul11idi,tatea zidurilm poate fi d iv izata în 
5 tlp'Lm : 

a) Umiditate de ·infi l trare dator.ată defectelor de aoope
rire, canaL'zări i  de[ect'uoase sau expuner; i zidului  la ploi . 

b) Umidi tate de capiJ.aritate la z:,Qurile În contact cu un 
sol umed. 

c) Umid i.tat·e de condensar� pe pereţ i i rec i . 
d) l!miditatc variabila dator.ată prezenţei mat.eria,l c lor h i 

gros·copiCe. 
e) Um.id itate datorata aeru l'u i umed proven:t  din so l . 

1 .2 .  Variaţ iile mnidităţii. 

În zidurile cu umiditate medie (6-1 0%), proporţia este 
diferită : 1 6 ,7% la tufuri pentru 6,4% în mortar. in z iduril·e 
pUţin umede (pînă la 6%) proporţia este f,oarte di ferită : că
ramizi 0,3% , tencui.ală 5 ,70/0 .  Pr10ceJlJtelk normale aLe umidi
tăţii  ae .capilaritate În ziduri le .de călrămirdă .sînt de < la 9 la 
1 3% pînă la .înălţimea de 3 m Îln timp ce deasupra aces1Jei 
l imite umiditatea redevine normală (în jur de 3%). in cazuri 
mai puţin grave, umiditatea variază Între 5-90/0. 

Cînd ea nu p rovine d:.J1 ter·en sau din fundaţii, umiditatea 
tinde . întotdeauna să coboare. U scar.ca Începe de sus şi este 
comp le'tă cînd apa este :nterceptată la  baza. In cazul LlIn idi
tăţi i  de cap i raritat.e , cu cît evapourea e m<lii rap idă cu atÎ't 
V .l fi mai  mare pierderea de L1midit(1)e În zid,  ş i ,  În consec:nţa 
d iminuarea creşterii oapJa,r'e .  D in co l1itra , apa va a·tJinge nive<l ul 
cel mai îna!t oînd nu ex "stă ev.aporare. 

Trebuie să ne ferim să judecăm după impresiile noastre fi
zice. Dacă pr in auingere ne putem el,} seama de conductib i 
l i tatea t,ermică a unui  mate,rircul , ceea ce  ciOnst i,tJuie una d in pro
prietăfle sale specifice, nlu este a,cel aşi J.ucr.u cu rezi stenţa sa 
tcrm:că, nioi cu aprec ierea gr.<lidLL I,ui  de ul11 idilt:tte a l unei supra
feţe. Se poate chiar Întîmpla, În cazul umidităţii de conden
sare, că apar.ate.le de măsură nlu În reg�st'rează fenomenu l ,  căci 
acesta este interm:tent. La temperaluu,r,i interioa'c-e de 2-5°, 
condensarea se poate produce şi n LLma i la o :srodere C'u '1° a 
temperatu ri i , cînd umidi·tatea relativă es'te în jm de 950/0 ş i  
pentru 1 °  de scădere suplimentară pe tranşe de 5%  de o parte 
şi de aha a l imitei de sawl1aţie. Se �tie că c'Ondensarea se pro
dLl!c�, pe o suprafaţă, cînd um id itatea relat ivă a aerul·ui diu1 

contact cu aceasta atinge 1 000/0. 
Precizăm l a  acest subiect ca pc/rerea după care straUtl pic

Utra! t:rebbtie să s tea întotdealma pe un suport care să îi permită 
să " respire" este Cbt totul eronată. în consecinţa, trecerea umidi
taţ i i  pr�n stra.rul de pjcwra nu poate fi dedt vatamawa!re, căc i 
e .l este la originea reacţii lor chimice între gazul din atmosferă 
şi materialele conţinute În pel icula de cUllo<l!re Însăşi. Din c'On
tra, În absenţa umidităţii,  dacă se ţine seama de faptul ca orice 
r.eacţie ch:mică este susceptib.ila sa dătuneze conservări i pdioulei 
de culoa·re, sîntem siliţi  'să cO�1.ch �dem că cea mai buna solUţie 
constă În a păzi pelicuLa de wlOla,re de umiditatea p'rovenind 
din z·idur i  sau din condensare .  Aceasta preZJin ua avanta jul de 
a face imposibil orice atac biologic .  
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Deci, cînd se vorbeşte în general de aşa-zisa " respiraţie" ce. 
'LidHrilor, care ar consta mai ales în circulaţia aentlHi, ar H 
mai corect să se vorbească despre o cirCHlaţie a apei, fie sub· 
formă de v.apori ,  fie sub forma l ichidă. Î n  frapt, experienţele 
făcute2 au demonstrat că zidurile obişnuite (căramidă, tuf, gre
sie), de o grosime medie, pentru construcţii civile, permit tre
cerea zi lnică .a 300 g de apă pe mp de zid neacoper:t cu un 
produs impermeabil izant . 

Aspectbtl opac al pelicHlelor vechi şi uscate este datorat ne

regu larităţilor supr.afeţelor lor aherate prin abraziune sau prin 
umiditate. A cest aspect dispare În pr,ezenţa apei ,  pentru că 
aceasta restabileşte o integritate a suprafeţei care evită feno
menele opt!ce ale d:spersiei lumin i i .  Acelaşi rezultat poate fi 
obţinut cu a jutorul unui fixativ permanent, evitÎndu-se astfel 
acţiunea distructivă exercitată p� termen Iiung de umiditate. 

Slaba aderenţă a part icu le lor de pigment constatată În  
cazu l .anumitor pelicule uscate (cuIoa·re "pulveruJenta")  este· 
datorată, ea însăşi, unej alte'rări a supmfeţ.ei şi poate fi reme
diată, ca şi în c a7.Jul precedent, cu .ajutol1ul unlli fixativ. 

Se a junge adesea, mai ales În biserici ,  să fie Înlocuite vechile
pardosel i  poroase de carămidă prin pardo,sdi noi impermeabjJe 
(marmură, strat ·de asfalt etc.)  şi se aSlJUpa lăca,şLl'r� le subterane 
ale stratului de impenneabili:uare în loc să poată fi ultil iZlate. 
Asemenea măsuri împi.edică eV'aponr.ea şi provoacă creşterea 
L1midităţii  de capilaritate, agravînd astfel situaţia generală .  
O c.a,ractoeristică comuna a tuturQlr ac.estor aaZ!uri este că aenul 
stagnant atinge punctul de s,a tJurar,e imedi,a t Î  n con ta.ct CLI 
peretele umed, indif.erent de um idi tauea acestuila . Acest efect nu 
cedează decît la 6-8 cm distanţa. 

Adăugăm, În sHrşit , că toate a,ceste ti p ur i de umiditate
favorizează dezvoltarea microo'rgal1 :ism eloif . 

1 .3. M ăSHrători, relevee şi interpretări 

Determinarea ori,ginii umidităţii  unui zid imp L ică relevarea 
�i  interpretarea si.stematică ra Il\nll\i ansambltu adesea compLex d.: 
date. In  gel1ieI<al ,  trebuie să ne ferim de Qrice pre jLldecată S<l!L1 
de un aşa-zis bun simţ i nstinctiv, în particular de simplele im
presii fizice, i.ar diagnolstioul nu  se va b.aza deoÎt pe ex,amenul 
atent al datelor obiective oul,e,se .de instrumenteUe de măsură şi
Înreg·istr·are . 

După 'un examen de SUluc1Jură şi al co!]diţi i lor de conser
vare ale construcţi,ei ,  se va pI1oceda, după caz, Ja  măsurr.ar.ea 
şi l.a În,regjstnar.ea unei serii de faeoori .  

(1) Releveul l'tmidităţii relative şi al temperaturii aerului 
la interiorul şi la exuel'iorul monUJl11lentJului pe timp de un an 
Întreg va permite .să se ţină seama de diferenţele d intr,e aoeste 
doua mă,suri şi de variaţiile JO'r şi de 'a laprecia dacă condiţi i le  
sînt f.avorabile formării  condensur�loif. Pen1)I"u aoeasta ex�'sta 
apara1)e simple de măSlura şi înregistrare. 

(2 )  MăsHl'area umidităţii superficiale a zidurilor este pro 
b ahil cea ca.re interesează în pr.irmul rînd co.nservarea pictmilor 
murale. Ea se face cu ajutorul instrull11entelor care permit lec
tum directă a procemaju l,u i lum�ditaţii, dar nu şi Înregistrarea 
lor care necesită un ife l<eveu special. 

( 3 )  lvI ăSHrarea concentraţiei şi distribuţiei ttmidităţii în zid 
va permite stabil irea faptului dacă umiditate a provine din sol  
(capiLa.ri tate) ,  de pe aooperi ş  ( infiltrare) ,sau de pe un zid (con
densare) . în general, pentru a,oest gen de ma-sLlrăto'r.Î se proce
dează la prelevarea eşantioanelor care sînt cîntărite înainte şi 
după uscare. Astfel, se pot introduce în zid, la adîncimi şi în 
puncte diferite, sonde legate de un i nstrument de î.nregistra'fe . 
Este vorba de aparate foarte complexe şi costisito,are .  

(4) Temperatura zid14rilor poalte fi  măsur.ată cu ajutoml 
cl ifer.itelor in.strumente neÎnregistratoaI1e, ceea ce impli,ca deci 
şi  aici un releveu separat. Compalraţia într.e temperatlura pere
ţilor interiori şi exteriori  permite aprecierea proprietăţilor pere
ţ i Jor  ca izohnţi termici, fapt esenţilal pencru a stJabJi dacă 
condiţi i le de condensalie s-au reunit. 

Interpretarea datelO'f ,asufd cuJese s·e va haZJa pe cunoaşte
rea caracteristicilor propri i  diferitelor tipuri de umiditate pe 
care le v·om examina ma� jos  (§ 2 . 1 -2.6) ,  i,ar diagnosticul va 
fi apoi confruntat cu rdeveeJe alterărilor s'llif,erite de p:ctura, 
mai ales condiţiile aderării tenouieliJor între ele şi  Într.e ele şi  
zici .  Va fi u,til  sa se ·re; al izeze lun releveu graf�c .al  zonelor ata-

2 Gammerer, Ober die Kapil/aren Sigenschaften, 1 942, p. 386.  
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<::ate de umiditate la interior şi l a  exterior, pe  care �c: vor 
raporta curbele 'umiditaţii unind puncvele de  perete prezentînd 
aceeaşi umi·ditate şi punînd În evidenţa umiditatea exccsiva, 
adica cea peste 4-5% . In majoritatea acestor cazuri ,  o ase
menea confrunta.r·e v.a permite sa se Înţeleagă cu uşurinţa care 
�Înt cauzele umiditaţii  responsabile de alterarea picturilor. 

Vom rema·rca, În trecere, ca ÎntunecMea tencu·i-elilor, pe carc 
o constatam hecvent la cladi61e vechi ,  nu este Întotdeauna 
datorata umid:taţii active. Fo.arte adesea fenomenul provin.e 
d in umiditatea care a aCţionat un oarecare timp În trecut, 
dar a dispărut în momentul examinarii .  Petele Întunecate care 
se observa în asemenea condiţi i  se formeaza În pUţin timp 
(în laborator au put'ut fi obţinute pe caramizi În 2-J de) 
şi sînt probabil da,torate migrari i  spre supr.afaţă a unor sub
�tanţe minerale sau organice colorate conţinute În grosimea 
zidului. 

1 .4 .  Prin.cipalele instmmente de măsură 

Măsurătorile necesare pentru identificarea originii umidi
tăţii şi  a mecanismului care provoaca alterarile trebuie sa se 
faca simplu şi să se înninda pe durata un,u,i an, caci este evi
dent că anume t]puri de umiditate, ca cea de condensare, sînt 
di scon tinue şi nu se produc decît În anumite perioa·de şi ou 
anumite ocazii. Deci ,  nu este suficient sa se procedeze la ma
surarea propriu-zisa, oi trebUJÎe înregist,rate variaţi.ile dintr-o 
z.i sau din cursul unui anotimp. Deci, trebuie sa dispunem de 
instntmel1te de măsură ;i de instntmeme de înregistrare. Uneori 
cele doua o peraţii se pot r.ealiza cu un instrument unic, alte
ori, din ·contra, eşti obligat sa .purcezi separat la măsurare şi la 
înregistrarea rezultatelor. 

Pe.ntru toate instrumentele cons.:,derate o masUiratoa.r·e foarte 
precisa este difida. Pe de alta parte unele dintre ele cer 
for;aje la fiecare masuratoare sau cel puţin o ,data pe luna. 

Evident, nu putem examina aici toate tipurile de instru
mente ŞI de sisteme de masura existente. Ne vom limita la des
crierea celor care sînt relativ suficiente de f idele şi a căror 
[olosire este relativ simpla. 

( 1 ) Măsurarea umidităţii relative a aerulvti 
Se poate face cu urmatoarele tipuri de :nstrumente: 

psichrometre 
aparate cu punct de roua 
h igrometr.e cu fir de par 
higrometre bazate pe difer.ite prJ11Clp l I .  

a.  Psichrometre 

Sînt consti tuite din doua termomevre ob�ş11'uite, dintre .care 
unul este în con tact ·direct ou .atmosfera, în tJimp ce ce1ălalt 
are bulbul acoperit ·cu un manşon umed. Apa conţ·i.nuta În 
acest manşon se .evaporă cu o viteza care depunde de umidi
tarea relativă a atmosfere.i înconjuratoare. Cea mai mar::: 
parte din căldura necesara ,aces'tei evapurari f i ind fumizată de 
bulbul termometrului, temperatura aeestuÎ:a va coborî, ceea c·e 
va determina o diferenţa de temperatura Între termometrul cu 
bulb uscat şi ce l  cu bulb .umed. 

M işcările aerului din vecinatatea aparatului  i ntroduc, evi
dent, o variabilă În sporirea rapiditaţii de evapo,rare. Dar 
acest risc de erodare poate fi remediat făoînd sa treaca peste 
bulbul umed un curent de aer de 4-10 m/sec. Variaţia dato
rata curenţilo.r de aer este a,stfel r·edusa şi se po.ate obţine o 
precizie de 4% de UR. SustragÎnd temperatura din bulbul 
!.lmcd din cea, mult mai ridicata, a bulbului ,uscat, se obţine 
o ci fra care poate f i  convertita cu a j'utorul unor tabele În o. 1 

procente de umiditate rd:ativa. 
Principalele surse de eroare �n lectura aoestJui tip de apa

rate sînt proximitatea observatorului,  care emite vapori ele apă 
prin respi raţie (cea 60 g pe ora şi mai mult dad ,e m;şca) şi 
influenţeaza astfel temperatura bulbului, şi dLf.imltatea citirii 
precise a temperaturÎli Întrucît scara acestui termometru est·e 
prea scurtă. In consecinţă, o eroare de lectură de 1 ce poate 
face sa varieze estimarea umidităţii relative ou 8-10% . Cu 
instrumente cu scara suficient de lunga şi de dara ş i  pmte
jate contra emi�unii  de umiditate de catre observator, se poate 
obţine (' pwcÎzie de or-dinuJ a + 2%. 

Aparatele de aoest tip trehui'e sa fi'e gradate foarte Îngri j i t, 
mai ales manşonul cu bulb umed, care trebuie spalat Înainte 
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de fi·ecare operaţie cu apă distilata şi Înlocuit cînd Începe să se 
uzeze. 

Exista diferite tipuri de psichrometre, fie " statice" ,  pen
tru aplicarea pe perete şi funCţionare continuă, fie " dinamice" ,  
cu trecerea aerului peste bulb cu  o anumita viteza. Acestea d:n 
urma pot fi aqionate manual, facînd să se roteasca În jurul 
unu'i ax cele doua termometre a,1 caror bulb cste situat la 
ti lator electric care asigură curenwl de aer necesar. 

Anumite t ipuri de psichrometr-e sînt concepute astfel Încît 
sa permită lectura b distanţa şi Înregistrarea masuratorilor. 
Altele folosesc, În locu,l termometrului cu mercu,r, termometre 
cu rezistenţa electric'a care prezinta avantajul une,i precizii mai 
mari şi al unei Înregistrari mai uşoare, ca şi o eventuală co
manda la distanţa. 

b. Aparate ot punct de ro�tă 

Sint constituite dintr-o oglindă care poate f i  racită pro
gresiv şi a ca.rei tempcrawra este ma.surata. Se atringe astfel o 
tempentura la care umiditatea ,aerului Începe sa se condenseze 
pc suprafaţă. De aceea aceasta temperatura se numeşte punct 
de rouă. Ea corespunde temperaturi i  la care aerul considerat 
este saturat de umiditate. Cu cît umiditate a relativa este mai 
crescu'ta cu atît mai pUţin trebuie răcită oglinda. Date!e cele 
mai p recise se obţin cînd diferenţa dint·re temperanura la care 
se produce condensul şi cea la  care dispare, nu depaşeşte 5° .  
Media dintre aceste două t�nperaturi corespunde punctului de 
condensare. Un tabel indica tensiunea vapori lor corespunzînd 
acestei temperaturi, care este ident:ca cu cea a .apei e fectiv pre-
7..ente În atmosfera examinata. G fra astfe.! obţinuta const :tuie 
numarătorul fraCţiei cautate, În t imp ce numitorul este dat de 
temperatura aerului examinat: rezultatul este masura umidi
ta\:i i  relative. 

Ace·st sistem, destul de ·complex. se poate dovedi foarte 
util pentru a efectua masuratori În locuri inaccesih ile instru
mentelor 110rmale. 

Pe acest principiu au fost constituite aparate Înregistra
toare, dar ele prezinta o anume complexitate şi cer o mÎnuire 
permanenta. Toate aceste apa,rat.e r·edama o anume abi,litate 
din pa,ftea operatorului ; ele trehouie umplute cu un eşantion de 
aer care sa fie Într-adevar reprezentativ pentru aepul de ma
surat şi principala dificultate r.ez.ida În dete<rminarea exacta a 
momentului apariţiei condensului .  O mÎnuire conşti incio:lsa 
per\11l it� obţinerea unei precizii de ordinul a + 3%. 

c. Higrometl'e cu fir de păr 

Higrometrele cu fir de pătr s·Înt baza.te pe proprietatea pe 
care o prezinta anumite .s·ubstanţ·e organioe de a se ah.�ngi SalU 
a se contracta sub ef.ectul v,ariaţiilor umiditaţii . în practica 
s� folosesc fascicole de par uman, ca,re deg,resate şi uşor Întinse 
Între doua puncte, dintre cape unul f ix şi celalalt ataşat direct 
sau prin intermediul unui ,le",ier la  un ac sau la o peniţa 
destinate ·sa Îtnregisnreze mişcari,k Re.acţ'ia unui astfel de 
instrument la variaţiile umidităţii din atmosfera este mai cu
rînd lenta şi po-are dur.a pÎna la  30 milliute . Pe de alta parte 
higrometrele cu fir .de par sînt s ensibile la grasimi şi la fumu
riIe grase care, izolînd parul , pot sa reduca considerabi l  sensI
bil itatea luj l a  umiditate. 

Prinoipiul h igrometrului cu fir de par a fost folosit Într-o 
serie de instrumentc ca·re au un format de buzunar, cu ac, sau 
sînt atît de mici Încît pot fi inDrodus� În spaţiile reduse ale 
conductelor, cu i nstrumente Înregistratoare cu peniţa şi cu dis
pozitive de alarma şi instalaţii de al imentare. 

Pentru temperatul1i de 1 5-21  ec şi umiditaţi relative de 
30-800/0, precizia ap.alratelor este de 3-7%. La temperaturi 
in fe.rioare sau superioare, indicaţiile Vark'1Za Între 10% pril\ 
exces l a  o temperatura de -SoC şi 1 00/0 prin exces peste 
35°C. Deci nu sînt apCl!rate de precizie şi pot antr·ena erori 
sensibi le dad operatorul n u  le CUil10aşte bine mo.dul de func· 
ţionare. Din contra, de pot f i  plasate oriunde, ·chiar în locuri 
e·rmetic Închise şi permit o lectura facila şi imediata. Util izate 
judicios şi lăsîndu-le timpul necesar pentru a reaCţiona cu me
diul ambiant, ele sînt foarte practioe. 

Este necesar totuşi sa fie etalonate cu un psichrometru sau 
un aparat cu punct de roua cel pUţin o data la 2-3 luni şi 
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chiar mai des dacă sînt deplasate sau transportate. Dacă nu .
. J,i�p�neni de' instrumeme de control, putem recurge la o me
todă simplă, ca.re constă În a mui,a păcul, cu o pensulă supla, 
cu apa distilată . ReaCţia tr,ebui,e sa indi,ce 95% umiditate rel.a
ti.va şi nu 100%. 

.d. Higrometre bazate pe diverse principii 

Nu vom descrie aici toate t ipul1ile de aparate care pot intra 
in J ace.asta categoric, ci doar .unele, a caror folosire este uşoara, 
relativ pr·ecisa şi permit o lectura la distanţă: 

H igromet rele electrolitice sînt baz'ate pe variaţiile rezis
tenţei opuse la trecerea unui CLLre,n,t electric de Înalta frecventa 
între doi electroZJi auri ţi S(\JU platinaţi, p'r�n materi.ale sensibile 
care intra În echiJibl'u cu lLmi,d:tatea a1:lTI'osfer·e.i . Aceste ma,te
riale sensibiLe sînt ţesa'tllJrile din fibre de bumbalc, din fibre 
ano,rganice impregnate CIU saruri higrosc'opice sau cu raşini 
sintetice sensibile la umiditate. Ele tr,ebuie sa f�'e protejate cu 
grija contra prafului şi regenerate În fiecare an. 

Un apaut special bazat pe ,acest principiu şi destinat sa 
puna în evidenţă umiditatea de condensare .a fost pus la 
punct de Comisia i taliana pentru stUld i'ul  umiditaţii zidl1'rilo.r. 
Dat fiind ca umidita·tea este in.termite!l1ta, este jndispensabi.\, 
pentru a o identifica, sa dispunem de un apant sensibil Ja 
umiditate şi capabil sa înregistreze continuu pe lungi perio.ade 
de timp. Principiul ,sistemului se bazeaza pe variaţiile conduc
f ihilitaţii  electrice În funcţie de canuitatea de apa conţinut.a, 
de sarurile hidrolizate, prezente În cea mai mare p.arte dlJ1 
mate·ria.\ele foJosite la constrUCţii. 

In practica, dementul sensibil este consti'wit de un supo.rt 
pentru ,circuite imprimate, acoperit 'cu cupru şi divizat în doua 
în lungime, printr-o linie în dinţi de fi,e.rastrau, d�  cea. 1 mm 
grosime. Ansamblul este aurit pentru a fa'ce ,suprafaţa inso:\u
bila. Se obţin astfel doi cIectrozi i:z:ollaţi din punct de vede.re 
elecuric şi de o oarecare lungime. Pe reversul plăci i  este apli
cat un strat de un cm ,din materi,a,l.ul 'constitutiv al zidului de 
examinat, în timp ce şa.nţul esne 'umplut cu o p.astă formata 
din materialele prelevate pe s'upraJaţa de examinat şi reduse În 
sta,re de pudră. 

Facînd ca elemenuul sa fie tmve,r,sat de un curent aherna
tiv de cîţiva rmil iamperi, cu scopul de a evita fenomenele de 
polarizare, se obţine o reZJistenţă care va,riaza după umrditatea 
p'rezentă. 

Aceasta permite determinarea momentulUii În care a!?a 
apare l a  suprafaţa nu numai prin condensare dar şi pfln 
pr'ezenţa sa,rurilor mai mult sau mai pUţin hig·roscopi,ce. 

Legînd elementul la un instr.umem îmegistrato.r, se poate 
stabi.ti care sînt momenuele oriti,ee în care pelicula de apa se 
formea,za pe peretele examinat şi, În consecinţa, se identifica 
cauze�e condensarii cu a j,utocul sliudiulun altor f.acnori climati'ci. 

1-1 igrometrele capacitive 's�nt comtituite dintr-un condensa
tor format dirn dDi dectrozi de ,aur p'UC şi dintr-un dielectric 
de cîţiva 111111 grosime, care poate absorbi umiditatea. Absorb
ţia ul11 iditaţii de catre dielectric face sa varieze capacitatea, 
care se masoara printr-un circuit electronic de înaltă frec
venţă şi este indicată de un dispozitiv special. 

Indicatorii pe bază de tiocianat de cobalt sînt fD,nnaţi 
dintr-o. ţesatura speciala impregnata ,ou acea:sta sare 1n propor
ţie de 0,55 mg/cmp. Culoarea sar:i  var:aza În funcţie de uf);i
ditatea relatJiva şi c-onfrurntar,ea cu o scara de culori pe�mlte 
ap:rec,ierea umiditaţii relative ou o aprDximaţie de + 1 0%. 

COl1chtzii 

Dat fiind ca atmosfe'ra la ,care sînt su.puse în mod normal 
operele de arta nu prezinta În general variaţii extreme, cum 
se produc În meteDrolDgie şi În indust6e, r,estauratorul se 
PO?t5 mulţumi cu un număJr limitat de instrumente simple, 
adl,ca : 

- un higrometru cu fir de par de buzunar, cu termo
metru ; 

- unul sau mai multe termDhigrografe pentru controlul 
atmosfe:rei pe termen lung; 

- un psichrometru electric foarte precis pentru etalona rea 
celor dDua instrumente precedente. 

In 'afara de psichrDmetru, este suficient ca aceste aparate 
sa prez:nte o. precizie de + 4%. 
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CITEVA CONSIDERAŢII 
ASUPRA , MORTARELOR FOLOSITE 
IN RESTAURAREA MONUMENTELOR 

ISTORICE ŞI DE ARTĂ * 

TATIANA POGONAT 

La o exami.nare mai  supru-fliciala, s-ar puuea spune ca, a 
r i dica acum, în epoca noastră, prob.Lema mDrtarelor de var este 
un subiect depaşit şi inutil de 'abordat. Dimpotriva, credem ca 
tocmai datorită schimbărilor sau transfDrmărilor tDtale impuse 
de progresele epDcii mDderne, atît în constrUCţii cît şi în teh
nologia materialelor, exista pericolul ca aceasta problemă sa 
fie Înlaturată cDmplet, pericol ' care pDate lua proporţii îngri
jorătoare atunci cînd este vorba de monumentele istorice. Sîn
tem într-o epoca in car,e tehni,ca a aj uns pe culmile oele mdii 
îndrazneţe. Cu mi jloacele de informare de care dispun.em, ea 
ne pune la dispoziţie toate posibilitaţile. Tr,ebuie Însa sa anra
gem în mod deosebit atenţia ca în cazurile ÎntDtdea:ul1a spe
ciale din cadrul luoraI1ilor de ,resta'llr(\Jre şi oonservare a mDml
mentelDr istorice, tehnica şi materialele moderne sînt de un 
mare ajutDr, dar, în acelaşi timp, PDt cDnstitui şi un mare 
pericol. 

Imbindirea materialelo,r nDi ou ,cele vechi, sarona grea ş i  
delicată care revine arhitectului rC'staumtor, nrebuie facuta 
judicios. Desigur latur,a estetid ocupa ,un loc impDlftall1t, dar 
acest aspect trebuie subordonat permanent grijii  pentru tehno
logia şi caracteristicile fiZJ:c,e şi  mecanice al,e materialelor ce 
sînt utilizate. 

In cadrul luc-rarilor de ,restaUI1are de mar'e am!\lJoare şi 
chiar în cazul unor mici ,intervenţii  de conservare la monu
mentele istorice, problema alegerii materialelDr de construCţie 
ce urmeaza a fi utJi lizate trebuie privita cu multa se:riozitate. 
Printre acestea o mare importanţă o prezinta compoziţia mor
tarelDr folDsite în refac,erea şi completa·r,ea mortarrelOir de 
zidarii şi tencuiala. 

Este ştiut ca o. ca,racte:ristica generală a vech.ilor oonstruCţii 
consta În fapr.ul ca fundaţiile zlidurilor nu au izolaţie h idrD
fuga . Deci, aceste zi,duri sînt ca un burete care absoarbe per
manent apa dintr-un pamînt mai mult sau mai  pU'ţin umed. 
O consecinţă naturală, impusă de acest fenomen, este ca masa 
acestor ziduri devine permeabilă pentru a astÎgura o ci,rculaţie 
permanenta a apei absDrbite, prinnr-o r,espiraţie a întregii 
structuri. 

Atîta timp cît ramÎn nesch.imbat:e CO!ndiţi�le de izolaţie ale 
cDnsnruCţiei vechi, cît nu s-a intervenit cu metode tehnice noi 
de hidroizolaţie, trebuie pastra te aceleaşi condiţii  de viaţa ale 
structuri.i originare, adică utilizate pe cît pDsibil aceleaşi ma
tNiale, aceleaşi condiţii de respiraţie a zidUirilor. 

în urma studiilor făcute de-a lungul unei lungi cariere de 
catre prof. dr. Alcx. SteDpoe de la Instinutul de Construcţii
Bucureşti, precum şi a cercetarilolr şi expeI1imentarilo,r efec
tuate în cadrul Iaboratorului DPCN, s-a constatat ca un 
ma,re rDI în permeabi,l itatea zi,durilor Î l  .au mDrtarele de var. 
Descope,rirea aceslO,ra nu a fost facuta nici  de prof. dr. Alex. 
Steopoe, nici de laboratorul DPCN, ele fiind utilizate din cele 
mai vechi timpuri, consemnate de scriitori încă din epoca 
romana (de exemplu, Vitruviu), şi preluate în decursul timpu
l u i  în Ermiuii.  Noi le-am regasit dDlar, f.apt impus de conse
cinţe şi fenomene aparute la monumente cu intervenţii de 
repa.raţi i  executate în ultimeI.e decenlii .  

• Tex tul  reprezintă comunicarea susţinută î n  cadrul Sesiunii anuale 
de comunicari ;t DMIA ( 1 4-16 mai 1974). 
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S-au gasit în mod sistematic aceleaşi fenomeu1e ( igrasi i ,  c'On
densuri, Înoeput de macerare a zidă,riilor) la mO!1lumentele car,e 
au fost rep,alrate cu elemente pe baza ,de ciment ca:  tencuiel i ,  
trotua-re etanşe din beton, pardoseli lÎ.n'terioare din mozaic etc. 
Desigur, apariţia c i mentullui  la :>fkşitul sewlului al XlXi..!lea 
a revoluţionat Întrea,ga uennica a c'Onsuruqi.i.lor. Cimentul 
aducea o mulţime de calitaţi " minulriate" ca:  rezi,stenţa me
canica maJrc, 'compactitate maXlima, o lucrabil i tate care dădea 
posibil itatea unei pune,ri în opera foa-rte uşoare. Era natural 
sa fie ,adoptat cu entuzia'sm şi  sa fi'e universalI aplicat. 
Dupa un timp Însa, la constI'uqiil'e ved1i la c<llre s-a intervenit 
cu unele reparaţii şi completari cu ciment, au Început să apara 
fenomenele alratate mai sus, printre care ,ceI mai pe,ricul'Os s-a 
dovedit a f i  igrasia. 

Aceasta a i mpus cercetatorilor sa studieze mai Îndeaproape 
apariţia acestui fenomen şi  sa a junga la concluzia ca Înseşi cali
taţile cimentulu:i (ne referim în primul rînd l a  impeiftneabili
tatea lui)  duceau l a  sufocarea unor ziduri care datorita s iste
mulu,i vechi de c'Onstrucţi i  (fundaţii fara hidroiz.olaţie) con
tinuau sa absoarba apa din pamînt. Din cauza impermeabili
taţii cimentului, aceasta nu �'e ' elimin.a normal şi în cele din 
urma, fatal, se declanşa igrasia zidurilor. 

încerca,rea de a Îlilatura ,a'cest neajuns, caut<llrea uno'! m ase 
poroa.se care sa redea respi.raţia veclUlo,r ziduri n,e-au readus 
la mortarele din var-nisip. în cOIHiriuar,e, analizarea mona
reior de zidarie şi ,a tencuie l i lor orlÎgi'11'are ale vechilor ziduri -
studiate pentru a obţine reconstitll\ir,ea cît mai fidela a struc
turi i acestora, ne-au dus la constatarea ca utilizarea mortarelor 
de var la vechile c'Onstrucţii ,era datorata desig'ur faptului ca 
nu ex ista pe atunci alt material, dar, fapt incontestabil, a 
creat în acelaşi timp un echilibru structuri i acestora, echilibru 
care nu mai permite sa fie modificata fa'ra gr,a,ve comeoCÎnţe. 

Pîna în prezent, calitaţi:le fiZJice ş i  mecanice ale mortarelOof 
de v.ar (po,rozitate şi rezistenţ.e mec.mice) sînt sing:urele care 
pot asigura acest echi l ibru În ca,zrul completari i  unei structuri 
intime sau a unei intervenţii superfici.ale la pC1f,ament .  

Pentru a pm::a raspunde unei game cît ma.i largi de mor
tare de va,r impusa de variaţia mare de luarari În cadrul res
taurarilor de monumente, l aboratorul DPCN a efectuat o 
serie de probe prel imi nalfe ca f.aza de laborator, a poi a trecut 
la exper,imemarea acestora in situ (biserica Ra,du Voda-Bucu
reşti şi  manastirea Secu) .  S-au executat panouri de mortare 
de var cu diferite proporţii de var şi  n isip, cu sau fara adao
suri de materiale cu proprietaţi hidraulice (ca pr,af de cara
mida, tufuri vulcanice etc.) şi materi.ale cu rol de armatura 
(cîlţi de cînepa tocata sau pleava) .  R'ezultatele pozitive obţi
nute au permis trecerea de la faza experimentala 1a aplicarea 
lor pe mai multe şantiere ca : Mu:oeul Bmkenthal-Sibiu,  biserica 
M-rii B istriţa, biserica M-r.ii Secu, b iserica din comuna Dîdos, 
b i serica M-ri i  Sinaia şi altele) . Toate aceste lucrari au fost 
executate sub îndrumarea şi supravegherea directa a labora
torului DPCN Între anii 1 969-1 974. 

In aeceeaşi perioaeda, pentru a se g,eneraliza aplicarea mor
tarelor de var cu compoziţi i le stabilite în f.azde a-rat,ate mai 
sus, laboratorul DMIA a elab'Olfat În adml 1 969 o serie de 
,, Instrucţiuni privind executare,a morta.relor de var la zi,du
rile din cMamida, apa["ţinÎnd mOJlumen"elor istori,oe " ,  extinse 
în 1 972  şi  pentru zidaria de piatra. 

Astfel, s-au prevazut mortare simple din var-nisip pentru 
zidarii de căramida şi zidari i  de piatra, mortare de var-ni s ip 
cu a,daosuri hidraulice şi mortare de var cu adaos de cîlţi tocaţi 
şi ple,ava în tennica tencuiel i lo,r de fres·ca. Aceste imtrucţiuni 
sînt Întocmite pentru uz int'elfn, în cadrul şall1tiereLor de res
taurare sau intervenţii urgente la monumentele istorioe. S-a 
ajuns la  aceasta formula a elaborari i  unor instruCţiuni cu obli
gativitatea aplicarii şi respe,ct;,uri i  · lo'r datorita unor rezerve, 
reţineri, faţă de mortarele de va'r pe deoparte, pe de alta 
parte datorită rutinei utilizarii  cimentului,  materialul cu cali
taţi necontestate pÎna acum. 

Cu toate aceste,a, se mai ridică unele obieqiuni pxiv�toare 
la rezistenţele mecanioe ale mortarelor de var, .la slaba lor 
comportare la intemperii ,  respectiv la Îngheţ-dezgheţ. Putem 
raspunde aducînd ca exemple construcţi i  din nordul Moldovei 
(regiune prin excelenţa cu climat friguros) , construCţii cu orna
mente ne,ocla$lice executate în mortar de var sau v.ar cu adaos 

de caseinat de calc iu  care s-au pastrat în cde mai bune con
diţ i i  pÎna astazi (casa parohiala din i ncinta biseric i i  Sf. Nico
lae-Radăuţi, clădiri din oraşeLe Suceava şi  I aşi etc.) . Rutina 
menţion,ata mai  sus a dus din ne.ferici.r:: la 'LIInde rezultate ne
plăcuue chiar în cadrul şa'l1t;,e,rebr noastre ca de exemplu:  
igrasi i  izbucnite şi nerezolvate lla biserica $of. Nioolae-Rădăuţi,  

, ' l'a biserica Manăstiri i  Humor, Moldoviţa, Voroneţ, bi serica Ba
raţiei-Cîmpulung Muscel ,  Manastirea Hurez, biseric.:< din Bis
triţ a-Nasaud şi altele. 
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Un ex:emplu tipic de cilfculaţie a ig,rasie.Î în z'One impermea
bile sau poroase îl constituie zidurile de incinta ale cetaţi i 
Tg. Mur,eş. Aici,  în cadml lucrarilor de resVaura1re, zlicLUiri le  au 
fost phc.ate cu căramida noua, jar mOlfta'r.ul pentru rostuiala 
executat cu ciment .  Iil suprafaţa aceSUILa a'll fost pastra te, 
ca martori, zone mici şi  izolat'e de zidarie veche. Emp.leC'tonul, 
care- a rămas cel originar, deci fara hidroizolaţie orizontala, 
absoarbe apa din pamînt prin capilaeritate şi din cauza 
obstacolului format de masa i mpenneabila a mortaflului de 
ciment din zidăria noua, izbucneşte Într-o igrasie puternica 
În zonele de zidarie veche de faţada păstrate ca martori .  
Şi  astfel, întreaga suprafaţa a zidurilor apare cu pete ÎJ1tU
necate şi  umede care, pe lînga ca întreţin maladia construc
ţiei ,  dau şi un aspect inesretic. 

De multe ori, cînd la un monument istoric s-au facut inter.: 
venţii cu mortare şi betoane de ciment, construcţia s-a aparat 
singura Înlaturînd, desprinzÎnd ca pe o haina daunatoare, 
Învelişmi.le C<lire o sufoca. Dar însuşi a-cest prooes' daun-ează 
structuri i ,  ca un supraefort cerut U rl'ui bolnav. 

Mai trebuie ţinut seama ŞI de faptul ca o zidarie veche 
Înseamna n işte căramizi sau pieure ÎmbatrÎnire, macerate de 
ume:Qeală şi ,intemperi i care i1U mai pot supona prezenţa unor 
materiale brutale cu o rezistenţa mecanica prea mare.  însuşi 
coeficientul de dilataţie al cimentului - calfe este mult m:a i  
mare decît cel al caramizii  :- constituie 'un fa'ctor în plus 
ca cimentul sa nu fie tolerat cînd este aplicat pe ziduri, vechi. 
Dimpot,riva, mort<lirul de var ,are toate calitaţile pentru a se 
integ,ra şi a proteja o z idarie deja slabita. 

In  lumina celor expuse mai sus, ţinem sa sub.1 iniem ca 
oameni de ştiinţa şi  I1estauratori de renume mondial ca dr. Mas
sari, dr. Mamillion ,ş i  praf. Mor;;t preconi:oeaza util iza;rea ,mor
tarelor de var şi ca un mij loc de asan<lire in cadrul lucrarilor 
ele restau,rare. 

Se impune o remarca C<lire poate fi  subiectivă, dar ea este 
bazata pe observaţiile şi experienţa unor ani  de activitate : 
ziduri vechi, rui'11e neprote jate, au mai multe şanse de supra
vieţuire - îmbinarea cu apele meteorioe şi  evapora:rea acestora 
se face în condiţii naturale şi desigur fă,ra masuri de conser
vare, acest'ea vor pieri în timp ;  dar cel pUţin moalftea lor v,a fi 
lentă, naturala, " demna" . Il1Dervenţi iJe cu mater,ia.!:: noi neco
respunzawar·e nu numai ca nu le ajuta, ci d:'11 conora, le 
strica echil ibrul natural şi le duc la o moarte v iolenta. . 

Toate acestea au constituit o lTI'ultitll\dine de probLeme care 
s-au ridicat mereu de-a lungu1 .anilor, pe p,arcursul  restaura
rilor executate de DPCN. 

Desigur sarcina restamatorului este difici la .  El are datoria 
de a reintegra monumentul în arhitectura unei epoci, de a-l 
reda circuitului istoric, dar trebuie sa ţina seama permanent ca 
trebuie sa-l redea nemutilat şi  fălra gl'e�e oare În tin1p ar putea 
să-i fie fatale. 
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Seminar pe tema integrării arhitecturii contemporane în vech ile ansambJuri 
1 6- 1 9  octombrie 1 974-Kazimierz Dolny 

Seminaru: internaţion:11 referitor b inte
grarea arhitecturii contemporane În :1ns:1mblu
riIe vechi, organizat de către Uniunea Inter
naţională a Arhiteqilor În colaborare cu 
Consiliul Internaţional al Monumentelor şi Si
turilor şi cu concursul organizapel "Europ:\ 
Nosrua" a avut loc la K:1zimierz Dolny Între 
1 6 - 1 9  octombrie 1 974, bucurÎndu-se de ospi
talitatea Societăţii Arhitecţilor Polonezi cît şi 
de preţioasa sa colaborare. Cu ace:1stă ocazie 
s-au adoptat următoarele rezoluţii: 

Orice aşezare umană spre a rămîne vie tre
buie să se adapteze unor nevoi care evoluează. 

Introducerea elementelor noi În vechile an
sambluri este posibilă şi chiar de dorit spre a 
putea oferi :1stfel posibilitatea unei Îmbogăţiri 
cu caracter social, funqional şi estetic a reţelei 
existente. 

Numeroase exemple reuşite demonsruează 
că integrarea elementelor contemporane este 
posibilă, fără a se afecta Însa identitatea unui 
oraş sau a unui sat, cu condiţia ca : 

- Întregul proiect de urbanism şi de 
amenajare a unei zone istorice - care trebuie 
sa fie stabilita de catre o echipă interdiscipli
nara, În cadrul căreia arhiteqii ocupă un rol 
important - să reia ca baza a dezvoltarii sale 
ulterioare vechea reţea cu elementele sale com

ponente, construite sau naturale, şi sa asigure 

salvarea tuturor părţillru valoroase a.\c aceste,i 
reţele; 

pentru a se j ustufica, oni'ce propunere 
de intervenţie se bazeaza pe o analiză preala
bilă sistematica a structurilor spaţiale şi a 
raporturilor acestora, căci În acest domeniu 
intlllpa nu va putea să constituie un ghid 
suficient. Cercetarea ştiinţifică uebuie să can
tribuie la evidenţierea relaţiilor fundamentale 
pe CM'e soc.ietJ.ite.a le-a Întreţinut cu ma pto.rii 
de arhitectura ai trecutului sau şi cu elementele 
materiale care sînt suportul acestar relaţii (in
cluzînd aici şi mărturiile :1rheologice şi istorice); 

- schimbarea funcţiunii sau cre:\rea unor 
activităţi noi să nu distrugă structurile mate
riale existente Într-o zonă care prezir.ta un 
interes istoric sau arhitectural (trebuie aVlJta 
În vedere şi arhitectura populara) şi să nu 
tulbure modul de viaţă al comunităţilor stabi
lite aici; 

- arhitectura contemporană, uzînd can
ştient de tehnicile actuale, trebuie sa respecte 
calităţile structurale,

' 
estetice, sociale şi istorice 

ale vechiului cadru şi să ţina seama de tra
diţiile arhitecturii Iaca le. 

Grija purtata creaţiei noi de ar:,itectură 
şi întreţinerii patrimoniului vechi trebuie sa se 
coreleze În elabararea unei scheme directoare 
În ceea ce priveşte reabilitarea unei zone. Ase-

menea proiecte trebuie să includă amenajare,l 
straZll, dirijarea circulaţiei şi integrarea pei
sajului. Nici unul dintre aceşti fartori nu tr/.
buie considerat izolat. 

Seminarlll a ,ras concluzia că o coijaba
rar,e constantă şi strînsă lnt're arhiteCţii şi 
urbanişti,i areatQ.ri şi Între responsabill,ii co.nser
vari'i paIHimonillJ\QJ,i arhitectura:1 est,e esenţialla. 
O colaborare asemăna·ma.re este neaesa,ra În,t,re 
UJ�il"nea LI1'lemaţionaJlă a Anhi,teqilor şi Cansi
liu'! InJtennaţional1 al MonllmenteloT şi Siturilor 
şi, În parricu'lar Între seqiile l.or raţionaJe; va 
fi, de asemenea, de dor,irt să se stabill'ească legă
tm·i ana,loage ÎI1'l.re mmătoarele organizaţii: I-'e
der.tţia Interna.ţion<lJIă pen.t.ru Lacui're, UrbanilSm 
şi Amenajarea Terjtoni�lor şi fedemţia ] nter
Jl,aţian:3iIă a Arhireoţilor Pe:lsa·gişti. 

Sem i'llanul recomandă ca Un,i,lWlea ]ntema
ţion.ală a Arhirrecţilor, GonsÎ<liull Interna,ţional 
al Monumentelar şi Sirudor şi  organizaţia 
"Europa Nostra" s,� pregat�ască o broşură i lus
trată necesara autol'i,tăţ�lor publ,ice şi insti:tu
ţiilor i nteresate din Întreaga Europa, prin care 

sa se dezvolte prinCipiile deja enunţate mal 

sus. Această broşurâ care va fi difuzată pe o 
arie [oa'rte în'tins,�, VIa consoi,t:tl1 o c<m�n�buţie 
la Anul European a'\ Patrimoniului A,rhitec
mra!. 

Colocviul international "Salvgardarea oraşelor istorice" ,  Bruges- 1 2- 1 5  
. 

mal 1 975 

Proiect de p rinoipii pentI'U reabi.linar,eil 
oraşului istoric 

1 .  Oraşul este baza mediului Înconjurător 

construit de umanitate. El este oglinda vieţii 

sociale şi expresia diversităţii culturii, istoriei 

şi  tradiţiilor sale. El conţine rădăcinile vii ale 

comunităţilor locale, semni fică identitatea lor 

şi ajută oamenilor să se situeze În timp şi 

spaţiu. 
2.  Oraşul istoric, mai mult şi  mai intens 

decît orice alta formă, prin prezenţa perma
nentă a timpului În structurile sale, În mate
riale şi  În tradiţii constituie pentru oamenii 
de astăzi legătura vizibilă cu rădăcinile lor. 
Prezenţa vie a trecutului este, În fapt, indis
pensabilă echilibrului său social şi individual. 

3. Diversitatea oraşelor, produsul oamenilor 
şi  societăţilor, În acelaşi timp al naturii şi c1i
matelor care le sînt suporturi fizice, exprima 
În. cadrul cucerit al vieţii cotidiene capacitatea 
uimitoare a umanităţii de a răspunde printr-o 
creaţie continua ŞI extraordinar de v:\fiata 
necesităţilor şi dorinţelor sale. Prin aceasta el 
con stituie una dintre p rincipalele bogăţii ale 
lumii .  

4.  Mai mult  decît În  trecut, recent chiar, 
:1cest p:1trimoniu esle ameninţat de distrugeri 
iminente. Transformăriie tehnice, economice şi 
sociale susţinute printr-o demografie exploziva, 
concentrează oamenii În jurul centrelor de pro
dUCţie şi  administraţie În gigantice oraşe ten
taculare. Dimensiunea globală a acestora., ca şi 
reţeaua lor, sînt în ruptură de scara cu oraşul 

tradiţional. Peste tot În lume se suprapun unul  
celui�alt ş i  înăbuşă, ucid sau d : stfug ţesutul său 
istoric. 

5. In acest timp oraşul istoric trebuie salv
gardat. Scara umana, frumuseţea, bogăţia, sen
sibilitatea şi diversitatea cadrelor de viaţa pe 
care le aferă, raporturile umane variate şi 
suple pe care, prin capitalul imobiliar pe care 
îl reprezintă, apare din ce în ce mai mult 
pentru omul contemparan C:1 o valoare de 
neînlocuit. Dificultatea creată de urbanismul şi 
arhitectura moderna penruu a realiza cadre de 
viaţa echivalente fac să reiasă, mai IllU�t decît 
În trecut, calitâţile excepţionale ale oraşelor, 
cu toată inadaptare:1 lor la anumite aspecte 
ale vieţii contemporane. 

6. Salvgardare a oraşelor istorice se justi
fica cert prin valoarea lor culturală şi estetică. 
Ea se motiveaza mai ales prin funCţiile sociale 
pe care le  îndeplineşte ca loc de Întîlnire pri
vilegiat al comunitaţii urbane şi ca aşezare di
versificată. De fapt, varietăţii de necesităţi În 
materie de mediu înconjurător şi habitat, so
cietatea îi poate propune, datorita diversităţi i  

. uluitoare a locurilor şi  locuinţelor pe care 1", 

o.f'e'fă ora�ul i stonic, as,'lnM şi .neahilirtart, o va
rietate infinita de cadre de viaţă: salvgardarea 
ora.şeJ,a.r istolliec, a'sanarea lor şi adarpl'a.rea Ia.r 
la nocesi tă'ţi1e a:Ctuale devirn, pr.in acest fapt, 
unul din factorii fundamentali ai unei adeva
rate politici saci ale a habitatului. 

7. Asanarea şi reabilitarea oraşelor istorice 
trebuie să se înfăptuiască rn resp/,rtul dreptu
r.i:I!Of popltil<l>ţirei pe ca,re a a.dăposte�e. Mai ales 
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dreptul, de nmh abali'L, de-- a t ră i · în · o.raşul 
vechi trebuie să fie respectat şi trebuie gasi te 
snluţ.ii pentru problema financiara pe care o. 
r idi.că. 

8. Salvgardarea a.raşului istoric nu se poate 
face decît In cadwl amenajării teritoriului ŞI 
al urbanismului. Interrelaţiile dintre oraşul is
toric şi regiune" încanjurătoare camparta nu 
numai integrarea oraşului în ansalllb�ul nece
sităţilor socio-econo:nice ale regiunii, dar, de 

asemenea, adaptarea exigenţ.clor regiunii la ne
cesitaţile de salvgardare ale araşului istoric. 

9. Salvgardarea oraşului istoric cere adap
tarea acestuia la necesităţile vieţii contempo
rane, dar prin respectarea totală a substanţei, 
structurii şi osaturii sale. Menţinerea structuni 
sale urbanistice, a reţelei şi structurii sale 
spaţiale sînt esenţiale în prezervarea identităţii 
sale. Conservarea autenticităţii ansalllbiurilar şi 
monumentelor, mareţe sau modeste, după prin
cipiile enunţate de Charta de Ia Veneţia -
1 964 este unul din oble�[ivele fundamentale 
ale salvgardării. Respectul acestei autenticitaţi 
cuprinde integrarea arhitecturii contemporane În 
araşele istorice. 

10 .  Or�le istor1rce COrJlstLt;UQe o bagăţie 
l imitată, de nereÎnnoit în cadrul unei generaţii. 
O nOţiune de economie sănatoasă ne obliga să 
le asigurăm salvgardarea. Acest lucru răspunde 
unei necesitaţi fundamentale a societaţii con
temparane. Ea este realizabilă din punct de 

vedere tehnic, iar aspectele şi consecinţele sale 

social-economice justifica aceasta realizare. 
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A IV -a adunare generală a ICOMOS: Rothenburg o. d. Tauber, mal 1 975 
Organizată ae către Comitetu: na�ional 

lCOMOS al R. F. Germania, cea de-a IV-a 
Adunare generală a Consiltului Interna�ional 
al Monumentelor şi Siturilor a avut În prin

'cipal două obiective: alegerea noului co"itet 
execu.tiv pen tru un mandat de trei 'Inl, si 
,coloc V'llll privind con servarea micilor oraşe is
rari ce. 

In intenţia de-a asigura UII cadru de dez
batere cît mai stimu!ator pentru ce-a de-a 

. doua parte a programului, organizatorii Adu
nării au ales omşul Rothenburg, cu adevarat 
'cel mai frumos dintr-un grup de mici oraşe 
medievale situate În nord-vestul BavaJ'iei. Păs
·trător al întregului sistem defensiv medieval, 
cu o l ungă centură de ziduri şi numeroase 
turnuri, oraşul ROlthenburg posedă o i mpor
tantă zestre de mOnlLmen,te istorice, cele mai 
multe case de locuit datînd din sec. XVI
XVII, remarcabilă fiind unitatea compoziţio
nală şi de stil a ansambllliui urbanistic, destul 
.de Pll \ in  afectat de intervenţiile ulterioare. 

Lucrările Adunării generale au beneficiat 
de o substanţială participare (peste 3 00 de dele
·gari). După analiza obişnuitelor rapoarte de 
a,ctivitate (subsemnatul am fost ales raportor 
:general al Adunării şi preşedinte al comitetului 
pentru program şi pentru buget), a fost adop
tată o rezoluţie program pentru actiVitatea 
viitoare a ICOMOS. In primul rind se reco
mandă ICOMOS, ca organism de specialitate 

.al UNESCO, să-şi intensifice activitatea, acor

<iînd o atenţie prioritară formării de conserva
'tori şi restaur:ttori, cu precădere În folosul ţă

rilor În curs de dezvoltare. Se recomandă 

de asemenea, asj,gumrea unui sohimb mai ef,i
cient de informaţii şi experienţă În problemele 
restaurării. 

Ca '- urmare a retragerii, din motive de 
sănătate, a Pl1'of. Piero Gazzola, noul preşe
dinte al ICOMOS a fost ales în persoana 
prof. Raymond Lemaire (Belgia), secretar fiind 
Ernest Conndlly (SUA) şi secretar trezorier 
Jean Salusse (Franţa). Pentru organizarea vii
toarei Adunări generale au fosu înregistrate 
candidaturile Uniunii Sovietice şi Canadei . 

Colocviul privind conservarea micilor 
oraşe istorice a cuprins un număr foarte mare 
de rapoarte şi refem,te, timpul disponibil pen
tru discu.tarea lor în plen fiind redus la prea 
pUţin. Majoritatea rapoartelor au avut un ca
racter informativ, fiind prezentate experienţele 
naţionale În opera de salvgardare a micilor 
oraşe istorice. De o bună primire s-au bucurat 
expunerile privind a,;anarea şi valorificarea mi
cilor oraşe istorice din Blveţia, Bull?iaria, R. F. 
Germania, Olanda. Insoţit de numeroase dia
pozitive, referatul privind acţiunea de recupe
rare şi restaurare a unor centre istorice din 
tara noastră a insistat asupr,a solUţiei dezvo!
tării bipolare a oraşelor, cu construirea unor 
noi centre civice, dimensionate În funCţie de 
exigenţele societăţii contemporane şi în rapOrt 
cu noul volum demo�rafic .  Aplicată la Sibiu, 
Braşov, Botoşani şi în alre 10calită\'i, această 
solulie permite o tratare nuanţată a restaJurării 
v eohtlor centre istorice, fără intervenţia dură 
3 unor construCţii noi scoase din scara, sau 
neaJrmonizate cu fondul clădirilor existente. In 
acelaşi timp se asigură condiţiile pentru cer
cetările privind atît faza preliminară execuţiei 

cît şi pentru o corespunzăware punere În va
loare a monumentelor resoo.urate. 

Dintre rapoartele gener,ale, cu pronunţat 
profil teoretic, se cuvine a fi amintite cele 
prezentate de Andre Chastel ("Argumente 
pentru salvgarda,rea micilor oraşe istorice"), 
Miche!e Va.lori ("Dezvoltarea economică care 
garantează un Înalt nivel de viaţă fără să 
compromită dimensiunile şi structura micului 
oraş istoric, nici dialogul său cu peisajul În
conjurător"), Dieter Wildeman ( "Asanarea şi 
adaptarea la viaţa contempor,ană cu respeotarea 
valorilor urbane, a.rhitecturale, istorice şi pito
reşti"),  Alexander Glen (»Dezvoltarea tuflS
mului în micile or.aşe"). 

Programul colocviului a inclus şi o vi
zită de lucru, cu care prilej au avut loc nu
meroase diSCUţii la obiect, în micile or,aşe isto
rice Nordlingen, Ellwagen, Weikersheim. Par
ticipanţii la colocviu au putut aprecia am
ploarea lucrărilor de asanaJre şi restaurare, dar 
au criticat cu severi1vate p roiectul de siste:na
tizare a oraşului Weikersheim care prevede 
traversarea centrului cu o ar,teră de circulaţie 
grea şi înlocuirea unor edificii reprezentative 
pentru arhitectura locală cu constrUCţii supra
dimensionate, fără nicio preocupare de armo
nizare cu cadrul urbanistÎc ,existent. 

Considerate În ansamblu, lucrările celei 
de-a IV-a Adunări generale a ICOMOS au 
meritul de a fi subliniat o dată mai mult 
Înalrta valoare a patrimoniului arhitectural şi 
urbanistic, faptul că o compoziţie urbană 
reprezintă o operă colectivă a cărei contextură 
exprimă .În mod nuanţat istoria, sensibilitatea 
şi capacita'tea de creaţie a un.ui popor. 

Vasile Drăl?iuţ 

Adunarea -generală ' a - Ce'ntiiiluÎ . iritenlatlonal de studii pentru 
conservarea şi restaurarea bunurilor culturale - Roma 1 975 

Ca întotde auna primăvara, În zilele de 
2 1 -26 apri lie, marele or,aş de pe Tibni a 
�ăzduit lucrările Adunării generale a " Centru. 
lui Roma", denumire prescurtată a Centrului 
internaţional de studii pentru CO!l:servarea şi 
restaurarea bunurilor cultumle. Bine cunOscut 
specialiştilor din ţar" noastră, "Centrul Roma" 
a oferit În ultimii ani mai multe burse pentru 
formarea arhiteCţilor şi pictorilor restauratori 

care a.crivează în cadrul DireCţiei patrimoniu
lui cultural naţional, de asemenea a acordat 
asistenţă de înaltă calificare pentru organiza
rea şantierului-pilot de la HUl11or. Ca orga
nism al UNESCO, " Centrul Roma" a iniţiat 

cîteva misiuni de studii la  monumen,tele cu 

picturi murale exterioare din Bucovina şi a 

pus la dispoziţia restaurMorilor din ţara noa

�tră un bogat material documentar de specia-

Jitate, unele lucrări fiind publicate în pagi
nile revistei Monumente Istorice şi de Artă. 

In acest an, lucrările celei de-a VI II-a 
Adunări generale s-au desfăşurat în marea sa:ă 
d� conferinţe a paLatului Lubin din Piazzale 

Flaminio, fiind inaugurate de către ministrul 

G iov.anni Spadolini, conducătorul Ministerului 

Bunurilor Culturale şi Ambientale. DiSCUţiile 

au fost deosebit de dinamice, atenţia partici
panţilor Îndreptîndu-se asupra necesităţii di

v,ersificării formelor de pregătire a re stau ra
torilor şi conservatori!or. Dacă pînă În pre
zent "Centrul" s-a ocupat aproa.pe în exclu

sivitate de speci.aliza.rea arhiteeţilor şi picto
rilor, pe viitor e l  va trebui să se îngrijească 
deopotrivă de formarea restauratorilor pentru 
textile, grafică, hî.rtie, ceranllca, metMe etc. 

Cu ocazia lucrărilor Adunării generale. 

" Un viitor pentru trecutul nostru" 
DesfăşuraJtă în zilele de 1 5 - 1 7  mal 1 975, 

Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Di
recţiei Patrimoniului Cultura.! Naţional a fost 
pusă sub semnul Anului European al Patri
moniului Arhitectlll1'al şi a devizei acestuia: 
" Un viitor pentru treclltul nostru". 

Abordînd o mare diversitate de probleme 
pe fondul acestui cadru unic creat de tema 

majoră a Sesiunii, multe dintre cele 27 de co
n1l1nicări s-au înscris drept contribuţii de 
seamă la cunoaşterea şi .punerea în valoare 
a patrimoniului nOstru cultural, rod al cer
cetării m ultil,aterale a monumentului specific 
tipului de activitate a Direcţiei Patrimoniului 
Cultural Naţiona.I "Un viitor pentru tre
cutul nostru", fie că acesta este reprezentat 
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a fost vlZ1tat Pa'tazzo Farnese <1Jle cărui pic
turi murale se aflau în curs de restaurare cu 
participarea bursieri lor "Centrului",  Între care 
şi doi colaboratori ai Direcţiei patrimoniului 
culrura,l naţional, Matei Lăzărescu şi Casian 
Labin. O altă vizită de l ucru a avut ca obiect 
şantieml de restaurare de la Ostia antică, 
unde a fost Ol1'ganizat un nuc!eu pentru recu
perarea şi conservarea picturilor mur,ale, ex
perienţa dobîndită urmînd a fi fructificată în 
larga acţiune de salvare a pUţini!or martori 
de pictură ce aparţin antichităţii. 

La Încheierea lucrărilor Adunării generale, 
au fost aleşi membrii noului consiliu de con
ducere din care fac parte reprezentanţii a 1 5  

ţări,  inclusiv Rom�ni,a. Ca director a l  "Cen
trului"  a fost recontîrmat prof. Paul Philip
pOt (Belgia). 

V. D. 

de ansamblul urban, de monumenml de arhi
teotură sau de zestrea acestuia de picturi mu
rale, icoane sau scu:.pturi. 

Esenţial capitol al studierii exhaustive a 
monume.ntet!Oir, ce�ceta'rea arheologică ne"a pus 
şi de această dată În faţa unor foarte impor
tante descoperiri: elucidarea etapelor de con
struqie a bisericii actuale Sf. Nicolae din 
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Şchei - Braşov şi ' evidenţierea a Încă, dou;] 
edificii eclesi�stice anterioare pe atelaşi loc 
(bi,erica de le 'ln - sfîrşitul  secolului  XIV-În
ceputul secolului XV, prima biserică de piatră 
a doua jU I11;]t:ue a secolului XV), - comu
nicare Luminita Munteanu şi Mariana Beldie. 

Pen.tru ,tudiu l  de :u'hitecrud, atît pe 
planul mare al verigi,lor de istorie a disciplinei, 
cît şi pe cel apl icativ al restaurării,  rea le con
tribuţii reprezint;] comu nicarea arh. Ştefan 
Ihlş ( Rczulteltele cercel,ării ele arhitectură la 
biserica Sf. Gheorghe NOlt elill Bucureşti) şi 
cea a arh. Ana Maria Orăpnu (Cercetări ele 
arhitecwrli la casa [011 Zielaru din Bistrita 
Niisăud). 

I n  continuarea unor m:1i vechi p reocupări 
se Înscrie comunicare:1 :1rh, Cristi:1n Moisescu, 
Evoluţia paramel/tltlui în arhitecwra Ţării Ro
miil/cşti În secole'e X [II-XII [, 

P li l in  prezente pînă acum În cadrul se
siuni lor  de comunicări ale DPCN, preocupă
ri le  pentru urbanis'll şi-au găsit i lustrarea În 
foarte documentata prezentare :1 arh . Eugenia 
Grece:1nu,  Roman. Structura urbană - măr

turie a treC/twLui istoric. Privite din unghiul 
de ,vedere al istoricului, ele au fost abordate 
şi dc Liviu Rotman în comunicarea Maha
lauel - cadru de dezvoltare socială şi spiri
tuaLă, 

Bogă\i :1 şi varietatc:1 surselor de infor
maţie suplimen t:1ră cu  privire la  :1rhitectlll'ă :1 
fost releva,tă o dată În  plus  de comunicare:1 
arh. Hermann Pabini, Arhit ectura civilă go

tică re/lcctată 1,1 iconografia tim/mlui. In ace-

laşi context, releV:1I11ă poate fi "conv,iquire a "  

d e  zi  d e  zi cu monumen tu l  supus procesul u i  
d e  restaurare, p rezentat;] d e  ing. Al .  Dobri
ceanu (Note pe ' lI1arginea Lucrlirilor de restaU

rare exec/ttate La Pre imer). 

Bog:ttul capitol al arhitecturii populare a 
fOst i l ustrat, de c<iil1Unicarea Ioanei Cristache 
Panait şi a arh. Marinel Daia (Noi rezultal,e 
Î/l cercetarea arhitectnrii de Lemn î/l  Sălai) ca 
şi de  inedita interpretare - privită din  un
ghiul descifrării "duhului" ce străbate orna
mentica populară - a cunoscutei case a lui 
Antonie Mogoş din Ceauru - Gorj (arh. Mi
hai A l dea). 

De coperi rea şi punerea În  valoare prin 
restaurare a ansamhlului de picturi gotice din 
biserica Sr. Margareta i-a prilejuit p rof. Vasile 
Drăguţ găsirea .,ine!t"lni imermediar care să 
demonst reze Întrucît a fost posibilă la 11/7 mo
ment dat asimi.larea mari/oI' experi.enţe ele artă 
pict'nrală wropral/ă şi integrCl>'ea Lor în Ipa
ţild transilvănean". 

Mai tehnică, dar revelatOare prin seriosul 
semnal de alarmă pe care Îl trage, comunica
rea pictorilor Casian T .abin şi Ion Neagoe (Fe
Ilomennl desprinderii şi ex/olicrii peliC1t!ei de 
culoare din pridvoml bisericii Hnmor) ne 
obliga ă considerăm cu sporită atenţie im
portantul aspect a l  stării de conservare a pic
turilor m u rale ce Îmbrac:1 pereţii monumente
lor. 

Icoanele de l a  Băjeşti din secolul :11 
XVI l -lea (comunicare A I .  Efremov) şi sculp
turile gotice de 1:1 Rupea (comunicare Suzana 

More Heitel)  VIl1 să se adauge bogatului  pa
t rimoniu mobi l ,  nu de aju:1s  de bine cercetat 
Înc?i, al monumente lor  noastre. 

Aportul materialelor sintetice - cu avan
tajele şi perspectivele de uti l izare În opera de 
restaurare ce le o feta - a fost relevat de co
l11unicarea Răşinile sintetice şi posibiLităţi ele 
ntili'Lare (/ lor în restaurarea o/ erelor şi. mO/1/t
lIIelltelor de artă (AI .  Breţcanu �i ing. Mihai 
MOloiu). 

Comunic:ue:, Ioanei Cristache Panait, Din 
tradiţiile istorice ale invclllarierii mOllltme11le
lor, vine În Întîmpinarea cclor mai recente 
preoc.upări ale instituţiei, căreia de curînd i-a 
revenit  sarcina evidenţei patrimoniului cullll
ra i ,  ea put:ndu-se prevala astăzi de o Îndelun
gată t radiţie În acest domeniu. 

umeroasele participări la disCll l i i  au su
bliniat atît valoarea i n formaţiei ştiin\ifice con
\inlllă de comunicări,  cît şi ţinuta acestora, 
au adlrs completări sau au pri lejuit schimburi 
dr. opinii Între specialişti. 

Cea mal importantă manifestare ştiinţi
Fică a Direcţiei Patrimoniului Cultural Na
l'ional din acest an, Sesiunea, Înscrisă şi pe' 
agenda atliunilor României În cadrul Anului 
European al P:1trimoniului Arhitectural, a fost 
nlarcară şi de tipărirea unui afiş (autor Casian 
Labin) şi a unui program-invita\ie (auto r i :  
arh. Mihai Aldea - macheta, Adrian Ianuli 
şi Casian T .abin - fota), menite sa facă cu
noscute strădaniile Direqiei în angajarea o 
dată m a i  m u l t ,  pe d ru m u l  desch is  vi itorului 
pentru trecutul nostJ:u. 

Tereza Sinigalia 

Activitatea de restaurare a Directiei patrimoniului cultural naţional 

1 .  Biserica di17 Apahida - jnd. CLui 
Restaurare generală - Începl1lă 1 973, re�ep
ţie preliminară 1 974. 

Colectiv: arh. Virgi l A n ronescu, teh n. arh. 
Con t .  Marcu 

J .ucrări de refacere a principalelor zone 
distruse: bolta altarului, tavane, turn-clopot
niţă, şarpantă şi consolidarea Întregii bise.rici. 

Lucrări de amenajari exterioare : t rOlllare 
şi gard de Împrejmuire. 

2 ,  Biserica de lemn din Bilbor ind. 
Harghita 
Restaurare generală Începută 1 973, recepţie 
preliminară 1 974 

Colectiv: arh. Virgi l Antonescu 

Lucrări cu grad mare de dificultate pen
tru refacerea şi con so l idare a  pereţi lo r, bolţi lor 
şi p ridvorului, cu consolidarea şarpantei şi re
facerea Învelitorii, Consolidări la poartă şi 
Împrejmuirca incintei. 

J. /lmam!?luL mănăstirii Bistriţa - jnd. 
Neamţ - pamcli; şi WY/1ul porţii 
Restaurare completă, - Începută 1 970, recep
rie preliminară 1 974 

Colectiv: arh. Nicolae Diaconu, proiectant Paul 

Fel ican, ing. Elena Pagu, p roiectant Nicolae 
Sr roe, ing. Gh. Păunescu, ing, D-tru PÎrsco
veanu. 

Lucrările de restaurare au adus turnul şi 
p araclisul  la vechea lor Înfăţişare p ri n  modi
ficarea acoperişului, desfaceri de zidiri de um
plere a vechilor goluri, decapări de tencuială, 
refacerea tÎmplăr iei noi de lemn şi metalice şi 
a pardoselilor din p iatră şi dulapi de stejar, 
ca ş i  a scării de lemn. 

Lucrări receptionate la sfirşitul anu lui 1974 

Decaparea terenului din jur pînă la nivelu l  
d e  călcare, lucrări d e  finisaj şi realizarea u n ui 
nou eşafodaj pentru clopote com pletează re,
tamarea. 

La turnul de intrare (construit în sec. 
XVII) s-a modificat acoperişul ,  revenindu-se 
la vechea înfăţişare, s-a demolat zidăria de 
supraînă!ţare a acestuia şi tinda de lemn de 
stejar cu stî lpi;  s-au refăcut tÎmplăria şi par
do eli le. Au fost marcate fundaţiile vechiu
lui turn de intrare, aflate În vecinătatea celui 
actu al . 

4. Biserica de le/l/n din Brăzcşti - jud. 
ALba 
Restaurare generală - Începută 1 970, receprie 
preliminară 1 974 

Colectiv: arh. Virgil A n tonescu 
Luc1'ari complexe de restaurare, consoli

dare, Înlocuire a pieselor deteriorate atît din 
structura pereţilor şi bolţilor cît şi a turnului 
clopotniţă. Refacerea şarpantei şi a Învelitorii. 

5. Mltzcltl Literatrtrii Romane - Bucureşti 
Restaurarea-reconstruCţia aripii drepte, Începută 
1972, recepţie preliminară 1 974. 

Colectiv :  arh. Mihaela Adrian, ing. Elena Pagu, 
ing. , Gh.  Păunescu, ing. D-tru PÎrscoveanlt', ' E. 
Donescu. 

Au Fost desfăcllte adăugirile de la demisolul 
din dreapta intrării. NOua aripă, urmînd să com
pleteze funqional Muzeul Literaturii, a fost 
rezolvată astfel încît să permită legatura di
rectă cu clădirea veche, păstrÎndu-se dimen
siunile, ritmul golurilor feresnrelor, cornişa, 
brîul median şi tipul de ancadramente. Sis
temul constructiv este format din zidărie por-
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tantă d i n  cărămidă p e  fundaţii d e  beton izo
late hidroFug, grinzi şi plăci de beton armat 
care trec În consolă peste culoarul de circu
laţie. Şarpanta este din lemn, Învelitoarea din 
tablă. Finisajul interior a fost diferenţiat În 
funcţie de destinaţia fiecărei Încăperi. Incăl
zire centrală cu ccntrală proprie cu gaze. In
stalaţii e!ectrice. 

6) Casa lIergu Mănăilă - Bnzău 
Restau rare generală - Începută 1 972, recepţie 
preliminară 1 974 

Colectiv:  arh. Marina Iliescu 
Lucrări dc consolidări de ziduri, refacere 

ziduri, p l anşce de beton armat, tîmplărie, par
doseli noi, pridvor lemn, şarpantă şi învelitoare 
nouă. Sistematizare verticală curte. 

7. Biserica de lemn din Corbeşti - jud. 
Bihor 
Restaur:1r� ge nerală - - Început;] 1 97.\, recept ie 
preliminară 1 974 

Colectiv: arh. Virgil Antonescu 
Lucrări de consolidare generală a elemen

telor de rezistenţă cu Înlocuirea pieselor dis
truse. Refacerea şarpantei, învelitoare de şiţa. 

8. Mn'Leul de arhitecl1trii populară din 
C/tl'tişoara - j/td, GOI) 
Lu crări începute În 1 972, terminate şi predate 
Muzeulu i  cu proces-verbal în 1 974. 

Colectiv :  arh.  Virgil Antonescu, ar: ' .  G h .  Sion, 
p roiectant arh. C. Marcu 

a) asa Popii Vdrişte din satltl OLari 
Lucrare de strămutare şi restaurare Cll Înlătu
rarea adaosurilor tîrzii, înlocuirea pieselor dis
truse şi refacerea celor dispănne, pe baza cer
cetării de arhitectură şi decoraţie. Refacerea 
şarpantei şi :1 învelitorii. 
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b) Casa Polcovnic ColţcsL'll din sawl Ciir
bUl/eşli 
Lucrare de strămutarc şi restaur<lJrc, cu refa
ceri importante de piese deteriora te pe.,lrll re

constintirea imaglllll onglnare a tl1o:wmcntului. 
c) Casa fierărie a lui M. C. Vede din satrtl 

Bllmbeşti-Piţ'ic 
Lucrare de strămutare şi restaurare cu com
pletări de piese, refacerea şa rpante i �I Înve
l itorii. 

el) Casa Palltelimol'l Filip elin salltl BIII'I1-
beşti- Piţic 
Lucrare de stră .nurare şi restaurare, cu reface
rea elementelor de stfLIctură distruse şi Înlătu
rarea ad'aosurilor neesenţ:ale. 

9) Ruinele bisericii Sf. Voievoâ Slall/((ti
Ilcşti - FOCş(//1i 
Restau r.ue gener.tlă �i a;,�enajări exterioare -
Începu tă 1 972, recepţie p reliminara 1 974. 

Co lect iv:  arh. Mihaela Adrian, arheolog Gh. 

Cantacuzino, ing. Elena Pagu, ing. Gh. Pău
nescu 

Teserea integrală a fisu ri lor din zidur i, re
facerea llIlUrOr boll'ilor şi arcelor degradate, 
centuri de beton armat la nivelul naşterii bol
ţi lor �i cmnişei, şarpantă de lemn, Învelitoare 
din tablă, tenCUle.l interioare şi exterioare, 
pardosel i  din cărămidă, cu marcarea bisericii 
. tnterioare de�coperită pri n  �ăpăturile arheolo
gice, Închiderea go:u ri lor;  instalaţii e:ectrice. 

10) Biserica tim G:rbău-Dcj - jud. Cluj 
Restau rare generală - în�epură 1973, recepţie 
preliminară 1 974 

Colectiv: arh. Virgil Anto;,esclI, arh. proiec
tant C-tin Marcu 

Lucrări de consolidare generală, cu înlocu
irea pieselor deteriorHe, refa,cerea turnul ui-clo
potniţă, consolidarea şarpantei şi înlocuirea În
velitorii de şiţa. 

1 1) C(/sa StolojclIl-lfereşli - jiul. Ilfov 
Restaurare generala Începută - 1 970, r� :epţ ie 
prel im inară 1 974 

Colectiv: proiectant a rhitect Marcu onstant i n ,  
i n g .  ' r h .  13a�'bu, ing.  E ugel' Donescu 

Restaurarea şi-a propus �ă re;tdud I:t 
forma originară, din sec. X IX,  const ruCţ ia , prin 

demo1:\rea adaosurilor �i reFacerea zidu r ilor 
vechi, precum şi forma gol u ri lor şi refacerea 
finisajelor, tencuieli d:n mortar de var, par
doseli din carămidă la parte r şi plfchet la  
et :tj. JntrucÎt este destinată unui  muzeu, s-a 
amenajat alatu rat o centra:ă term ică. Amena
jări exterioare, zid de i ncintă , p lantaţii .  

12) Casa Vasile Alecsal/dri - laşi 
Restaurare generală şi a llena,j�ri exterioare 
Începuta 1970, recepţie finală 1 974 

Colectiv: a rh. Nicolae Diaconu, arh.  Ioana Ju-
ravlea, arh.  Virgil Polizu, proiectant Paul  Fc
l ican, ing. Vasi l i u  

Restauf<uea şi-a propus readucerea casei, 
pe cît posibil, la forma simpla (sfîrşit sec. 
XVI I- Început sec. XVI I f) .  dărîmÎndu-se zi
duri le  adaugate care-i modificau vechea Înfă
ţiş:tre; s-au făcut decapari de tencuie;i, dcsfa
ceri de goluri vechi , s-au pus planşee noi d in  
beton armat aparent, grinzi de lemn,  p l afoane 
de lemn la etaj, tÎmplărie noua pe ur:" ele ve
chilor goluri, pardoseli de p iatra şi parc!�et. 
A menajări ex.terioare. 

13) MăI/ăstirea PutI/a 
iudo Suceava 

T'uT/1ul porţii 

Restaurare - începută 1 974, recepţie p re l imi
nara 1 974 

Colectiv: arh. Eugen Chefneux, ing. Lucian 
Rotaru, proiectant Paul FeEcan. 

A fost re făcută şarpanta şi s'a În locuit 
Învel itoarea de ţig:a solzi c u  tablă de aramă 
montat?! În  fîşi i orizont:t le :  s-au făcut l ucrări 

, .1 
de consolidare (centuri, t iranţi,  plombe). S-au 
desfăcut tencuieli le noi, au fosţ refăcute numai. ' 
porţiunile unde nu se mai păstreaza tencuiala 
originara (în frescă cu asize desenate). S-au 
refolosit ramele profilate şi cuiele forjate. S-a 
executat un pavaj carosabil din dale de ca
riera. Lucrări de tîmplărie, pal·atrăsnet. 

14) Biserica SI. Mihail din R,i%I>oiel/i 
jud. Neamţ 
Restaur:tre genera lă :  Încep llt 1 973, recepţie 
prel im i nară 1 974 

Colectiv: arh. Ştefan Bal�, ing. A .  Drăgu l in, 
i ng . D. Hasnaş. 

Biserica, adăpostind ub pardoseala na-
o,u l u i  osemintele ce:or căZUţi În l upta de l a  
Valea AIbă, Îşi pierduse ÎnfăţişM'ea in iţială 
p rin tencuirea pereţi :or şi modificarea acoperi
şului supraînălţat cu două turle mari de lemn. 

Restaurarea a cuprins scoaterea la  iveală 
a vechi u lui parament din piatră şi ceramică 
aparenta co:nbinată cu cîmpuri de cădmidă 
zugdvid, ornamentate cu ocniţe �i [iride, re
completa.rea ancadramentelor de piatra la por
t a l u l  intrării şi l a  ferestre şi dărîmarea prid

vorului nou aşezat pe latura de sud. Acope
rişul,  după Îndepărtarea turlelor, el fost refa
cut În forme simple, În patru ape, cu strea
şină larga şi învelitoare din tabla de aramă. 

In  interior, după decaparea snrawrilor de 
tencuială şi zugrăveală suprapuse s-a scos la 
i veala in teresantu l sistem decorativ din cad
mizi smălţui te al ternate cu tencuiala albă şi 
cărămizi zugrăv i te. 

Pardosel i le  din scînduri au fost Înlocuite 
cu lespezi de piat·ră. 

i 5) Ans(/mblul /orti ficat Rişca Corp 
SlId stăreţie - jucl. Neamţ 
Restaurare generală - Începu tă 1 973, recepţie 
prel iminară 1 974 

Colectiv: arh. Ştefan Balş, Simion J ucan 

Corpul  de sud al  ansamblului a fust pus 
În reS'aurM'e în u rm a  unui incendiu care a 
distrus acoperişlli cu Învelitoare de şiţă şi pla
f oanele. 

Lucrările de restaurare au respectat dis
t ribUI ia existentă a pl anu l u i şi arhitecmra ex
terioară spre curte, ni UŞI , ferest re şi cerdac 
ncmodificat. 

Singure 'e  schimbări faţă de vechea înf�
ţişare au fost : Înlocuirea plafoanelor di n grinzi 
de lemn alăturate cu o p l acă de beton armat 
�i refacere:! unei ş:trpante noi ; Înlocuirea Înve
litoarei de Şilă cu Învelitoare de tabl.ă vopsită; 
inrroducerea a t rei  &rupuri san i tare; adăugarea 
u :l lIi foişor În faţa int rări i destina r e oaspe
I i lor. 

Zidul de Împrej muire a fost rest;turat prin 
rezidil!'ca prin plombe a porţiuni:or dislocate, 
prin rostuirea generală şi prin modificarea fe
restrelor şi a uşilor l a  forma lor iniţiala, da
tînd p robabi l din sec. XIX, dar mai vec' i de
cît cele existente la Începerea lucdri lor. 

Au fost int roduse instalaţii electrice, in
c lusiv racordul la reţea, precum şi insta l aţi i 
de apă şi canal interioare, a : imentarea şi ca

nal izalrea exterioad urmînd a se face de be
nefic iar. 

16) Faţada Mu%Culz,i Bmkcnthal - Sibiu 
Restaurare, Început 1 973, recepţia prel i m i n ară 
1 974 

Colectiv: arh. Hennann Fabini 
Obiectivul cel mai important al restaurarl1 

a fost resvabi l irea policromiei originare conform 
rezultatelor cercetarilor efectuate Înainte şi În 
cursul l ucrarilor. 

Au fost refăcute o parte din ancadramen
tele de piatră deteriora te. 
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La restaurarea portalului principal s-a fo

losit pentru prim a  o:l!ră la noi În ţara Înlocui
torul de piatra denumit ,.mineros". 

17) Biserica SÎntejude - Comlma T'aga _ 

juel. Gorj 
I{estaurare generala, Începută 1 973, recepţie 
p rel im inara 1 974 

Colectiv: a r" .  Virgil Antonescu 
Lucrări complexe de consolidare, cu Il'ea

ducerea la verticală a turnului c1opotniţa, refa
cerea integrală a pridvo ru l ui şi şarpantei, în
locu irea Învelitorii şi executarea pardose li lor 
din piatra. 

18) A nsamblul măl1ăstiril Tisl/7alla - jiul. 
Gorj 

Restaurare - Începută J 972, recepţie preli
minară parl'ială 1 974 

Culectiv: arh. Ioana Barteş, ing. A.  Dragulin, 
ing. D.  PÎ'l'scoveanu 

Biserică: S-au refăcut Învel itori l e, păstrînd 
aceeaşi formă, Înlocuind foile de p lumb c u  
material nou , ameliorînd sistemul de montare 
şi  prindere (pe astereala ş i  rOl11anate din lemn 
aşezate pe bolţi) , s-au revizuit şi consolidat 
crucile şi bazele lor de piatră. 

P(/raclis: Lucrari de consolidare a şarpan
tei,  Înlocuirea tablei de fier galvanizate cu 
t ablă de p l umb, revizuirea tÎmpl5riei ferestrelor 
tu clei . 

Casă p(/Zl/ic: Construită În locul celei 
vechi de sc înduri, la Începutul drumul u i  de 
acces În incintă; cuprinde Încăperea paznicului 
şi un spaţiu destinat vÎnzarii biletelor, plian
telor etc. pentru publ ic. R eal izata din zidarie 
de bolovani aparentă şi învelitoare de şiţă, În 
acel .a� i spirit cu zidul de incinta şi  c ladiri le 
gospod�reşti din vecinatate. 

19) Ansamblul bisericii SI. Vineri - Tîr
govişle 
Restaurare generală - Începuta 1 967, recepl ie 
preliminară 1 974 

Colectiv:  arh. Rodica MănciulesclI, arh. Ioana 
Baneş, ing. A. Drăgulin 

Biserică: Indepartarea pridvoru:ui adaugat 
în 1 850. Revenirca la forma iniţială la p a ra
ment, cornişe, ziduri desparţitoare, goluri l a uşi 
şi ferestre, pardose l i, învelitoare; consolidari 
bolţi .  

C(/sa Bălaşa: Revenirea l a forma iniţiala 
la gol u ri de uşi şi ferestre, pardosel i ,  Înveli
toare; consolidări bolţ i .  

Ziduri incimă: Ridicarea celor doua ziduri 
cu cea 2 m, comp:etarea zidurilor În zona 
dispăruta pe fundaţiile vechi, refacerea contra
t'OTtllrilor Cll coperti ne . 

Poarta seimenilor: Co:',pletarea păq'ii că
zute, refacerea arcll\.ui. 

Alei de acces, decapari ,  taluzari.  

20) Complexul Maghcm - Troian - juel. 
I /îlcea 
Restaurare generală, Începută 1 973, recepţie 
prel iminara 1 974 

ritm-clopotniţă: Consolid.area zidurilor cu 
centuri de beton a·rmat, refacerea şarpantei şi 
a Învelitorii, Întregirea frontoanelor, lucrări de 
finisaj (tencuieli, profile, pardoseli, podi ni, scări 
de acces, tÎmpIă rie). 

Capelă: Refacerea zidurilor şi bolţilor rui
n::t.te, consolidarea păqilor existente, refacerea 
şarpantei şi a Învelitorii de şiţă, pardoseli, tÎm
plarie, tencuieli, alei de acces. 

FîntÎlla de pi(/tră (sec. XVIII) :  Strămutată 
În cadrul Complexului Magheru pentru salva
rea şi punerea sa În valoare. S-au executat ope
ralii  de desfacere, curăţare, transport, remOn
tare ş i  completarea parţi lor lipsă, instalaţii şi 
amenajări aferente. 
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- Paramentul medieval (25). 
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cut, biserica fostei manăstiri Gorgota (4 1 ). 

- Restaurarea bise,ricii Radu Vodă din Bucu
reşti (45). 
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- O pictură murală exterioară regasită l a  
Baia. (59). 

- Un proiect de l ege din 187 1 privind pro
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Casa meşterului Antonie Mogoş la 100 
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Echil ibru dinamic În pictura de la Humor 
(79). 
Case bucureştene cu picturi murale execu
tate În pragul secolului al  XX-lea ( I I) (28). 
Cau1.e�e alterarii picturilor murale (1) (85), 

- Cîteva consideraţii asupra mortarelor fo
losite În restaurarea mon.llTlentelor istorice 
şi de artă (90). 
Seminar pe tema integrarii arhitecturii con
temporane În vechile ansambluri, 1 6- 1 9  
oct. 1974, Kazimierz Dolny (92). 
Colocviul in lernaţional "Salvgardarea ora
şelor istorice" - Bruges, 12- 15 mai 1975 
(92) .  
Adunarea generala a Centrulu i  internaţio
nal de studii pentru conservarea şi restau
rarea bunurilQr cultllrale -- Roma 1975 (93). 
Cea de-a IV-a adunare generala a TCOMOS: 
Rothenburg o. d.  Tauber, m ai 1975 (93). 
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Activitatea de restaLLrare a D i reqiei Patri
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Bucarest (45).  
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Les causes de I 'a l teration des peintures mu-' 
rales (1) (85). 
Quelques considerations concernant les mor-
tiers employes dans la restaurations des mo-· 
numents historiques et d'art (90). 
Le seminaire concernant l'integratio!l de I'ar
chitecturc contemporaine dans les vieilles, 
ensembles, 16- 19 oct. 1974, Kazimierz 
Do:ny (92). 
Colloque inLernational "La sauvegarde de,. 
villes historiqucs " ,  I3ruges, 1 2- 15 mai 197:'> 
(92). 
L'Assemblee generale du Cent :'e internatio
nal d'etudes pour l a  conservation et la . 
restauration des biens cui ture :5  - Roma. 
1975 (93). 
La IV_ome asse:n blee generale de I 'ICOMOS . 
R()thenbL4�g o. d. Taube'r; ma'i 1975 (93). 

- "Un avenir poulr notre passe" (93). 

L'activitc de restauration de l a  Direction dLI
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• 
Ancient stone bridges in Moldavia (3).  
New data coneerning the evolution of thc' 
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The medieval face of the wall  (25), 

An aneient unknown monument from Dlm
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Un unknow brancov,an manorhr' a l�d UI1> 
unpubl ished church from .rhe - ,h cen-· 
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- An Project for the l aw for  the  p rotection, 

of monuments - 1871 (61) . 
- The wooden monuments from the Bistriţa 

Nasaud county by the light of history (63)_  

The Master's Antonie Mogoş house by its. 
100-th anniversary - prospection i n to an 
ornament (74). 
D)'namical equilibriul1l in the painting from 
Humor (79). 
Bucharestian dwellings decoraJted wi-th mU
rals f rom the beginning of the XX_th cen
tury (II) (82). 

Causes of the deterio:ration of the mural 
painti ng (1) (85). 

Some consider:1tions on the plasters uti l ised 
in nhe restorat ion of the h istorical and art 
monuments (90). 
Seminar on the problem of the integration 
of the contemporany :uchitecture in the an
cient ansembles, Kazimierz Dol ny, 16-1 C} 
Octobre 1974 (92). 

International colloque, "The Safeguarding 
oF the historical towns", Brtlges, 12-15 
rnay 1975 (92). 

The general meeting of  the In te,rnaţional 
centre of thc Study for the Conservation 
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perty - Rome 1 975 (93). 
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Rothenberg O. d. Tauber, mai 1975 (93) ,  

- "A Fuw re for OUl' P ast" (93) ,  

T h e  Activity of restoration of the Directory 
for National Cultural Patrimony - 1974 
(94). 
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