
PICTURA MURALĂ A BISE~ICll MĂNĂSTIRII DOBROV ĂŢ ~I URGENŢE 
IN RESTAURARE~': 

DAN MOHANU 

Picturile murale de la Dobrovăţ reprezintă, pentru 
arta evului mediu moldovenesc, o piatră de hotar. „Cu 
ansamblul de la Dobrovăţ, executat în 1529, se deschide 
seria numeroaselor monumente de pictură realizate în 
timpul domniei celui mai de seamă ctitor al artei vechi 
moldoveneşti după Ştefan cel Mare: Petru Rareş" 1• 

Este semnificativ faptul că pe o ctitorie terminată în 
ultimul an de existenţă al tatălui său, Rareş aşază cel 
dintîi ansamblu zugravicesc din vremea domniei sale. 
E ste continuarea unor bune tradiţii şi, în acelaşi timp, 
afirma,rea îndrăznea,ţă a unui spirit novator. Dacă pictu
rile muraile din altar rămîn perfect tradiţ;ionale, naosul, 
camera mormintelor şi pronaosul oferă într-un crescendo 
elemente noi 2• Aşa cum s-a arătat, în concile absidelor 
naosului se stabileşte de a ici înainte l'eprezentarea - în 
general - a Răst·ignin:·i la nord şi a „Pogorîrii Sf. Duh" 
la sud; camera mormintelor este consacrată unei teme noi 
pentru Moldova medievală : sinaxarul ; pronaosul, pe 
lîngă prezenţa neobişnuită a „Liturghiei dumnezeieşti", 
oferă trăsătura specifică a ansamblului zugravicesc de la 
Dobrovăţ : caracterul monast ic. Astfel, registrul inferior 
a l pronaosului, consacrat unor sfinţi călugări, este între
rupt de trei compoziţii ample şi originale reprezentînd 
Scara lui Ioan Sinaitul, Minunea Sf. Sava de la Ierusalim . 
şi Minunea Sf. Atanas-ie de la Athos. în acelaşi registru, 
pe peretele de răsărit, apare pentru prima oară Sf. Ioan 
cel Nou. În sfirşit, picturile murale de la Dobrovăţ vor fi 
fost încununate de pictura exterioară, înlăturată în 
decursul timpului în chip barbar 3 • Au supravieţuit 
totuşi fragmente de pictură pe faţadele sudică şi vestică. 
La sud se păstrează cele mai mari urme de pictură exte
rioară, deasupra ocniţelor, sub corn işă, şi deasupra con
trafortului din dreptul pronaosului. în ambele cazuri, 
pare să fie vorba de fragmente ornamentale. în col ţurile 
alcătuite din suprafeţele contraforţilor sudici şi supra
faţa zidului se mai pot distinge mici urme a le suportului 
picturii, uneori cu porţiuni de culoare roşie indicînd 
existenţa cîndva a obişnuitelor faşe despărţitoare ale 
scenelor şi registrelor. Pe faţada vestică, mici fragmente 
de pictmă exterioară au supravieţuit în ultimul rînd de 
ocniţe şi în jmul pis~tniei. Distingem, pe laturile 
ocniţelor mici, fragmentele unui ornament vegetal, 
executat cu brun pe fond ocru, transparent. în ocniţe 
se păstrează îndeosebi urme de fond negru, iar într-una 
dintre ele observaţia atentă ne permite să distingem un 

* Comunicare prezentată ln cadrnl sesiunii O PCN din 24 noi embrie 
1975. 

1 „ Istoria Artelor Plastice tn România", redactată de un colectiv 
sub ingrijirea acad. prof. G. Oprescu, Ed . Meridiane, 1968, voi. I, p . 361. 

Cu privire la datarea picturilor, vezi Sorin Ulea, Datarea ansamblului 
ele pictură de la Dobrovă/, „SC lA", 2, 1961, seria Arta Plastică. 

2 „ Istoria Artelor Plastice in România", voi. I , p. 362. 
în legătură eu problemele de ordin iconografic ridicate de pictura murală 
<le la Oobrovăţ, vezi T. D. Ştefănescu, Les peintures clu monastere de Do
brovâ/, „ Mclanges Diehl", 11 , Paris, 1930. 

a I. D. Ştefănescu este de părere că zidurile ex terioare nu par să fi 
avut decoraţie pictată (op. cil ., p . 18:1). Un a lt a utor a rată că , la 1871 
lliscrica mănăstirii Dobrovăţ avea fa\11dele văruite (N. Stoicescu, Mom1-
m enlele Ţării Rolh<lneşli şi Moldovei acum w1 secol : biserici ş i mănăstiri , 
„Mitropolia Olteni!li", 1969, nr. 11- 12, p . 920), O părere diferită este 
exprimată ln „ lstorilt Artelor Plastice ln România": „Abia zărite urme de 
culoare indică fie existenţa unui decor pictat la origine , fie acoperirea 
cu frescă a faţadelor ln veacul al XVI-iea" (voi. I, p. 335.) 

82 

fragment de aureolă împreună cu linia albă ce o delimi
tează. Vor fi fost reprezentaţi aici îngeri, aşa cum ştim 
din ansamblurile de pictură exterioară păstrate. Exami
nînd de aproape cornişa, vedem că a fost pictată în culori 
alternative : roşu cărămiziu, ocru şi gri. 

Din păcate, nu mai putem reconstitui programul 
iconografic al faţadelor. Ne mulţumim numai să subliniem 
faptul că biserica mănăstirii Dobrovăţ a fost zugrăvită 
în exterior, probabil după programul iconografic înche
gat în vremea lui Rareş. În favm1rea unei ample picturi 
figurale pledează consi stenţa tonurilor şi ,·uportului pic
turii. Nu puteau fi aşternute tonuri atît de saturate şi 
în suprapuneri indicînd un atent modelaj al suprafeţelor 
numai pentru o simplă pictură ornamentală. Suportul 
consistent al pictmii (1-2 cm) nu putea fi aşternut decît 
pentru o pictură ce necesita o îndelungată elaborare, deci 
menţinerea pe mult timp a, unui perete umed. 

Privind ansamblul picturilor murale de la Dobrovăţ, 
un fapt ne apare sigur : Petru Rareş a inaugurat seria 
monumentelor de pictură aducînd în fruntea echipei de 
zugravi o personalitate puternică, sub influenţa Atho
sului 4, păstrîndu-şi însă independenţa cu acea mîndrie 
naţională ce străbătea Moldova veacurilor XV -XVI. 
Zugravul de la Dobrovăţ este un original, prin ~tceasta 
stînd pe aceeaşi culme cu înaintaşul său de la Bălineşti 
- Gavril Ieromonahul - sau cu urmaşul său de la Arbure, 
Dragoş Coman. 

Picturile murale de la Dobrovăţ păstrează, îndeosebi 
în naos şi altar, caracterul monumental al epocii lui Ştefan 
cel Mare. Zugravul îşi desfăşoară generos figurile, fără 
a fi impresionat de dimensiunile pe care i le impune înăl
ţimea mare a bisericii (12 m). Formele arhitecturii nu 
îi stînjenesc amploarea viziunii : trece, de pildă, cu o 
singură scenă de pe intradosul arcului pieziş al naosului 
pe timpanul aflat dedesubt. Tot în naos, în regiunea bol
ţilor, un personaj atinge dimensiunea de 1,18 m; chipul 
lui I sus de pe năframa regelui Abgar are impresionanta 
mărime de 70 cm ; registrul „Patimilor" se apropie de 
2 m înălţime, iar sfinţii militari din ultimul registru sînt 
reprezentaţi în mărime naturală. 1n afară de modul 
generos de înscriere pe suprafeţele arhitecturii, caracterul 
monumental este dat de înfăţişarea clară a compoziţiilor, 
alcătuite din forme mari, din linii de forţă acuzate şi 
îndrăzneţe. Sînt exemplare, în naos, scenele Buna vestire 
(timpanul nord-estic), Răstignirea (canea de nord), 
Adormirea Maicii Domnului (peretele vestic) şi compo
ziţiile întregului registru al „Patimilor". Sînt impresio
nante scenele !nălţarea, pe arcul triumfal, şi Liturghia 
dumnezeiască, în pronaos. 

Austeritatea, simplitatea ş i robusteţea cu iz ţărănesc, 
caracteristice epocii lui Ştefan cel Mare, sînt altoite cu 
rafinamentul şi varietatea uimitoare ale mişcărilor, cu 
dramatismul neobişnuit al figurilor . Zugravul de la Do-

4 Privitor la influen1:a Athosului asupra zugrav ului de la Dobrovăţ. 
reflectată tn tematica sa monastică , vezi „ Istoria Artelor P las tice ln Ro
mânia" , voi. I, p. 362. Tot aici se s ubliniază faptul că zugravul de la Do
brovăţ era un român. 

Opinia exprimată de I. D. Şte fănescu ln lucrarea citată este că avem 
de-a face cu picturi murale a flate sub influenţe constantinopolit:rne şi 
sirbo-macedonene, urmind ln acelaşi timp bunele trndi\ii de pictură ale 
Moldovei. 
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brovăţ este un neîntrecut maestru al mişcărilor. Mă ·ura 
forţei sale şi-o dă în nao . Cu mare abilitate trece de la 
agitaţia extremă a per. onajelor la mişcarea calmă şi 
reţinută . În felul acesta, oblicele şi curbele sînt într rupte 
de echilibritate verticală ş i orizontală. Mişcările persona
jelor, liniile de forţă mari ale compoziţiilor sînt puse în 
valoare de fundalul arhitecturilor şi peisajului, al cătuit 
din forme geometrice zugrăvite cu îndrăzneală şi nea,se
muită pricepere a legilor compozi ţi e i. Formele unghiu
lare alternează cu cele curbe într-o r i tmi că , avantă. 
De asemenea, o anumită formă, cum este potcoava sau 
arcul de cerc, se regăseşte în chip :mbtil pe întreaga 
. uprafa\:ă a compoz i ţ i e i . Pictorul creeazrL în felul 
acesta ritmuri ş i corn ·pondenţe ale formelor, fără 
a ajunge la repeti\;ii şi simetrii supă1 ătoare . în regi
::;trul „Pa timilor", pe peretele vestic, forma masivă 
în arc de cerc de la picioarele ostaşilor ce îşi împart că
maşa lui Isus este regăs ită în fmmele arh itectmilor zug1ă
vite, în arcuirile mişcărilor unor per onaje ş i, desigur, 
în arcele care fac parte din construcţia nao;:;ului. Această 
formă ma1;ivă, bine sublin i ată printr-un o rn luminos 

1. ALTAH. SF. I GNAT IE , PUHTĂTOHUL DE DUMNEZEL . 

şi contururi puternice, e::;te a.„ezată asimetri faţă de 
arcul intrării din nao. în prnnao::;, evitînd, aHtfel, o .·upra
punere ce ar fi fust supănUoi:Lre . Privind atent detaliile 
picturilor mmale de la Dobrovăţ, observăm îndJăzneala 
zugravului în a realiza racow·gi-uri ş i mişcări neaşteptate 
uimitoare prin varietatea lor, marcînd a1;Lfel un .'pirit 
nou, înviorător, de „renaştere". În binecuno ·cuta 
Răstignire, impre1;ionantă prin simplitatea ş i expre ·ivi 
tatea compozi ţ i ei, vedem în stinga lui Isu8 un magistral 
. Ludiu de anatomie : unul dintre tîlh~Lri, prăbu ş it după 
îndelungate chinuri , avînd picioarele răsucite ca mărturie 
a încercărilor di::;perate de a se opune unei morţ, i grnaz
nice, oferă privirii spateJe încovoiat, văzut dintr-un difi
cil racom\li. în episodul batjocoririi lui Isus, dan. ul evreilor 
cuprinde mişcări neobi şnuite şi groteşt i , contra, tînd 
în chip atît de potrivit cu figura trag i că ş i dreaptă a 
mîntuitorului. Contrastul între figura demnă, cu mişcări 
puţine ~i nobile, a lui Hristo, şi aai taţia celor din jurul 
său este unul din elementele principale ce confe1 ă regis
trului „Patimilor" un neobişnuit dJ·amati~m. În cena 
prinderii, Isus rămîne drept şi resemnat, în t imp ce o -
taşul din ::;tinga execută un adevărat salt către cel pe 
care, după înţelegere, trădătorul Iuda îl sărutase. 

Mişcarea personajelor e te în1;oţită de adîncirea p.-iho
logică a chipmilor. Potrivit ::;entimentului tragic ce este 
impus de pictura naosului, ch ipurile personajelor sînt 
zugrăvite pe o proplasmă întunecat ă, brun-verzuie. Culo
rile coapte ale pla mei, pe te care se , uprapun cîteva scli
piri de alb, dau senzaţ ia unei călduri tainice, ven ită din 
lălrntrul personajelor. Conver::;aţia chipmilor, limba
jul expresiv al rnî inilor dovedesc o înaltă măie.-trie . în 
Rcena Ridicări'i de pe cruce, I.-us îşi domină cu privirea 
călăii. Căinţa lui Petrit e::;te una dintre cele mai expresive 

http://patrimoniu.gov.ro



rep i·ezenLări ::iile d1Lrerii. De ma i·, disLincţie, chipul lui 
Isus el pe năfram;t r ()' lui Ab0 m· se impune ca un s tă
pinit.or a l Lumii . ică i eri nu a fost în\.eleR aLîL de bine 
ca b Dobrovă.ţ ::; ufleLul mon;i,hului . O itnprcs ion ::iintă 
o·al rie le chipuri e. Le cuprin R~t în ult imul regi trn ::iil 
camerei mormintelor. Figw'i R.sceLice, pămîntii şi pre
lungi, cn bă.rbi enorme, u ol'bite întunecate din l ă.unLrul 
cărora ne fixează ·clip irile i ntensc ale ochilor, a eHta, 
este Lipul de monah pc care kt reaL cu atîLa dragm;Lc 
„i pricepere zugnwul de la Dobrovăţ. 

P ropo rWLc figurilor : ublinia,ză a l ăLuri de mi.;care ş i 
expl'eR ia chipurilor, p:,;iholo()'ia, pe1 sonajelor. Îo scena, 
lnălţăr·i'i, alungirea per ·onajclor, 'in ·cri indu-Rc admi iabil 
pe forma ::ii rcului triumfa,!, ac enLuează în chip aLît d 
rafinaL HenLimentu l dumnezeie · , ele .·upr mă glorie, pe 
care Lrcbuia . ă-1 tl'an · mită. ,·cena. 1n episodul Biinei 
Vestiri, aflat în naos, ·ub ar ·ul pi zi~ de nord-est, Maria 
e. te zveltă ş i dreaptă, încremenită. ca o coloa.n ă, înclinîn
dn- şi doal' cctpul, u delicatc~c. Este accen tuaLă. cu nease
muită llobleţe smerenia per. onajului. Chipul Mariei, din 
nefcl'icirc aLîL de impus unor grave degraclrtri, este unul 
din cele ml1.i reuş i te pol'LreLe ·rel1.Le în artl1. noast1ă medie
va.l ă. 

La Dobrovăţ ne găsim 'inainLea unui maesLtu, sLăpî n 
deplin al meşteşugului , ău. Aşterne des nul spontan ş i 
fel'm. în ac la„i timp, nu îl stînjenes micile „neglijente" 
p caro le creează mişcarea nCt'VO<tRă „i rapidă a peu luJui . 
Nu 11 sp ric conLurnril groa8 , <t.;ternuLe v iguro: şi u 
simţu l formei. ZuITnwul cunmi.ş l e pr •a bine. cfe ·tul de lR: 
dist~tnţ.ă al unui contu r R<W a cent lummoR. .Accea~ i 
cu noa. L re Leme inică a legilor immtli. mulu i îl deLe1 mină, 
mai cu Rearnă în nao · şi <t lLM, unde luminozi t}ttea es te 
mai mică., să întrebuin ~ezc tonuri contrastante. F01mele 
a jung ~i, fie tăi oase, acc'nLuîn~ astfel volum.ele m~tr i al.o 
a rhiLccturilor, imu cuLele ve.;mmtelor. În TC 0 '1Rtnil n PaL1-
milor" pari a. Le ~tfla în u oml irc<t l al unui irnenR teaLrn. 
Cont.rastele valorice Rîntîn Ro~iLc ele mmoni i 8obre, în carn 
domină ro. ul că.răm iziu. si brunul. .A l ături de ace:Lca, 
verdele îochi' , neo·i·u l, albL;rile, rn„urilc [ine, g1·iurile, v io
leturile si o mrile p<tlide ie~i,l izea,ză rafinate îmbinări. 
în naoR, 'unde totul este rnonum nLal, undo tema „Pati
milor" ne copleşeşte, conLra. tel sînL de maximă inLcn i-
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tate. în pronaos, unde pereţi i înt împărţ, iţi în umedenie 
de cene povc. tind despre minunile lui Isus, unde ne 
n.propicm de exteriorul biseri cii, contrastele se a,tenuează, 
co lorit.ul devine rnulL mai cald, mai luminos, încunumi,t 
de alburite ve.;mintelor din „Sino::iidele Ecumeni e" sau 
din „Liturgh ia dumneze iască" 5• 

în ciuda fapt ului ă este un mona ·Lic, zugravul de la 
Dobrovăţ nu ne a.par nici ab tract, nici se : i stereotip 
în reprez ntăl'i . Iubeşte ascetismul ş i gîndirca monahal ă, 
dar ·e întoarce cu pa, iune ş i către a pectele laice ale 
v ieţii. !n ţeleo·em ace<tSL~t din modul adînc în care sm
prinde , enLimentelc omeneşti, din savoarea cu care 
p i ctează detalii ob:ervate în viaţa zilnică. Cu plăcere ş i 
umor a pic Lat zugmvul coco . ul din episodul Căinţei l'tti 
Petrit; cu ar tn. unui f in ob rvatOl' r, zug1 ăv it caii şi 
călăreţii din „ ena Drurniil ariw'i'i. 

Ansamblul pictm'ilor murale a foRt executat, se pare, 
pe varul umed, tehnică ce se potrivea de minune cu spi
l'itul pontau ş i bărbăte. · a l zugravului principal. Era 
mîndria de a vedea materia ,i meşteşugul · tăpînite cu 
braţ puternic ş i sigur. A emeneav o~meni ~rau, fără ~d?
ia lă, pe plac domn ilol' ce n.tr faunt glona Moldovei m 
vcacuri l XV - XVI. 

De La, 1529 pînă a.RtF~zi măn~i,st i rea, Dobrnvă~ului s-a 
bucuraL "i de bl îndeţea unol' timpuri , dar, mai cu seamă, 
a ~wut do înlrnntaL vitregia vremmi lol'. 

în ecolu l al XVII-lea Vasi le-Vodă a înch inat ctitoria 
lui ŞLefan mănăstirii Zografu de Ja muntele Atho 6• 

!n prima jumătat a secolului a l XVIII-lea mănăstirea a 
fost crunt' prădată d „Variam polcovnicul u o seamă de 
cătane şi moldoveni" 7 • în . ecolul al XIX-lea calotele 
nao ului ş i prnnaosului au fost sparte ~ i înlocuite cu tlll' le. 
O turlă de aceleaş i dirnen. i uni -a ridicai „ i el asupra camerei 
mormintelor, fără a răspunde, în. ă, în i ntel'ioml bisel'icii. 
într-o epocă tîrzie, picttu·a din vremea lui Petm Rare„ 
a. uferit o .'eric de refaceri urîte, întl'-o tempcm de proastă 

0 G. Ba l ş a firmă că: „ î 11 pronaos, 111 sil, pici ura nu parc a fi rlc aceeaşi 
rnln ă ş i , cel puţin t n p:1r\ile ti c jos, a fost refăcută sa u făcut:i ulterio r" 
(B iser ic ile lui Şte fa n ce l Marc, „B ule tinul Co misiunii Monumentelor Is
tori ce", XV lll , 1025 p. 120). Astăz i , ci nci refacerile lipsesc , ne apare cu 
destul ă c laritate că ş i 1n prouaos, ca 111 toa te lncăpcri l c, a lucrat aceeaşi 
echipă ele zugrnvi sa u o echipă a fla tă sub conducerea ace lu iaşi maes tru . 
Î l recu noaş tem ln rn ocl deosebit clupă sfin\ii că lu gă ri ş i pus tnici zugrăv iţ.i 
l n ullirnul registru. Atila doar : apropiindu -se de exter ior, viz iunea pic to
rului ci 'V ine mai lum inoasă , rna i ca l dă , mai l n c lin a l ă spre p i toresc, mni 
pu(.in drnmalică. 

6 Mareic Dic\ionar .cogrnfic a l Rornânil'i, 1900, vo i. III , J> . 158, 
1 Cronica G hi cukşlilor , p. 457. 
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5. NAOS , BOLTI. IANDANTJV UL NORDIC: J/BJIU\' ll\IUL CUJ\l A J 
J\IUL'{'l OC!fl. 

calitate s, aşa cum vedem încă la Prnbota. !n 1864 
mănăstirea a fost transformată în penitenciar 9 . La sfîr
şitul secolului al XIX-lea ctitoria lui Ştefan era în ruină. 
De aceea, reparaţiile 10 din anii l 893 ş i 1897 au fost bine
venite. !n anul 1927 a,nsamblul pictmilor murale de la 
Dobrovăţ a fost curăFt de repictările in tempera 11• Cu 

7. NAOS, BOLTI. TIMPANl lL DE NORD-EST: BUNA VEST IRE. 
8. NAOS, BOLTI. POHTILINE rOARTE OF:(;RADA'I Ă ÎN ZONA 

toate micile efort uri do restaurare, monumentul a intrat 
lent în paragină. 

În anul 1975 Dirnc~i<L P<ttrimoniului CulLural Nl'J,~iorntl 
a început la Dobrovăţ lucrări de restaurare a arhitecturii 
bisericii : desfacerea celor trei t urle adăugate în secolul 
<tl XIX-le~L, reconstituire<L acoperişului în „jorrna in'i
ţială cu pantă rnare" 12, refacerea, bol(,ilor, executarea 
unui t rotuar de piatră în jurul momunentulni, efectuarea, 

8 „F undalurile au rost reluşa le c u o c uloa re ca re se spa l{i uşo r" . .. 
„Păr I il c infer ioare sl nt spoite . Ca 111 multe biserici moldoveneşli , găsi 111 

rrra ritc cu nu111 e polon eze din armata lui Sobicski ; aşa bunăoară, !n pro
naos, ceea cc ara tă că , dacă acest pronaos a fos t rez ug răvi t , aceas tă lu 
Cl'lll'e s-a făcut incii în veacul ul XV 11- lca" (G. Ba lş , op. cil. , p. 121 şi 12"1). 

0 Mareic Dic\ionar gcogrufi c al României, p. 158; N. Stoiccscu , op. 
cil. , p. 920. 

10 N. S toicescu , Repertoriu/ bib/ioyra/'ic al loca/ilâ/ilor şi 1110nw1w1tlclor 
111 cdie11ale din Moldova , p. 251 . 

11 I. D. Şte fă n escu , op. cil ., p. 1.83. În ciuda cură\. irii ni se arată d: 
„La cl ccoralion rcstc cncorc cn[u111cc ct tnchec du lait de chaux" . 

Aceasta l-a făcut pc autol' să creadă că pandantivul de es t a l na o
sului nu mai păstrează pictura. 1n realitate , c um a111 viizut , aici. se a fl ă 
unul din ce le mai impresionante portrete din pictura no:.i st ră medievală . 

După informapa preotului Gh. Mihoci , fost paroh la Dobrovăţ Intre 
anii 1930- 1946, spă larea bisericii s-a termina t 111 anul 1931. 
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Ci. NAOS, BOLTT. PANDANTIVLIL VESTIC: T JIONUL LUI DUl\1-
Nfi"Z.t"U. 

repara~iilor ht soclu, contraforţi, <:tnca,drament, cum i şe, 
refacerea pardoselii din p iatră la vechiul nivel de călcare 
etc. 

Din nefericire, însă, con. crvarea picturilor rrnualc 
a fost mulLă vreme trecută cu vederea. lu ci ud<1, repetatelor 
semnalări privind gravele desprinderi ş i lacune - mai 

Tl~IPi\Nl l l. lJ I Ş I Al\CULl l l P ll~ Z TŞ DE NORD-VEST (IJOT.t.::Z U L) . 
!J. NAOS, BOl.TI. TIM PANl/L DE NORD-VEST: JJOTF:Z UL 

cu . ·m~mă în rngi unea bol \,ilor nao::;ului şi a regiK trnlui 
infer ior din t o<Lte încăperile - nu ·-a intervenit pentru 
salvarea semnelor de pictul'ă <tn1euinţ<L1 ,c să c;tdă. S-au 
dcmoh"Lt, fără o proabbilă ex<"Lmin<trn de aproa,pe şi <"LF>i
gurare a picturii, turlele prom"Lo::;ului ş i camerei mormin
telor. Cîud ::;-;\, început dcxfaceroa Lm'lei naosului, frag
mente de picli ură din zona bol(,ilor - zonă iwînd gnwe 
burdu~eli ~ i mari bcune - ::;-<W prăbu~it. 

Unele clin dcgn-1,dărilo celo mai grnve Kufori Lo de ::;trntul 
·upor t a l pi ·turii se datoresc modific::'trilor adu8e în 
comtruc~i<t biKericii. De <Lsemenoa,, eKte po::;ibil ·ă -fi exiR
tat ._ i alto traume .·uferitc de monument şi capabile flă 
producă mari filmrări şi el i 8locări <tlo zidăriei. 

În afara zonei bolţilor rmosului , am remarc<tt, la cen, 
din tîi i nvestig~tţie, marea fi::; ură de la îmbim"Lrea Meului 
t rarn;ven;al cn peretele ve.' tic deaKuprn amplei :-;cenc a, 
Adormirii M<"Licii Domnului ; <LJn obr;crvat do ar;emenea., 
o gravă fixmă la îmbinarea, bol~ii camerei mormintelor 
cn peretele sudic. Singurele fi uri i:;i di slocări pc care 
le-am putut examina de ~tproape înt cele produse în 

u Aviz nr . 9 din 15 ianua rie 1974. 
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zona bolţilor naosului. Ele ::;e datoresc, fără îndoială 
greutăţii turlei şi faptului că biserica nu fusese proiectată 
să . susţi~ă o asemenea, povară. În pofida aşteptărilor, 
prm desfacerea turlelor s-a dovedit că meşterii secolului 
al XIX-lea ridicase ră mari ziduri din cărămidă, înalte 
de 6 m ş i groase de circa 80 cm . Zidurile şi bolţile bisericii 
trebuiau · ă suporte tone de cărămidă ş i mortar, temeinic 
legate. În naos, bolţile ~tu cedat : s-au produs grave fisu
rări, di slocări ş i tasări <1le arcurilor piezişe si timpanelor. 
Fisurările ş i di ::; locările au dus la fracturarea suprafeţelor 
pictate, sfărîma,rea ::;upor tului picturii, împreună cu ::;tra
tul de culoare, de-a lungul fisurilor, îndeosebi în zona de 
contact între arcul pieziş ş i t impanul corespunzător. 
Micşorarea suprafeţelor timpanelor prin tasare a provocat 
de. prinderi de mare grav itate ale suportului picturii. 

Un factor important al degradărilor picturilor murale 
de la Dobrăvăţ este umiditatea, duşmanul ştiut al tuturor 
:n;ionum~ntelor noastre vechi. Fie că este vorba de capila
ntate, fie de condens sau infiltra. ţii, umiditatea duce la 
di sp~riţ;ia mai mult sau mai puţin lentă şi sigură a stra
tulm de culoare, la macerarea suportului picturii. La 
Dobrovăţ, ridicarea nivelului de călcare, în exterior atin
gînd pe alocuri 80 de cm peste nivelul iniţial, a favorizat 
acţiunea umidităţii în zona registrului draperiei ş i parţial 
a sfinţilor în picioare. Marile fisuri în zidări e ş i defectele de 
acoperire a bisericii au permis infiltrarea în zona bolţilor 
naosului a apei de plo~tie 13, împreună cu pulberea de 
mortar ş i cărămidă macerată. Au apărut eflorescenţe, 
exfolieri , eroziuni ale stratului de culoare. Pictura bol
ţilor rnto::;ului este astăzi într-o stare j alnică , contrastînd 
atît de mult cu re::;tul picturii, uimitoare prin prospeţime 
ş i claritate. 

Intervenţia din anul 1975 asupra picturilor murale de h:t 
Dobrovăţ, a avut caracterul unui prim ajutor. În prima, 
ş i cea mai dificilă parte a lucrărilor s-a urmări t ancorarea 
zonelor desprinse din bolţile naosului, pentru ~t se putea 
continua desfacere~t turlei. S-au făcut consolidări prin 
injectări cu mortar 'i i caseinat de calciu şi tiviri cu mortar 
de var. În a doua parte a lucrărilor s-a înlăturat cea mai 
mare parte din tencuiala cu ciment din registrul infe
rior <11 pronaosului, zonă adînc afectată de umiditate . 

Ceea cc apare în urma gravelor degradări constatate 
la Dobrovăţ 14 , ca de ~t ltfel ş i la numeroase alte monumente 
ale ar tei noastre vechi, este necesitatea unei politici a 
urgenţelor în restaurarea picturilor murale. Altfel, riscul 
unor mari pierderi din picturile murale ce alcătuiesc 
comori inestimabile ale artei noastre vechi este enorm. 
Am pomenit în prima parte despre valoarea excepţională 
~t ansamblului de pictură de la Dobrovă\i pentru a arăta 
că o asemenea operă nu poate fi preţuită îndeajuns, ceea 
cc fac cu atît mai inacceptabile pierderile l;li neglijenţele. 

De-a lungul unei scw·te experienţe am reu1;1it să con
.tatăm căi o anumită degradare nu este izolată. Ea ::;e 
rngăseştc la mai multe monumente, în locuri neaşteptate. 
Fenomenul desprinderii Rtratului de culoare, ce a consti
tuit elementul s urpriză la H umor, Arbure ş i Moldovi\;a 
se regăseşte ::; ub o formă neaşteptat de gravă b Dobrovăţ . 
Umiditatea în registrele inferioare ale picturilor murale 
este un fenomen generalizat. Reparaţiile ş i rostuirile cu 
ciment sînt binecuno::;cute plăgi, prezente la foarte multe 
din monumentele noastre . Cu toate acestea, se petrec 
încă fapte nedorite. Aş~t de pildă, de curînd la biserica 

1 3 Infiltrarea apei de ploaie prin feres trele turl elor a fost semnalată 
lneă din 19:10 de I. D . Ştern ncseu ln l .es pei nlures du 111011.aslt!re de Dobro
vă/. 

14 În ultimul limp, colaborarea noastră cu laboratorul de la Champs
sur-Marnc (Laboratoire de Rccherchc des Monuments Historiques) ne-a 
prilejuit efectuarea - ln condiţii tehnice exce lente şi prin bunăvoinţa 
p ersonalului laboratorului - a unui însemnat număr de analize ale unor 
prelevări de pi cturi murale din Moldova ş i Transilvani a. 

Analiza pre levărilor de la Dobrovăţ a cv id enţ.iat următoare l e: pi c
turile murale, executa te ln tehnica fr escei, a u suferit retuşuri (poate fi 
vorba de repictarea în tempera, probabil din sec. XIX, sa u de urmele lu
crărilor de curăţire efectua te ln anul lll27). Stra tigra fi a es te destul de com
plicată (de la 3 la 6 straturi ). în cca mai marc parte a u fost folosiţ i pi gmen
ţii : ocru ro şu (fier), ocru glabcn (fier), pămlnt verde (fier), negru animal. 
în suprafaţa picturii se observă un proces de sulfatare. 
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Sf . Cruce din Pătrăuţi - important monument al vea
cului XV - s-a construit un rriasiv ş i urît soclu de ciment. 
Aşa-zise operaţiuni de restaurare, cercetare şi protecţie 
- în fond nefericite intervenţii - se petrec înc~. s~b 
ochii noştri . Noi instalaţii electrice prinse de pere\;11 p1c
taţ,i ai monumentelor ~tm putut vedea la biserica Sf. 
Gheorghe din Hîrlău sau la Pătrăuţi. 

Fa\;ă de constatările pe care le-am expus l:!e ridică 
problema măsurilor ce t rebuie întreprinse în scopul 
preîntîmpinării unor asemenea s ituaţii. Desigur, aşa cum 
este bine cunoscut, Direcţia Pa,trimoniului Oultural Naţio
nal este confrunh1tă cu o multitudine de sarcini privind 
conservarea ş i restaurarea monumentelor istorice de pe 
cuprinsul întregii ţări. Ţinînd ::;eamă de numărul mare al 
obiectivelor care ne stau în faţă , intervenţiile de urgen\;ă 
sînt cele care ne pot asigura salvarea unor importa nte 
zone de pictură murală şi, în acelaşi timp, acoperirea 
unor arii de lucru cît mai largi. 

Politica urgenţelor în restaurarea picturilor murale 
trebuie - după părerea noastră - să cuprindă următoa
rele etape : 

1. Cercetarea marilor monumente cu pictură murală. 
Alcătuirea fişelor de sănătate cu menţionarea 
zonelor ce necesită o intervenţie imediată, pentru 
a evita pierderea unor mari suprafeţe de pictură . 
Stabilirea unei priorităţi a interven\;iilor în funcţie 
de importanţa monumentului ş i gravitatea degra
dărilor. 

2. Alcătuirea documentaţiei de lucru cuprinzînd pro
punerile de intervenţi e ce urmează a fi avizate. 

3. Consolidarea suprafeţelor de pictură murală ce 
ameninţă să dispară executînd minimum de acţiuni 
necesare, evitînd ~tstfel lucrul îndelungat la un 
l:! ingur monument în defavoarea altora. Acţiunea 
aceasta va trebui sprijinită de o solidă documen
taţie fotografică. 

De asemenea, trebuie ::;ă ne obişnuim cu ideea că 
lucrînd la re•taurarea unor picturi mumie putem desco
peri fenomene neaşteptate, duşmani neştiuţi ai monu
mentelor, a căror acţiune de distrugere, însă, este deosebit 
de gravă . Astfel, prin }1mtliza unor probe ţlin eflores
cenţele apărute în zona bolţilor naosului, la Dobrovăţ , s-a 
constatat că stratul de culoare este supus biqdeteriorării. 
Cercetările sîn t încă în curs. Sigur e~te' că, pe 
anumite porţiuni <1le bolţilor naosului (îndeosebi scenele 
Buna Vestire, BoteZ'ul ş i l ntîmpinarea Domnului) stratul 
de culoare este iremediabil dispărut sub cru::;t~L de eflo
rescenţe. 

Pentrn parcurgerea celor trei etape arătate mai ::;us 
va trebui ::;ă fim sprijini ţi cu toată seriozitatea pentru 
utilarea con::;ervatorilor ş i resta,uratorilor cu toate mij
loacele necesare investigăirii picturilor murale, a înre
gistrării observaţiilor ş i operaţiilor efectuate. Fără posi
bilitatea cercetării îndeaproape a picturilor murale, cu 
binocluri, reflectoare puternice ş i - în primul rînd -
cu scăr i telescopice, vom pluti în domeniul unor penibile 
aproximaţii, vom rămîne cu nădejdea semnalărilor neaş
tept<tte ş i întîmplătoare privitoare la degradările unor 
valoroase fragmente de pictură murală. 

Urgenţe le în restau rare nu vor <wea deplina, ei 
valoare dacă nu vor fi însoţite de ample ac\;iuni privind 
înlăturare~t sau diminuarea marilor facto ri ce produc 
degradări ale picturilor murale. Reamintim, în primul 
rînd, umiditatea. În intervenţiile noastre vom rămîne 
la un simplu tadiu de acţiune empirică dacă nu vom 
avea sprijinul laboratoarelor de chimie, fizică şi biolo
gie. În acelaşi timp, vor trebui iniţiate ::;erioase acţiuni 
de instruire a celor care stau permanent în apropierea 
monumentelor noastre, ocupîndu-se de îngrijirea lor. 
Pentru operaţiunile pe care trebuie să le facă şi pentru 
cele dăunătoare monumentului este necesară alcătuirea 
unui statut. Nu se mai poate concepe o muncă de conser
vare şi restaurare a picturilor murale fără o colaborare 
permanentă a mumliştilor, arhitecţilor, istoricilor de artă, 
chimiştilor, fizicienilor şi biologilor, a t ut uror celor impli
caţi în salvarea operelor de artă. 

http://patrimoniu.gov.ro




