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I mportanta ctitorie a voievod ului Mircea cel Ma re 
a fost ridicată între <Ulii 1387- 1388, pe rîul Olt, la 

]ocul numit Nucet d in jud eţul Vî lcea . Biserica marc a 
Coziei s-a constituit de la n a"?te rc în reper semnificativ 
a l a r tei bizantine de epocă paleologă, material i zată stră
lucit în Tara Românească la biserica Domnească de la 
Curtea d~ Argeş ş i în Serbia la cîteva monumente. Con
struită din piatră ş i cărăm idă de arhitecţi şi meş te ri cu 
alea.să gîndire a rtis tică, a fos t împodobită integral pe 
dinlăuntru ou frescă, pe la 1391 de pictori ale căror nume 
nu se cunosc. 

De la început, aşezămîntul a pa rticipat activ la vi·aţa 
culturală ş i la importante momente politice ale. ţării. . 

Datorită acumulării de degradă ri m ajore, tunp de 
trei secole s i oevia, poate ca ş i unor factori subiectivi, 
în veacul al XVIII-lea s-a deois aşternerea unui nou 
stra t de frescă pe pereţii altarului, n aosului cît ş i pe 
pereţii noi ai pridvorului adăugat. Conform pisaniei _din 
naos, de deasupra uşii de la intra re, se cunosc. prima 
data re a picturilor între anii 1704-1705 cu echipa zu
gravilor Preda şi fiii săi, Ianache, Sima ş i Mihail, ia r 
în pridvor, data de 1707 cu zugriavii Andrei, Constantin 
şi Gheorghe precum şi inscripţia din partea de nord
vest ce menţionează „Filia Chelarul, Efrem Ieromonah 
leat 7216 (1708)", anul terminării picturii. Mai există şi 
o a treia etapă de pictură executată în frescă în zone 
parţiale ale bolţilor din altar şi n aos, probabil, la sfîr
şitul seco lului al XVIII-lea, în timpul lui Teodosie care 
a zidit, în 1794, tîmpla în locul oelei de lemn. Aceste 
zone au fost depistate în timpul lucrărilor de restaurare 
în anul 1984, în perioada de cercetare de pe schelă. Se 
referă l a scenele din altar - r egistrul ou medalioa nele 
profeţilor, „Cel vechi de zile", „!nălţarea", în partea 
dinspre vest; naos - „Floriile", „Răstignirea" şi „Schim
barea la faţă". Numele zugravului nu se cunoaşte , dar 
se poate menţiona că această frescă nu face notă dis
cordantă cu cea de la 1705. In altar, în locul unde a 
fost vechea. tîmplă de lemn, s-au găsit, la lucrările din 
etapa 1984, fragmente de frescă din secolul al XIV-lea, 
fapt ce arată că aceasta s-a desfăşurat în toate încăperile. 
Aceste fragmente s-au lăsat la vedere ca m artori. De 
asemenea, la ferestrele turlei, s-au observat urmele unu_i 
puternic incendiu la boiandrugii de stejar, datat de noi 
înaintea aplicării frescei brîncoveneşti. Invers, fiind tem
peratura ridicată, ar fi crăpat stratul suport şi ar fi 
schimbat prin calcinare aspectul aromatic al multor pig
menţi. Sub aspect stilistic şi tehnic, susţi n em că pictura 
Pantocratorului este din secolul al XVIII-lea ş i nu al 
XIV-lea . 

Pictura din secolul al XVIII-lea a bisericii m ari de 
la Cozia corespunde stilistic şcolii româneşti de factură 
brînoovenească, cu un program iconografic şi o bogaţă 
decoraţi,e ornamentală de tip floral (în mare parte ou 
foiţă de aur) specifice artei respective. In naos, pe pere
tele de vest, spre nord, a fost zugrăvită familia Canta
cuzinilor (care iau suportat cheltuielile noilor interv~nţii) 
iar spre sud s-a zugră\rit ct'itorul iniţial, Mircea cel 

Mare, precum ş i fiul său Mihail, ca înch.inăto ri ai bi
sericii . 

P entru o mai bună înţ legcrc <l categoriilor ş i întin
derii multiplelor d egradări ce a u fost depista te î11<:1 in te 
cît şi în timpul :lu crărilo r de r es taurare, sîntem nevoiţi a 
cita cîtcva aspecte clin viaţa m onumentului ş i unele din 
cele mai importante .intervenţii care sî nt cunoscute: 

- domnitorul Neagoe Basarab adaugă ferestrele pro
naosului (1512- 1521 ); 

- sub Mihnea Vodă al IT-lea, Amfilohie ieromonahul 
face modificări ansamblului monas tic, între anii 1583-
1590; 

- sub Cons tantin Brincovcanu se adaugă pridvorul 
deschis, se alungesc ferestrele, păstrîndu-se veohile che
nare de pia tră, se execută pictu ra nouă în altar, naos 
ş i pridvor; 

- 1a 1794, Teodosie zideşte tîmpla şi res taurează cu 
frescă din nou zonele afectate ale boltirilor d in altar şi 
naos; 

- la r epresaliile armatei turceşti din 1821 - 1822 bi
serica a avut de suferit; 

- în secolul al XIX-lea a function.at ca închisoare; 
- între anii 1903- 1916 a fost ·internat de fete al 

Azilului Elena Doamna; 
- în timpul primului război mondial, trupele ger

mane ele ocupaţie au folosit biserica drept grajd; 
- Comisi1a Monumentelor Istorice intervine între anii 

1928- 1933, căutînd să aducă monumentul la forma ori
ginară prin grij a arhitectului N. Ghica-Budeşti. Se scoate 
la vedere paramentul iniţial de sub un strat gros de ten
cuială si se fac masive chituiri cu ciment în toate încă
perile, 

0 

la toate nivelele ; . . . 
- în aceeaşi epocă se fac intervenţii asupra pictu.r:u 

de către pictorii Mihail şi Teodorescu, cu metodologie 
si solutii ce nu se cunosc; 
· - Între 1957-1958 şi în 1970 se execută lucrări de 
arhitectură ca şi rostuirea ou ciment a trotuarului din 
bolovani şi a soclului de piatră. 

Lucrările de r estaurare au început după consultarea 
materialului r ezultat în urma cercetării efectuate de către 
ing. chimist Ion Istudor şi picto~ul res~au_ra!or ~)an ~o
hanu cu privire b ·: analize de pigmenţi şi ltanţi, analize 
şi st~·atigrafii de strat suport şi_ m~rt_are , r~leveu de 
umiditate. analize dR săruri solubile ş1 m solubile, probe 
de fixar e cu dispersie de caseinat de calciu transparent, 
curătare înlăturare de săruri şi verniuri, toate acestea 
efectuat~ pînă la registrul al III-lea, zonele superioare 
nefiind cercetate din lipsă de schelă. 

Conform acestui studiu de cercetare, precum şi da
torită posibilităţii de investigare la _toate ni:relele ?upă 
ridicarea schelei, s-a constatat urmatorul diagnostic al 
degradărilor. . _ 

Zidăria. Executată din piatră şi cărămidă legata cu 
mortar de var şi nisip a fost afec!ată de: . . · 

_ macerări, în special în registrul I, inferior, unde 
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piatra, cărămida şi mortarul au o friabilitate mure în
deosebi acolo unde p' deasupra au stat, timp în.el lunga!, 
tencui li cu ci mcn t în compoziţie; 

fi suri în adîncimc în zonele de ten sionare; 
mortare de cim ni cu erupţii de săruri. 

Straiul suport: 

- Intona o a fost <1plicaL în gL'n ' ral direct p ' zid ~ i 
Sl' compune clin V'ar i:; i cîlţi cu o grosime vmi<tbilă între 
0,5-2 cm; 

- fisuri şi crăpături îitw la toate nivt'lelc ş i în toal' 
încăpc• rilc_'; 

- desprinderi în canlităţi foarte mari în zo1wl bol
tirilor: 

- lacun ele strat ·uport la toate i· gis Lr le; 
- chituiri w1t rioa rc necorespun ză toare pc bnză cJ 

c:imenL în toate regis trele; 
macerări în s pechtl în r gistrul inferior ; 
cflorcscen\c saline în Lonll' regi s trele. 

Stratul de culoare: 

- chituiri nccor spunzăLoa rL' ele cim c_• nL pesl' pi -
iură la Loat nivel le; 

- desprinderi pulvc rulcnlc, solziri şi băşicări pc su 
prafc l, ' foarte întin se· 

- corpuri s trăine, cuie, dibluri, ară, pfticnjcni etc ; 
- depuneri ele pntf şi fum în s trat gros ~ i maluii 

bio logice pt• toată suprafaţa; 
- să ruri solubil e ş i insolubile, azol<iţi , ·uHat,i ş i car

bonaţi de cal .iu, sili e; 
- <t Lacuri biologice prin b·wterii, h icroirofe ra Psev

d<nnonos, Arthrobactc>r, Micrococu •le i:; i ciupe rci : Aero
c.,.onillm Hosc>um, Aspcrgyllus vc rsico lor, Penicillium 
Chrysoge num •ic; 

- rcpi tări în uki şi tempera la Locttc r •g islrck; 
- strai ele murdări' aglom rată, puternic uclerală 

p • toa tă s uprafaţci; 

- g u lroan în zon di scontinui; 
- vcrn i de ulei pc toată tîmpla ele zici ~i PL' suprn-

f 1,' foarte înlinsc în altar ş i naos; 
- lacune : irat culoMc> în toa t încăperi.l e ~ i pc în

.treaga s uprafaţă; 
- sgn1fi lări încl o:cbi la panouri le vo tive şi în zo

. nt'l ' infrrioare ale pridvorului; 
e rod ări; 

strnt ele li cheni si muschi lu L'X leriorul pridvo
rului, îndeose bi pe pa1:lca ci~· norei . 

CAUZELE DEGRADĂHILOR 

A. Cauze naturale 

sei snwJe nu provo aL fi suri , dL•sprincl ri ~i că kri 
de s trat uporl; 

- umiditatea de capilariiat mar (rel -v ul de umi
dilat arată şi înălţimea de aproa p 2 m în toate încă
p rile), infiltrnl,ic, C{)ndens ş i umidiW:tte relativă ridi cată 
a < rului ; 

- microclimatul sp ific bogat în .sulf a stimulat apa
riţia unor procese biochimice ele d gradar prin meta
bolizar a sulfului organic în sulfaţi d cal iu la bacte rii 
ş i oxidare·1 compuşilor r duş i ai sulfului ele cătr ciu
perci, avîncl ca rezultat apariţia ărurilor . ln aces t s n :, 
c re tătarii de l a Institutul el ştiinţ biologice Bucur ş ti , 
care au el pis iat, între an i~ 1970 şi 1972, cliv rsiiatea 
florei bacteriene ş i fungice, au r uş i t (în Lr-o zonă nea
fectată clin naos) să r p te f nomenul respectiv (conform 
exp rienţelor întrcprin e ele Pochan, Augier şi Jaton) . 
Introducerea încălzirii central a avut o participai·e po
zitivă la s toparea atacului biologic; 

- fenomenul el îmbătrînir . 

aos - arc nord (' li nwdn l ioan<'. imagin<' înnint<· d(• (·ons<' r V;11·<'
n•..,ta uran• <"li lu111in[1 razanlii (dpgrad f11'i : t•x fo li cri llla'ii c d 1• 

>. lral c uloan\ d t•1 u1wr i dC' praf ~i rum) . 

1\ltar - arc c u o rnament fl o ral, imagin 
... t ratului d C' ul oarc ~i în timpul 1 ro lw lo r 

insolubil l' ş i rep ictări . 

Naos - absidC1 sud , imagine înainte d înlăturarea siirurilor 
în. •rus ta te. 
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- ahsidi:i s ud, i111agi 1w în timpul conso lid ăl'ii 
ck strat sui ort p r in in.i<'C'lăr i ~i prnptiri . 

Naos - absidă sud, imagine după conscrvare
r staurarc. 

Naos - perete ves t, imagi ne înainte d rcint grarc în cul oar<'. 

110<: - pc•rC'tc vrst, im:iginc du1 ii consc rvarc-r staurarc. 

B. Factori acci dentali 

vicit'r i în sistc•mul cit' aco perire au provoc;.1L in
fi I l1 ·a \ii; 

- ciCO/JL'r i şuJ fiind plasa t aproape de boltiri, ctan
şcilaLt'<l acestui a fac ca punctul d rouă să fie plasat 
în e1propicrc·1 stratulu i pi tura! , favorizîncl concl nsuril ': 

- înca rli rui rea soJclaţiJor ocupanţi în prim ul război 
H avut un d cct 1wfovorabi1. 

C. Acţiunea omului 

- re paraţiile cfcctuc1Le ele .M.I„ între 1928- 1933, 
a u afectat prin metode ş i mat rialc (ciment) pictura. De 
as menea, mortareJe el ciment aplicate la parament au 
c•crcrnat zidăria, umiditetea cir ulînd doar spre interior; 

- sgrafilări el e num , dese n etc„ pr cum şi lovi
turile intenţionate în rcgiun -a inferioară; 

- vern i sări cu sub tan11e p bază de ulei ale tîmplei 
şi aJe supraf ţ lor foarte mari d frescă, înaintoa m a rilor
!:i ărbători · 

calitatea proastă a lumînărllor; 
- introducerea caloriferelor favorizează depun rile 
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d praf fin ·ars î n reg is Lrcle s up(' rÎ oare pri n cu ren ţ i as
cendenţi. 

Pentru eLa pa Hl84 s-a u cons ide raL c·1 te rmin ate lu
c ră rile la lud ă, alLa1· (minus zon H proscom idie i) , pridvor, 
zona boltiril o r, ex te rior ş i chitui re cu frescă ht faţadele 
ele vest ş i nord şi cură ţirea n eintegrală a tîm ple i el zid . 
În e ta pa 1985, lucrăr ile s-a u d esfăşura t în n <:1os de la 
boltiri în jos, la proscomidie, pridvor, precum ş i ele
m entele de pi a Ld1. De as 'me nea , s- ·rn :fă c u t prob de 
r eintegrare la cl coo raţ i a în. r lief ş i Ja icoanele de lH 
tîmplă . 

R espectînd recoma11clările sLucliuJui de cerceta re ela
bora t de Ins titutul d Arte P las tice „N. Grigorescu" ş i 
propunerile proi ec Lului de devi z, conform s i tuaţiilor noi 
a părnte . -a u executat următoa re l e lucrăr i : 

Zidăria 

După dooum · nlaţi a întocmită el ing. ele rez i sten ţă 
prof. Cişmigiu ş i ·as i ·t nt M . C rişan , a viza tă ele C. .E.S., 
ş i ou as is tenţa pictod lor s-au executat luc rări de conso
lid are a structurii d -. rez is tenţă la pridvorul br'in cov -
n e ·c, în 1984, prin. ce nturi plat de b e ton a rmat la ex
tradosuri printre boltiri, noul cadru Jegîndu-sc de corpul 
vechi a l bise ri cii pl'În scoab rn e balicc. D ' aseme nea, în 
1985, s-a ţes uL pridvorul ele pronaos. p c ve i· t i oa.lă , p 
n ord şi sud, cu ba re me talice ş i inj ctări în profunzime 
ele lapte de cim en t cu a race t. Ţese ri metalice ·-au mali 

x cuta t ]a •a rcele el e n ord, sud şi central, precum ş i de-a 
lungul fi surii central v erticale , pe faţada el V t'S t. După 
ce rcetă ri şi ·oncl a :j , s pecialiştii nu a u con ·ide ra t că tre
bui trata mente s pecia.le p entru fisurile pc t ras e lungi 
clin interiorul bisericii . 

Stratul suport 

S-au decapa t toate chiţuil·ile necorespunză toare cu 
ciment în compoziţi e, în toate r egi trele clin încăperile 
din secol ul al XVIII-lea, cî t ş i la exterior, morta rul clin 
r egistrul icoanei ele hram . 

S-au executa t tiviri de m argine în scopul asigurării 
şi unei prinderi bune a m arginilor frescei ele noile chi
tuiri cu morta r ele frc că (va r + nisip fin + cîlţi) după 
ce, în prealabil , m a rginile au fos t consolidate prin un
ge re cu casein at de ca lciu. 

S-au efectua t inj ectă ri cu caseinat ele calciu şi adaos 
de nisip fin, pentru consolida rea zonelor desprinse la 
boltiri urmărindu-se r zistenţa prin ancorarea frescei la 
zidărie ş i nu umple r·ea abuzivă a tuturor zonelor cu 
sunet, p ntru a se evita s tocar a de material organic cît 
şi pe ricolul provocării ele noi desprinderi prin presiun e 
şi încărcare cu greu tate (ex.: altar, boltă cu m edalioane, 
naos, sc nele Floriile, Răstignirea ş i oele două canci). 
In. bolta centrală a pridvorului, injectările au fost r e
luate deoarece executantii lucrărilor ele rezistentă a zi
dăriei luorînd prin extradosuri au provocat des prinderi 
în perioada oînd echipa de pictori au întrerupt şantiernl. 
S-au făcut în. permal1enţă sprijiniri locale prin propte 
ele lemn pentru prinderea la zid, după ce t er enul a fost 
pregătit prin ope raţiile premergătoare n eces,are. 

S-au efectuat chituiri la nivel r etras în 1- 3 stra turi 
cu ariccio şi mortar de frescă după caz atît în zonele 
chituirilor întinse oît şi la o le mici, în toa te încăperile 
cît ş i la exterior; de asemen a, chituiri la nivel în 1-
2 s traturi, clupă caz, cu mortar ele frescă şi adaos de 
nisip fin, fără depăşiri în cîmpul picturii, în toate încă
p erile. La ext erior, pe faţada de v est, după multe discuţii 
purtate, în noiembrie 1984, s-a continuat totuşi aplicarea 
s tra tului fina l el e frescă în condiţii ele temperatură scă
zută. Surprins de îngheţ, acesta prezintă multiple locuri 
ele început de m acer are . 

S-au chituit fisurile adînci pe trasee lungi după ce , 
în prealabil, au fost pregătite prin curăţare, întăriri .de 
margine cu caseinat, inj ectări. S-au adăugat în adîncime 
atît mortar cît şi fragmente de cărămidă umezite, după 
care s-au adus la nivel cu fresca. 1. 

Craoliurile fine şi. . lacunele mici au , fost · chituite cu 
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Naos - Portre tul lui MiJ·cea cel Bă trin din ta blo ul votiv , ima
gine î na int de conse rva re-res ta ura re (zo n ă cu chituiri necores
p w1zătoare d e ci ment, murdă rie ş i v erni inn egrit şi duri zat pe 

bază de ul ei e tc). 

ca rbonat de calciu frecat cu emulsie de brîn ză de v aci 
t ip ch it, după usca re fiind n e tezite l a dop de plută şi 
curăţa te împrejur. Un capitol aparte l-au cons tituit sgra
fitările din regis trele infe rioare din toa te încăperile , care, 
ele a m n ea, au fos t chituite la nivel cu aceleaşi m a
te ria.le şi prin aceleaşi m etode. 

Stratul de culoare 

Consolidarea stratului de culo.are exfoliat pute rnic 
în suprafeţe foa rte întinse a fos t făcu tă cu dispe rsie de 
caseina t ele oalciu transpar ent (prepara t la Institutul de 
. rte Plastice „N. Grigorescu" de ing. chimis t I. Istudor) 

în concentraţii variabile (de la 2,5- 4,5), în funcţie de 
zone ş i tip de desprindere. Operaţia cu grad m ar e de 
d Lficulta te a fost repetată (presîndu-se prin int rmediul 
foli ei ele polietilenă) ele atîtea ori pînă cînd s-a făcut 
l ipii: a stratului de culoare exfoliat la intonaco. La ex
te rior, în zone afecta te, a fost folosit şi paraloid în. xilen 
4,50/o. 

Înlăturarea s tratului ele praf şi fum şi a murdăriei 
aderente s-a executat conform recomandărilor clin stu
d iul de cercetare (ilus tra t şi ou material fotografic) în
tocmit de ing. chimis t I. Istuclor şi pictorul Dal1 Mohanu, 
ce se găseşte la ben eficiar . 

In e ta pa 1984, în altar şi în zonele superioare din 
naos, curăţirea s- a efectua t prin compr să el e bicarbonat 
ele sodiu, soluţie saturată înglobată în lut. In etapa 1985, 
·-a folosit compresa ele lut cu soluţie de bicarbonat de 

. odiu foa rte slabă sau deloc, clupă care s-a curăţit se
lectiv pe zon e mici în funcţie de pigmenţi ş i de degra
dări ale zonelor. Nu s-au produs scursuri. In zonele afec
tate, curăţirea a fost m ereu intercalată cu op raţiile de 
coater a v erniurilor şi înlăturarea sărurilor, urmărin

du-se în permanenţă să nu se ridice gradul ele umidi
ta te la pere ţi . In e tap a 1985, în naos, zonele superioare, 
s-a reluat curăţirea din anul 1984, scoţîndu-se stratul de 
murdărie aglomerată, bine aderat la ouloare, prin pro
cedeele menţionate obţinîndu-se o luminare cromatică 
de 1- 2 tonuri, fără a se eroda ,piotura. S-au recurăţat, 
de aisemenea, registrele cu imagini de pe vest din prid-
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N nos Port retul lui Mir·cea C' C' l Mm·• din tabloul vot iv, ima-
gine dupf1 C'O nse rva rc- rc·slau.rarC'. 

vor, l~isîndu-sc ş i ma rtori. Au fost curăţate pisania din 
naos şi. textele de p e rotulusuri , cvitînclu -s.c compl~t pier
der i le ele text. 

Decaparea chituirilor n eco respun zătoare de pc supni
fa\.:i pictHtă s-a exec utat la bisturiu ::;i spatule speci<-1k 
cu 1m.1 rc atenţi e, s-au folosit ş i înmuie ri local e prin tam
poane ele vntă unci e a fost caz ul. Deosebit el e afecta t 
au fost r egis trele J, TT, III din. m1os, în. spe ial la figuri.l ' 
Sf. Milita ri şi <de ct itoril or . 

Înd epărta rea cflorescenţ l or sa line solubile s-a cfec
tu<1t prin tampoane ele vată cu a pă , cele insolubile prin 
alterna rea de compresc ci sugativă, înmuiată în ca rbo
nat de amoniu ş i apoi hidroxid ele bariu după car s-m1 
înl~itura t mcc·mk .La bisturiu pc porţiuni cla r de limita te. 
Ultimele voaluri s-· m îndepărtat la gumă elas tică. Deose
bit de afecta te a u fost boltirile clin altar, naos ş i pridvor, 
pr cum şi părţile s upe rioare ale absidei de nord şi sud. 
Un capitol aparte l -au constituit săruril e ·ub formă de 
scursuri, manjf state în registrul superior, car e au fo.'t 
degroşate, fiecare în pa rte, prin ace leaş i procedee şi so
luţii. 

S oa tcrea verniurilor pe bază de ulei şi substanţe grase 
s-a făcut pe toată tîmpla de zid qît şi pe suprafeţe foarte 
în tins în toa te încăp rile. S-au folosit comprcsc bazice clin 
carbonat ele amoniu înglobate în carboximetilceluloză cu 
timpi de acţiune controlaţi şi solvenţi (xil n, ter bentină, 
triolo retilenă) , iar după înmuiere la bLc; turiu . 

Verniurile înnegrite de pe suprafeţ:elc aurite au fo. t 
scoase cu compres uşor bazice din carbonat de amoniu 
cu timpi scurţi de acţiune , fără a se e roda stratul el e aur . 

îndepărtarea repictărilor de tempera suprapuse pie
turilor originale a fost făcută cu tampoan e de vată şi so
luţie uşor bazică, iar la repictările în ul i s-au folosit 
comprese el carbonat ele amoniu ş i bicarbonat ele sodiu. în 
anumite cazuri cu adaos el e amoniac în proporţ:ie ele 50; 0 . 

De xemplu : m edalionul colora t în d gracleu de v erde al 
Pantocratorului, t extul suprapus lite relor chirilice origi
nale în ace aşi zonă, medalioanele din intradosuri! arce
lor la nord şi sud, precum şi în toate r egistrele naosulu i 
ş i în registrele inferioare clin prici vor. 

Înlăturarea corpurilor străin e - cuie, dibluri, cabluri 
etc„ s-a efectuat mecanic cu mare atenţie, ia r c a a el -

pozitelor el ceară clin registrele infe rioa re ca ş i a alto ra 
foar te num roase în pridvor, l a şpacl u şi bisturiu ; au fost 
cu răţate ;1poi cu tampo;rnc el e vată înm uiate în. xil n sau 
tridorl'til enă . 

JtcintC'grarca de culoa re s-a exccuh1t în tehni ca vela
tura în Jacu11 e pc suport origin al şi în. tehnica lratleggio 
pC' n oii s uporturi. S-au folosi t culori ele tempera cu 
liant dl:' t• mul si ' clin brîn ză de vaci. Zonele mari el e „trut
tcggio" sî nt în. H.lta r, d asupra n i şe lor c.l c n ord ş i .' Ud, 
într e cei pat ru 'f . Me lozi ş i ornamentul floral, în gla
flll ·iic· Jutcra.le <tle fe res tre lor, în naos. deasupra niş - .1.ot· 
d l' s ud ş i nord, r egi strcl V VT, ::; i foarte multe, m ai 
m ici , în toatL' r g is.tr elc. Un capitol <tparte îl con ·tiluie 
tra lLeqgio în fr · că executat în : special î n. r cgis tr -le I , II 
şi Ul ci i n naos şi pridvor. 

l{C'cons Liluirca d rape ri e i în tehni ca frescă a fost apli
catc'.i în toate încăperile în zo ne le cu lacune ci L' strat s u
po rt ex istL'nte, cît şi o bţinute în urma ci c<:1 păril or el e rn or
tme şi chituiri de ciment. În pridvor s-n recon ·Utui t 
c.l n1 peri<1 d upă un mic fragmccnt rănws şi descop rit cu 
OC'FtZ iR clc·capăr ilor el e ciri1ent clin 1985 . În. naos, multiplele 
gol uri lăs< 1 Le de scoate rea chituiril or ma i mici cît ş i pro
voc<1ll' mcoani . cmtc rior au fos t reintegra te î n frescă la 
ton urile locale şi parte fiind notate' cu tratteggio. 

Hcconst.ituir a în. cîmp ul pi cturii s-<1 făcu t pc chitui
rile dC' în tinde re m a re„ Ul'mărinclu -sc co ntinuarea progn
rn ului ico nografic xiste nt. în naos, deasupra nis.clor de 
no rei şi s ~d, r cgi...truJ V, s-au propus scenele: „Isus vin
dccînd clo.1 orbi" şi „Isu s ş i legiuitorn.l" ca re a u fost co m
puse în fun cţ i e Ic spaţiul existPnt ::;i n otate în tra tteggio, 
·p re intcgrnre cu ansamblul şi recunoaştere. In alta r, 
d("1supra nişelor el e nord ş i s uci , s-au reco nstituit cei pa
tru Sf. Mclozi. D l' asem e ne;1 , s-a 1·e ons Lituit ornamentul 
flo ra l_ ci in a I tar şi naos, cl eas u pr·a zonelor menţiona te mai 
sus. ln. ce le lalte regis tre, r econs tituirile privesc, în spe
cial , toHle fe restre i ' clin. <11tH1: (al secco) şi n aos (frescă ) 
ca ş i părţi clin pridvor. La exte rior, s-a r econ .' tituit în 
frescă un fragment _ din. Sf. Troiţă în dreapta, precum şi 
cm.Irul ornam ental. In. urm a di -· c uţiilor purtate' cu is toricul 

Naos Tablou votiv, imagi ne după conservare-rest:1urare (fo
tografii executa te de pi tmul Silviu Petrescu). 
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de arlă A l. Efremov. şi alţii , s-a s La bili t n eces ila lea re
constiluirii picturii, la extcr.ior, foţacl e l t· de s uc.I (cu rL·
pere puţine) şi norei , aproape făr{t re pere. S-a procC'daL 
clupă re pe re.le exis tente p c fa ţada de vest, în culori el e apă 
cu lia n t din. dispe rsie cil' casein at el e ca lciu, în conccntrn
ţi i gradat pînă la 4,50/o î.n fun cţ i e ele gradul de a bso rb-
1,i c a.l s uport ului . P c fa ţada dl• suci, soa rel c-· tens ioneud1 
pute rnic, p rovocîncl exfo li e ri ~i lac un e• în cadrul noilor 
stra turi de c uloare. P c faţ.ada de nor·d , r econs tiluirL•u a 
fost fixală cu pc:lraloid 4,5 11 / 0 în x ilen, întin s el e două ori 
pc un supor t a bso rbant. 

D egresarea ş i curăţarea cleme nte lor c.l e pi a lră. co lou ne , 
ba nche te, s-ct u obţinut cu tampoa ne de vată în x ilL•n ~ i 
t-i-i c l o retil c nă, din. lipsă el e clorură el e m etil . Nu s-a in
. istat m eca nic deoa rece s-a cons tatat o fri a bili ta te eleosL'
bi Ui la toate elc mentek de p ia tră. A ncadram entul de pia 
t ră c u pisanie din pridvor a fos t deca pa t mecanic, la bi -
turiu, de repictări an te rioare clupă ca re s-a u vel.a turn t 
fond uril e la culorile găs i te p e ornam ente le cioplite , Ja to
.n ul ~i nua nţa s tratului d E" prcpnraţ ic (pen t ru aur) exis
tent. 

l nlăturarea chimico-mecan ică a :lichenilor ş i mu~chi 
Jor prinşi p c s uprafaţa faţadei ele nord a pridvorului s -a 
operat prin so luţi e de e<1t iotim ~ i a poi .la bi ·turiu. 

Documentaţ i a tehnico-ştiin ţific[t c prezentă în jur·
na lul de şantier, cu n ota rea a tît a eta pei 1984 cît şi a 
celei clin 1985, cuprin.zîncl o peraţiil e ş i zonele de lucru 
practica te de fi ecare r es taurator clin colectiv, mate ria.l ele 
folos ite , metodele ş i so.Iu ţii.I c, procedeele e tc. S-au exe
cutat r e levee cu desfăş urăd ale tuturor s uprafeţe l o r din 
altar, n aos ş i pridvor, und e a u fost ma rcate principalele 
degradări î na inte ele înce pe rea lucrărilor cît şi p rin cipalele 
ope raţiuni executate, cc se pot urmări co nform legen
delor proprii. S-au lăsat martori mici î n. fi eca re î ncăpere 

cu pictur[t din secolul al XVIII-lca. Lucrările de conscr-

v.a rc-rcs taun.ire a frescelor din secolul a l XVIII-lea au 
fost k rrnin a te Ja sfîrsitul lunii noiemb1fr 1985 . 

S0 mcnt,i onează că ·rcinlegrarea de culoar e în tehnica 
veluturu, execub 1 tă ln exte rior pc faţadele de vest, nord 
ş i suci , a re un indice ele d urabili tate rC:'lativ, în funcţ ie 
el e man ifestarea factor ilor ele microclimat deosebit de ac
t ivi in sezonul rece , prin vînturi razante cu ploaie sau 
d1paclă, înghe ţ-dezgheţ, iar în timpul verii , prin tempera
turi riclic<1 lt'. 

SE' reco1rn.111cl[t ca astfel de lucrări el e marc dificultate 
ş i irnpo rtn nţ[t s[1 beneficieze el e t impi mui î nd elungaţi de 
exL~cu ţil', î nll'snind, în para lc.l, pos ibilitatl'a desfăş urării 
unui prog ra m c.l c cercet a re, de tes tări, probe ş i urmărirea 
rezolvării un or proble me ce neces i tă clarificări ş i date 
n oi pL~ntru îm bogăţirea înţel egerii proceselor de conser
va re-r es taurare „ 

Documenta ţi a fotografidi a fo ·t întocmiUi Ja mărimea 
ele 1U X 24 cm cuprinzî nd imagini cu toate t ipurile de 
deg radări înain te ş i în timpul lucrului (cu lumină diri
j.ak'\.) d in toalc r egis trele p.icturii şi în căperile SL?Co lului 
a l XVIU-lea. 

O nrnrc importa nţă o prezintă m{1suril e de conservare 
cc tre buie aplica te obligatoriu p entru elimina rea un or fac
tor i des tructivi înd t în <.1c tivi tate. Se pot menţio n a ros
tuirea cu ciment a trotuarului ş i a soclului pedmetral, 
a lcătuirea unui s is tem corect el e colec ta re a apelor plu
via le·, drena j e tc. De asem enea, va trebui ca beneficia rul 
să cola boreze cu Oficiul J udeţcan Vîlce<:1 a l Patrimoniu
lui C ultu ral Naţfon al în v ederea găs irii unor mijloace şi 
soluţii p entru a diminua ş i controla proliferarea păian j e
nilor şi a (lltor insecte cu material bio log.ic şi p entru a 
menţine în inte rior o umiditate relativă nedăunătoa re. 
În m od s pecial va trebui urmărit să nu se producă con
densuri, fapt ce ar afecta atît s tratul suport original cît 
şi noile intervenţii de r es taura re, iar a rderea lumînărilor 
să se facă în pridvor. 

------------------------- SUMHi\RY -------------------------

Built by vo ivode Mircea cel Mare bctwee n the yca rs 1387-
1388, monastcry Cozia Wa :> pa in ted ins ide by mastcrs whose 
namcs arc unknown today. 1' ollowing bi g damages ca used by 
ra in infiltra ti on, fires etc., du r ing Constantin Brâncoveanu's age 
the m onastcry was added the open porch between 1705-1707 
::i nd the team of pa inters Preda and h is sons - Innache, Sima 
and Miha il, pai nted anew the altar and the nave, while the 
pot·ch was puinted by the team And rei, Constantin a nd Gheor
ghe. The most serious damage · which spo i led, the 18th c. 
painting fo und a t thc beginning of the restoring w orks w er e: 
soluble a nd i1~ soluble salts, lnassive cleavage of painting layers , 
dirt , bi olog ioa l agents, re-pa intings, darkened varn ishes, gaps 
of pa int layer ; putties with morta r, maceration>, gaps a nd d e
tachments o f base layer. Aftcr researches a nd studi es made b y 
the Institut of Plasti c Ar ts „N. Grigorescu" - Bucha rest -
the team of pa inters-restorers, accordin g to the received recom
m endati ons, for tified the cleft layers of paint with the help of 
caseine dispe1·s ion of trans pa.ren t ca lci um, clea1ied the Layer of 

smokc, dust a nd dirt by physica l-mcc hanica l devices as w ell us 
chemicul ones, us in g vcry dilluted so lutions ; they r emoved the 
salts by alte rna te compresses of solutio ns a nd m echa nicall y by 
scalpel, p ullcd down the layers of va rni sh, repaintin gs a nd in
ad equatc putties, app lying putty at the same leve i with t.he 
fresco morta r, co n ·olidated the detachin g base laye rs by bor
der hemmings a nd cal cium case ine inj ecti ons, re integ ra tcd bhe 
paint gaps in the velatura tcchni que a nd tratteggio tcchnique 
on a new bas is, r cmoved thc lichen. a nd thc moss outs ide the 
porch a nd exccutcd reoonstructions in the spi rit of 18th cen
tury painting, marking the zone in tratteggio. At the s·,1m e 
time tcchndoal ass istence was also providted; expert bui'lders ca r
ried out consolida tions of the resistence structure of the porch . 

As a novelty, they ma de use of direct tratteggio r eintegra
tion in the fresco on many surfaces. The m ethodology, the solu
tions a nd used materi als are included in a rich photographic 
and techni ca l scientific documentati on which is to be found at 
the beneficia ry. 
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