UNELE PROBLEME REFERITOARE LA LUCRĂRILE DE CONSERV ARE
ŞI RESTAURARE DE LA BISERICA MĂNĂSTIRII

TOMA GORONEA

A rhitectura
tipului d

bi,s ericii mănăsrti'rii Rîm ţ S• încadrează
monurnente sp e:cifiioe veacurilor XIIIXIV din Ţara Haţeg ului ş i Ta r a Zarandului, avînd o
navă dreptrunghiularră cu sanctuar în est ş i t urn ves t.i c.
D rp ndent, mai mult oa orioare m on ument tran.silvă nean din acea tă oat ~ goT i e, pro rtramului cultural o:rtodox, aioest monum enrt dobînd eşte partiou/la•rităţi de factură bizantină, 11ică i eri înmănuncheat
ca a ici: ab idă
.semiici r eul ară c u n.i şă-•pro corn.id.ie, rlîmplă de zid într·e
altar şi ne o , navă împărţită de un zid în n aos ş i pronaos.
Alături de ·elem entele dre arhit ectură m e nţi o n a te,
monumentul adă posteşt e ş i valor oas lu c rări de pi etur ă
românească rn dicvală,
um e te primul strat pictural,
fragmen tar în pro oomidie ş i p p eretele estk în rcgis tru/l inferior, lîlngă p er bel nordic din n aos, datat
1n primele decenii ale veaouJul al XIV-lea. Al doilea
strat pictural, nu mai puţin valor s, est cel p r zent în
pronaos, ex•eouitat în t· hnlea al fr esco, de către zugravul Mihu dre la Crişu Allb, semnat ş i datat în anul 11377 1.
Ce11c tări mai vechi ca şi cele pr ze nte a le progratTNlilui i1conografic din interiorul mănăs tirii Rîm ţ aprec i ază exi s te nţa a circa opt stra tur·i2 pictu ral e a că l' or valoar , compara tiv cu prim ], două, rămîne la ap rede~·, ea istorici1or ele a rtă . A o asită · ituaţi e a , uoc s iunii straturilor pi'Oturalk impwi.e oolebor area istori10ului ele artă
cu pktorii-r s taurabori în vE.1derca s tabilirii acelor sitraturi pictural·e u1 oesa re a fi cons r vate ş.i re bau-rate, el
contribuinicl aitît la datarea cl i fircădi mo num entului cît
şi la r el varea modificărilor surve nite în timp, în prc.c sul de împodobire ou piictură, în t hnidk al fresco ~i
al seca, a lă oaş u:lui de ou'.l t.
Avînd î n veder valoarea arhit ect urală , cît şi importanţia
't raturi1or d e pietur ă interioare, co ntin ua rea
ş i finalizarea l u1 crărilor el e oon ervare-ires taurare la biserica mănă tirii Rîm eţ se înoacl r ează în categoria lucră
r ilor cu caraiober d e urgenţă, impuse şi de star ea aietua'lă
de sănăita te a m onum entului. Carraote rul d urge nţă al
luc rări1or rde 1oonservaire -~·es taur are ·es te ju tifica t el e multitudinea cau 2lelor oare au arcţi onat .asupra monumentului, înoepînd clin primele d ece nii ·~]. veacului al XIVlea ş i pînă în mom entu l de faţă . Aces te cauze sî nt fi e
de nat ură politico-socială 3 , fi datorate distrucţiilor fizice, rahimke şi m ecanice, acest a din urmă g nerate
de complexitatea conJd iţiiloir geo~fizioe 1 ocal 4.
Starea de conservare. Monumentul a beneficiat de
ample lucră l'i de conservare-restaurare între anii 1975
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- 1977 pri1ej ou care s-au înlăturait intervenţi ile anterioare 'oumu1arte în timp, asupra picturii de int -rior. Calitate~ aoestor intervenţii îi oferă aoeste ia, în. momentul de faţă, o imagine apropiată de cea originală.
OonJditiiQe
geo-fizice locale au acţionat şi acţionează în ~od distructiv atît asuipra elementelor picturale oît si asupra elementelor arhitecturale ale edificiului. Info~maiţiile date de studiul geotehnic5 a_rată că n~
velul apei freatice s găseşte la 30 cm sub mvelul pavimentului şi esrt~ :în directă legătură cu apa r-_îrului. Ge?agiu din imediata vecinătate . în sezonu~ plo10s. b~senc~
es te adesea inundată şi, în permanenţa, apa mf1ltrata
în pereţi macină mortarul zidă.riei şi al straturilor de
pictură.
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Idem.

Pavimentul. înlăturarea ultimei pardoseli din b eton
a dus la d escoipe riir·e a w1 ei pa rdose[i anterioare •r eali za te
clin cărămi zi poligonale. Es te nec sar ca pandos ala c
va fi amena jaită să fiie real i za tă cl in oărămidă şi aimplasată la nivelul el e căkar e r ecent de ooperit.
Zidăria est realizată din blocuri de piatră spartă şi
piatră de rîru l·egate cu mortar de va r-nisip. Sta~· ea pr cară d
conservair .a zidărie i es te dată ele corelarea următoar.e lor siituaţii exiiS tente: pardo eaila de la data eclifioării monrum ntului a ajuns în prez·ent la circa 1 m
sub nivel ul actual al ter·e nului, creînd u-sie astf.el o zonă
perimetrallă monum ent:Jului ca r e col ecteaz ă o m aire parte
a apei de precipi1taţie ş i a icel1ei fr.eatioe. Suprapuneirea
aioestor cauze ou oaradter permanent fav;orizează o umiditate de capilaritate accent uată cu caracter evolutiv care
g nerea ză discuţii permanente asupra monument~
lui. Cu ocazia luorăriloc de conse rvare-restaur.ar1e dm
1975- 1977, s-a întocm it un proiect de transmutare a
lăcaşului, în vederea înlăturării
caJUzelor şi efecteQor
distrucţiilor produse
d
apa de capilaritate prezentă
masiv în zidăria edificiului. Din motive obiective s-a renunţat la arcest proiect. In prezent rezolvarea transmutării monumentului ·este din nou actuală, cu atît mai
mulrt cu cît monumentul a benefioia1t şi de lucrări d e
consolidare a elernentelor ·ele arhitectură şi a stiraturilo:r
de pkitură l'lllcrări pr1evăzute şi în anteriorul proieot de
transmurta~e. In momentul de faţă se e:x;ecută lucrări
de suibzidire realizate din fi er-beton, cu dublu rol, aoela de oprire a infiiltrării apei de capilarita·t e ca şi de
consolidare, printr-o centură de fier-b eton, uLilă operaţiilor viitoare de transmutare. Precizăm că în cazul în
care transmutarea nu se va realiza, condiţiile Locale
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vor anu]a, în limp, funcţia centurii, aceea de izo lare
posib ilelor tas ări în timp na tur;:i m a terialului folos it la s ubzidire favorizează infiltr~ţi a apei
de oapii1aritate.
Tot cu prilejul lucrărilor de con.ser are-r staur.a re
din 1975- 1977, te111ou ieJiJ,e vcich i a u fost decapate şi
s-au acop riit to·:ite faţadele cu un strat de var-nisip,
tip arriccio, caire urmăreşti cu fiid elita te zidul med i·eval r a] izat din pi'lt ră s pa rtă şi pi atră de rîu.
Învelitoarea, iniţi.al clin .. inel rilă, a ben ficia t de lucrări sp ecifirC€. S-au r e făcut şarpanbe le şi s-au aooperit
·c u itablă de .cupru . N erv u rile d i pus p vert ica lă :i ::i riz011 tală or eează o imagin e apropiată înfăţişăirii cu .~· i.n

hid1rofugă . DaitorHă

1

ddlă,.

Stratul suport al picturii. Nu meroasele interv n.ţii de
înfrum us ţa.r·e a lă caşului de cult, aprioximativ opt r pidărr i , fac oa un s trat ptlictural a n terior s·\ d cv in ~t suporitu l pi1o turii s u prapus" cu boate oon ecinl? le pe eire
le im pl i că. In situ aţia d ată se pot distinge următo a re!
tipuri ale d graidă rii stratului suport:
- d sprind ri de zidări e sau între · traturi.le suprapus d pic-tură sub forma unor gonflări p e o uprafaţă de ci.nea 600/o (fig. nr. 1);
- fisuo:i de profunzime ca.re, pa1rţial, au fos t obturate, cu pril jul luc rărilor el e con e rv a re-restaura r ,
rămîrnnd încă zone oare mai necesită aces t tip de intervenţii, întrudît iproc sul ide clis trucţi . e e t
evolutiv (fig.
nr. 2, 3);
- fisurile superficial , în formă de r ţca, care acoperă într-o mare mă sură s paţiul des tinat p1ctul'il conclucînd la desprinderea unor fragment (fig. nr. 4) ;
lacun pQ'Ofund e generate fie d e tasăr ile z id ă
ri i, parţial oonsolidate, fie de tr ans formările el e arhite:otură. Unele dintre ele sînt cr·e at şi ca urmare a docănitiurilo!r' e fectuate p entru r·e alizarea s.tratului supor t
al pi10trua:ii următoare (fig. nr. 5);
- tenouieli necoresprunzărboare ·e xecubate din mortar p e bază de oiment, oe se găsesc atît în regis trul info.dor, oît şi în 2'iona ferestri 1or, unele din.bre ele fiind
decapate (fig. 6).
Stratul de culoare prezintă degradări specifice, cauza te de microclim atul de interior şi climatul exte rior,
repictăril ulterioare, la care se adaugă diverse d puneri de priaf şi gudrioru.'le ca urmar·e a funcţiei de oult a
lăcaşului. Aceste d egradări sînt:
- suprapuneri de văruieli şi alte straturi de pictură,

mai ales în naoc, pe

p eir e ţii

o ri e nt a ţi

la nord,

·ud

şi

V 11;

- vo.aluri aJ be ce pun în e vide nţă s ăruri de carbonat ele oa1oiu răma ·e p c s upraf.cţ ele vă,ruit ;
exfo.Ji eri au aspect
pulv rulent p c supr a f eţe
ma ri! (fig. 7);
laic une s u.pe,r fidale dator ate, în parte, e.·foJi.er iJor.
Propuneri privind
restaurare

lu c răril e

viitoare de conservare-

Penrt ru 1co:nserva'l'·ea ar hite·o turii sînt nec sa re urmă
toar el e măsuri: iiedu1cerea supraifeţ i a bso rbante a zidului; izol area exte r i oară a zidu lui , printr-un zid de protecţi
sau drena j, efi ient fiin d şi l ucrări! de subzidtre oar·e se execută în momentul de faţă, cu preoizariea
fă1aută anterior; trcm mutarea rămîne singura soluţie v iabilă de însănă. toşir e a mon:umentului „i ele permanentizare în timp, a int erv enţiil or de conservar -re taurare
efectuate au a celor viitoare care ·e impun.
Pe ntru oorn ·crvar·e a tr at'llrilor de picturi muraile se
va ţin e ' ama el e noil e srup1'1af e ţ au d gradă ri specifice
apărute în. · traturH de piotu r ă conservate aniterior, unde
se impun noi interv; i11ţii de 1oon.solid ar şi 1ourăţir . Este
noe ' ar, de ias·emen e,a , a s·e înlătura mortarel e de c im ent
aipărute în intedorul lăcaşului el
cult, după executarea
lucrări.lor de conservare-restaurare. Socotim potrivit ·c a
reintegrarea Iaiaunelo r s ă se r·eailiz,eze prin aplioar a unei
culori deschise (alb) oare să d ebaşez , atît oroma t~c, oît
ş i prin adînioim , s tij-.atiurrH de fr seă învedinate.
Arioadrarne'll tul de piatră ai u şii de acces în biserică , situ a tă pe latura de nor I, atît oît s m ai păstrează
(arhivolta) este pri ns î n zidăde şi oompktat cu mortar
de ciment. A cel aş i m a t ria1, mortarul de ciment, a fost
uitiUzat în locrul mon!Janţilor cli'll piatră dispă.ruţi la o
d ată p e ca re nu o cuno aşte m. in situaţi a dată se impune înlăturar a cimentului ca re fix ază prinrlerea arhivoltei în zidări e, mont.ar. a ci fk. - ască, pr oum ,i înJătiurarea plombelor clin cimcrnt oar e o completează, ca
el altf 1 şi realizarea m o ntanţilor clin acelaşi material,
piatră, şi puner ea J.or în il111cr.m'e (fig. 8) .
in acest sen s se va înto mi un proiect-deviz privind
loorări1le de oornservare-restaurare a picturilor mlllrale
în tehnica al fre sco necesar a fi r alizat la biseri ca
mănăstirii Rîmeţ, urrnî111cl a fi supus avizării C.C.E.S. şi
D epartamen tuJ.ui. Cu!lteloa~ .
·
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