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

A rhitectura bi,sericii mănăsrti'rii Rîm ţ S• încadrează 
tipului d monurnente spe:cifiioe veacurilor XIII

XIV din Ţara Haţegului ş i Tar1a Zarandului, avînd o 
navă dreptrunghiularră cu sanctuar în est şi t urn ves t.i c. 

D rp ndent, mai mult oa orioare monument tran.sil
vănean din acea tă oat ~ goT i e, prortramului cultural o:r
todox, aioest monumenrt dobîndeşte partiou/la•rităţi de fac
tură bizantină, 11ică ieri înmănuncheat ca a ici: ab idă 
.semiici reulară cu n.işă-•pro corn.id.ie, rlîmplă de zid într·e 
altar şi ne o , navă împărţită de un zid în n aos şi pro
naos. 

Alături de ·elem entele dre arhitectură m enţiona te, 
monumentul adăposteşte ş i valoroas lucrări de pi etură 
românească rn dicvală, um e te primul strat pictural, 
fragmen tar în pro oomidie ş i p peretele estk în rc
gis tru/l inferior, lîlngă per bel nordic din naos, datat 
1n primele decenii ale veaouJul al XIV-lea. Al doilea 
strat pictural, nu mai puţin valor s, est cel pr zent în 
pronaos, ex•eouitat în t· hnlea al fresco, de către zugra
vul Mihu dre la Crişu Allb, semnat ş i datat în anul 113771. 

Ce11c tări mai vechi ca şi cele pr1 zente a le progra-
tTNlilui i1conografic din interiorul mănăs tirii Rîm ţ a pre- Fig. 
c iază exi stenţa a circa opt stra tur·i2 pictural e a că l'or va-
loar , compara tiv cu prim ], două, rămîne la aprede
~·,ea is torici1or ele a rtă . Ao asită · ituaţie a , uoc s iunii stra
turilor pi'Oturalk impwi.e ooleborarea istori10ului ele artă 
cu pktorii-r s taurabori în vE.1derca s tabilirii acelor sitra
turi pictural·e u1 oesa1re a fi cons r vate ş.i re bau-rate, el 
contribuinicl aitî t la datarea cl i fircădi monum 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 lăoaş u:lui de ou'.l t. 

A vînd în veder valoarea arhitecturală , cît şi im
portanţia 't raturi1or de pietură interioare, contin ua rea 
ş i finalizarea l u1crărilor el e oon ervare-ires taurare la bi
serica mănă tirii Rîmeţ se înoacl rează în categoria lucră
r ilor cu caraiober de urgenţă, impuse şi de starea aietua'lă 
de sănăita te a m onum entului. Carraoterul d urgenţă al 
lucrări1or rde 1oonservaire-~·es taurare ·es te ju tifica t el e mul
titudinea cau 2lelor oare au arcţi onat .asupra monumentu
lui, înoepînd clin primele decenii ·~]. veacului al XIV
lea ş i pînă în mom entul de faţă . Aces te cauze sî nt fi e 
de natură politico-socială 3 , fi datorate distrucţiilor fi
zice, rahimke şi m ecanice, acest a din urmă g nerate 
de complexitatea conJdiţiiloir geo~fizioe 11ocal 4. 

Starea de conservare. Monumentul a beneficiat de 
ample lucră l'i de conservare-restaurare între anii 1975 

1 Liana Tugearu, Biseri a mănăstirii Rîmeţ, in Repertoriul 
picturilor murale din Româ nia (sec. X IV-1450), partea I (Pagini 
d veche artă r omân ască), V/A, Bucureşti , 1985, p. 159. 

2 Idem, p. 152. 
3 Ştefan Meteş, Mănăstirile romdneşti din Transilvania şi 

Ungaria, 1936, Sibiu, p. Gl- 95. 
4 Buletinul de analiză executat de I.S.P.I.F. sub nr. 2862 

(Dosar monument, Arhiva D.P.C.N.). Fig. 2 
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Fig. 3 

Fig. 4 

- 1977 pri1ej ou care s-au înlăturait intervenţi ile ante
rioare 'oumu1arte în timp, asupra picturii de int -rior. Ca
litate~ aoestor intervenţii îi oferă aoeste ia, în. momen
tul de faţă, o imagine apropiată de cea originală. 

OonJditiiQe geo-fizice locale au acţionat şi acţio-
nează în ~od distructiv atît asuipra elementelor pictu
rale oît si asupra elementelor arhitecturale ale edificiu
lui. Info~maiţiile date de studiul geotehnic5 a_rată că n~
velul apei freatice s găseşte la 30 cm sub mvelul pavi
mentului şi esrt~ :în directă legătură cu apa r-_îrului. Ge?a
giu din imediata vecinătate . în sezonu~ plo10s. b~senc~ 
este adesea inundată şi, în permanenţa, apa mf1ltrata 
în pereţi macină mortarul zidă.riei şi al straturilor de 
pictură. 

5 Idem. 

Fig. 5 

Fig. 6 

Pavimentul. înlăturarea ultimei pardoseli din beton 
a dus la descoiperiir·ea w1ei pa rdose[i anterioare •reali za te 
clin cărămizi poligonale. Es te nec sar ca pandos ala c 
va fi amenajaită să fiie reali za tă cl in oărămidă şi aimpla
sată la nivelul el e căkare 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 zidăriei este dată ele corelarea ur
mătoar.elor siituaţii exiiS tente: pardo eaila de la data ecli
fioării monrum ntului a ajuns în prez·ent la circa 1 m 
sub nivelul actual al ter·enului, creîndu-sie astf.el o zonă 
perimetrallă monum ent:Jului care colectează o maire parte 
a apei de precipi1taţie şi a icel1ei fr.eatioe. Suprapuneirea 
aioestor cauze ou oaradter permanent fav;orizează o umi
ditate de capilaritate accentuată cu caracter evolutiv care 
g nerează discuţii permanente asupra monument~
lui. Cu ocazia luorăriloc de conservare-restaur.ar1e dm 
1975- 1977, s-a întocmit 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 re
nunţat la arcest proiect. In prezent rezolvarea transmu
tării monumentului ·este din nou actuală, cu atît mai 
mulrt cu cît monumentul a benefioia1t şi de lucrări de 
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 fier-beton, cu dublu rol, a
oela de oprire a infiiltrării apei de capilarita·te ca şi de 
consolidare, printr-o centură de fier-beton, uLilă opera
ţiilor viitoare de transmutare. Precizăm că în cazul în 
care transmutarea nu se va realiza, condiţiile Locale 
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Fig. 7 

vor anu]a, în limp, funcţia centurii, aceea de izolare 
hid1rofugă . DaitorHă posib ilelor tasări în timp na tur;:i m a
terialului folos it la s ubzidire favorizează infiltr~ţia apei 
de oapii1aritate. 

Tot cu prilejul lucrărilor de con.ser are-r staur.are 
din 1975- 1977, te111ou ieJiJ,e vcichi a u fost decapate şi 
s-au acop riit to·:ite faţadele cu un strat de var-nisip, 
tip arriccio, caire urmăreşti cu fiid elita1te zidul medi·e
val r a] izat din pi'ltră spartă şi piatră de rîu. 

Învelitoarea, iniţi.al clin .. inel rilă, a ben ficia t de lu
crări sp ecifirC€. S-au refăcut şarpanbele şi s-au aooperit 
·cu itablă de .cupru . Nerv urile d i pus p vertica lă :i ::i 

riz011 tală oreează o imagin e apropiată înfăţişăirii cu .~· i.n
ddlă,. 

Stratul suport al picturii. Nu meroasele interv n.ţii de 
înfrumus ţa.r·e a lăcaşului de cult, aprioximativ opt r -
pidărri , fac oa un strat ptlictural a n terior s·\ d cvin~t su
poritu l pi1oturi i suprapus" cu boate oon ecinl? le pe eire 
le impli că. In situaţia d ată se pot distinge următoa re! 
tipuri ale d graidă rii stratului suport: 

- d sprind ri de zidărie sau între · traturi.le supra
pus d pic-tură sub forma unor gonflări p e o upra
faţă de ci.nea 600/o (fig. nr. 1); 

- fisuo:i de profunzime ca.re, pa1rţial, au fos t ob
turate, cu pril jul lucrărilor el e con e rva re-restaura r , 
rămîrnnd încă zone oare mai necesită aces t tip de inter
venţii, întrudît iproc sul ide clistrucţi .e e t evolutiv (fig. 
nr. 2, 3); 

- fisurile superficial , în formă de r ţca, care a
coperă într-o mare măsură spaţiul destinat p1ctul'il con
clucînd la desprinderea unor fragment (fig. nr. 4) ; 

- lacun pQ'Ofund e generate fie de tasările zid ă
ri i, parţial oonsolidate, fie de transformările el e arhi
te:otură. Unele dintre ele sînt cr·eat şi ca urmare a do
cănitiurilo!r' e fectuate p entru r·ealizarea s.tratului supor t 
al pi10trua:ii următoare (fig. nr. 5); 

- tenouieli necoresprunzărboare ·execubate din mor
tar pe bază de oiment, oe se găsesc atît în registrul in
fo.dor, oît şi în 2'iona ferestri 1or, unele din.bre ele fiind 
decapate (fig. 6). 

Stratul de culoare prezintă degradări specifice, cau
za te de microclimatul de interior şi climatul exte rior, 
repictăril ulterioare, la care se adaugă diverse d pu
neri de priaf şi gudrioru.'le ca urmar·e a funcţiei de oult a 
lăcaşului. Aceste degradări sînt: 

- suprapuneri de văruieli şi alte straturi de pictură, 

iFig. 8 

mai ales în naoc, pe peireţii o ri entaţi la nord, ·ud şi 

V 11; 
- vo.aluri aJ be ce pun în evidenţă săruri de car

bonat ele oa1oiu răma ·e p c s upraf.cţele vă,ruit ; 
- exfo.Jieri au aspect pulv rulent pc supra feţe 

mari! (fig. 7); 
- laicune s u.pe,rfidale datorate, în parte, e.·foJi.e

r iJor. 

Propuneri privind lu crările viitoare de conservare
restaurare 

Penrtru 1co:nserva'l'·ea arhite·oturii sînt nec sa re urmă
toar ele măsuri: iiedu1cerea supraifeţ i abso rbante a zidu
lui; izolarea exte rioară a zidu lui , printr-un zid de pro
tecţi sau drena j, efi ient fiin d şi l ucrări! de subzi
dtre oar·e se execută în momentul de faţă, cu preoizariea 
fă1aută anterior; trcm mutarea rămîne singura soluţie v ia
bilă de însănă. toşire a mon:umentului „ i ele permanenti
zare în timp, a intervenţiilor de conservar -re taurare 
efectuate au a celor viitoare care ·e impun. 

Pe ntru oorn ·crvar·ea trat'llrilor de picturi muraile se 
va ţin e ' ama el e noil e srup1'1afeţ au d gradări specifice 
apărute în. · traturH de piotură conservate aniterior, unde 
se impun noi interv; i11ţii de 1oon.solidar şi 1ourăţir . Este 
noe ' ar, de ias·emen e,a , a s·e înlătura mortarel e de c iment 
aipărute în intedorul lăcaşului el cult, după executarea 
lucrări.lor de conservare-restaurare. Socotim potrivit ·ca 
reintegrarea Iaiaunelo r s ă se r·eailiz,eze prin aplioar a unei 
culori deschise (alb) oare să debaşez , atît oromat~c, oît 
ş i prin adînioim , s tij -.atiurrH de fr seă învedinate. 

Arioadrarne'll tul de piatră ai uşii de acces în bise
rică , situ ată pe latura de nor I, atît oît s m ai păstrează 
(arhivolta) este prins î n zidăde şi oompktat cu mortar 
de ciment. Acelaşi m a t ria1, mortarul de ciment, a fost 
uitiUzat în locrul mon!Janţilor cli'll piatră dispă.ruţi la o 
dată pe ca re nu o cunoaştem. in situaţia dată se im
pune înlăturar a cimentului care fix ază prinrlerea ar
hivoltei în zidărie, mont.ar. a ci fk. - ască, pr oum ,i în
Jătiurarea plombelor clin cimcrnt oar e o completează, ca 
el altf 1 şi realizarea montanţilor clin acelaşi material, 
piatră, şi puner ea J.or în il111cr.m'e (fig. 8) . 

in acest sens 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 biserica 
mănăstirii Rîmeţ, urrnî111cl a fi supus avizării C.C.E.S. şi 
Departamen tuJ. ui. Cu!lteloa~ . · 
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