
O NOUĂ ETAPĂ ÎN CONSERVAREA ŞI RESTAURAREA PICTURILOR MURALE 
DIN SECOLUL AL XIV ·LEA DE LA ARGEŞ: ABSIDA ALT ARULUI 

Parte culminantă a programului iconografic, pictura 
murală a absidei principale a bisericii Domneşti re

prezintă unul din reperele esenţiale în abordarea ansam
blului mural. Prin ea se întăreşte în plan metafizic ro
lul vital al absidei în spaţiul şi procesul liturgic. Absida 
principală a bisericii Domneşti pare a concentra, într-o 
somptuoasă desfăşurare p icturarn, toate elementele sti
listice care definesc zugravii principali ai ansamblului 
mural. Absida altarului a fost, de altfel, considerată , 
mult~t vreme, ca singura zonă nedesfigurată de repic
tări 1, except înd glaful ferestrei, structural modificat, că 
tre jun1ătatea secolului al ,X:VIU-lea . 

Continuînd, în spiritul unei unităţi a intervenţiei, 
arheologia cîmpului pictural, lucrările de conservare
restaurare din absida „ Harului bisericii Domneşti de la 
Argeş au adus nuariţări în definirea ansamblu1ui pictu
r al, restituindu-i cu mai mare fidelitate chipul. 

Urmînd structur '1 metodologică consacrată în restau
r area turlei2 şi a registrului pandantivilor, lucrările s-au 
limitat la conservar ea şi degajarea de repictări a frescelor 
veacului al XIV-lea, sepa rîndu-le de straturile istorice, 
începînd cu repictarea datorată secolului al XVIII-lea şi 
sfîrşind cu restaurarea executat~1, după anul 1915, sub 
conducerea pictorului Norocea. 

l. INVESTIGAŢIILE DE LABORATOR 

Intervenţia de conservare şi revizuirea si tuaţiei stra
tigrafice existente în absida altarului s-au făcut pe baza 
analizelor de laborator a căror preţioasă sinteză a con
stituit, şi de această dată , singurul reper privind tehni
cile picturale prezente în biserica Domnească . In ace
laşi timp, cunoaşterea vechilor picturi murale în mate
rialitatea lor ne-a oferit o expresivă şi limpede imagine 
a trecerii prin timp a bisericii Basarabilor. 

Ni se pare, prin urmare, necesar, şi de această dată, 
să cuprindem în sinteză rezultatele analizelor de labo
r ator efectuate cu competenţă şi în spiritul unei perfecte 
colaborări de către inginerul chimist Ioan Istudor. 

in general, analizele din absida altarulu i au confir
mat investigaţiile realizate în zona turlei3, pandantivi
lor şi a celor două bolţi, de nord şi de vest, subliniind, 
la nivelul materiei picturale, caracteristicile picturilor 
murale începînd cu frescele veacului al XIV-lea, conti
nuînd cu repictările secolelor XVIII-XIX şi sfîrşind cu 
intervenţiile de la începutul secolului nostru, datorate 
pictorului Norocea şi colaboratorilor săi. 

Fără a putea fi socotită intactă , pictura absidei prin-

1 „A tta.rul a păstrat inia.citi pictura oi'igina.ră", afirmă Maria Ana 
Musicesc u în monografia consacrată ctitoriei p rimilor Basarabi, Mari a 
Ana Musicescu, Grigore Ionescu, Biserica. Domnească din Ciwtea. de Ai'geş, 
Ed. Meri diane , Bucureşti, 1976, p. 22. 

2 Dan Mohanu N oiivelles donntfes concen iant la. stratigraphie des 
peintures miira.les de l'eglise princiere «Saint Ni:colas » de Curtea. de Ai'geş, 
«Revue Roumaine c!'Histoire ele l'art », Ed. Academiei R.S.R„ Tome 

iXXI, 1984 . 
3 Ing. Ioan Istudor, Cercetări de laborator ef ec tua.te asupra. picturii 

murale din Turla Bisericii Domneşti de la Curtec1 de Ai'geş, „Revista Mu
zeelor şi Monumentelor" - Monumente Istorice şi de Artă, nr. 2/1982, 
p. 32-34. 
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cipale din biseri ca Donrnească constituie totuşi o zonă 
în care imag inea de ansamblu poate fi restituită cu ma
ximă fidelitate, într-o coerenţă pe care, din păcate, nici 
o a lt~1 parte a bisericii nu o oferă . 

Aşternute , ca şi în restul încă perilor, direct pe zi
dăria bisericii, rostuit·-1 anume, cu retrageri ce permit 
ac roşaju l mni efi cient al suportului pictu rii , frescele se
colului al XIV-lea şi-au păstrat aspectul mural specific, 
prin mularea lor pe neregularităţile unei zidă rii robuste 
şi neomogen , construitii di.n pi atră de rîu legată cu mor
tar hidraulic şi finisată prin alternanţa asizelor de cără
midă cu piatra de rîu şi tuful vulcan ic4. Singure bolţile 
sînt zidite din două rînduri de cărămidă aşezate pe mu
chie. Toată acea „vibraţie" spec ifică a suprafeţei murale 
este sporită de urm ele mistriei în suportul umed, de îm
binările „giornatelor", de incizia desenului sau de re
li efurilc materiei p icturale, aspecte car acteristice ale ve
chilor fresce. 

O ana li ză genera lă a suportului ş i stratului pictu
ral5 desparte de la bun început straturile istorice, arun
cînd o lumină interesantă asupra mentalităţilor care au 
guvern at interven ţiile pc pictura de secol XIV. 

Aşternut pe suportul caracteristic, alcătuit din var, 
amestecat cu paie tocate sau puzderii , stratul de culoar e 
al picturii orig inare se detaşează prin preţiozitatea şi 
frumuseţea naturii sale de gamele coloristice ale repi c-
t·~ ril o r ma i tîrzii. Sinteza inv e.'t igaţ iilor tealizate ·în 
altar cuprinde următorii pigmenţi caracteristici secolului. 
al X IV-lea: albastru lapis-lazuli, pţ1111înt verde, ocru gal
ben , ocru roşu, roşu c.inabru, negru de cărbun e de lemn, 
alb de var , la care se adaug~1 foiţa de aur aplicată pe un 
mixtion a că rui compoz iţi e n u a fost determinată. 

Din pictura realizată în veacul al XVIII-lea, prin 
osteneala boierilor Bucşăneşti, se păstrează în primul rînd 
frescele ce îmbracf1 glaful modificat al ferestrei din axul 
absidei , bazate, astăz i , pe contrastul dintre 1ocruri şi fon
dul negru . Mult m ai puţin e lucru ri putem şti despre re
tuşurile „etl secco" înfăptuite în secolul al XVIII-lea şi a 
căror prezenţ~1 este astăzi greu detectabilă . Doi pigmenţi 

caracteristici din ga ma albastrurilor ne sugerează totu şi 

cîte ceva din prima mare restaurare a bisericii Domneşti , 

realizată prin mina unui zugrav precum Ioan, a cărui sem
nătură s-a descoperit la baza turlei, sub figur a ina inte
mergătorului. Este vorba de urme de smalţ şi - mai pu
ternic prezent - de albastrul azurit, pigmenţi surprinşi 

în fondurile din bolta absidei şi, sporadic, în celelalte re
gistre. Realizate pe un suport de var şi cîlţi, aşternut şi 

sclivisit cu îngrijire, frescele secolului al XVIII-lea in
troduc în mod tranşant în spaţiul bi sericii Domneşti as
pectul frust, decorativ şi manierist al artei postbrîn-

4 O descriere a paramen1ului bisericii Sf. Nicclae, ca exemplu în 
cadrul sistemului de tratar a zicltiriei din secolele XIV -XV, la Gri gore 
Ionescu, A ·rhitectw'a. pe T e1'it01'i1,1.t Rorn{iniei de-a. lir.ngul veacu.rilor, Ecl. 
Academiei 11.S.R., Bucureşti, 1982, p. 93, 94. 

5 P e ntru anali za sinteti că a materialel or onstitutive a le straiuril or 
picturale de la B iserica Domnească am apelat la Buletinele de anali ză 
1986 -1988, redactate de cti1re i ng. Ican Istudor,' în cadrul Lal~oratorului 
ele chimie a l Insti tutului ele Arte P lasti ce „Nicolae Gri gorescu" din Bucu
reşti. 
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Fig . l. Conca a ltarului înain tea 111c r[tr il or ele COJ1 Sc rva re- rc>1auran 

Fig. 2 . Conca a ltaru lui clupă l ucrăril e ele con:crvare -re~1 aurarc 

coveneşti fără nici o intenţie de con onanţă CUI vechile 
fresce. 

A doun intervenţie ampl~t , care a cuprins şi frescele 
secolului al XIV-lea , din absid<:i altarului, a fost rezu
grăvirea de la 1827 datorată lui P antelimon . Est e locul 
s;;:1 precizăm. că repi ctării de la 1827 i s atribuie, deopo
tri v ~1, unele zone r ealizate în frescă, precum şi r epict a
rea „al secco" a t ot ceea ce rămăsese din vechile fresce , 
inclusiv ma i recentele interventii din secolul al XVIIT-lea . 
Probabil, cele două tipuri de r efaceri - „al fresco" şi „al 
secco" - au fost ·consecutive. 

Curios este, însă, că ele reflectă două mentalităţi 
deosebite. Refacerile în frescă, suprapuse unor zone m ai 
mult sau m ai puţin degradate din vechile picturi murale, 
sînt, un eori, o evidentă încercar e de apropiere şi asimi
lare a stilului picturii paleologe. O dovadă peremptorie 
este rezugrăvirea Schimbării la faţă din timpanul vestic 
al naosului, ale cărei fragmente, plantate de Norocea în 
pronaos, pot fi comparate cu pictura secolului al XIV-lea. 
Un argument al respectului pe care zugravul de la 1827 
l-a avut pentru pictura originară a bisericii Domneşti, 

este şi faptul că martelarea în vederea suprapunerii noi-

lor fresce s- a făcu t cu lovituri ra re, ocolind porţiunil e 
importante ale imaginilor şi îndeosebi chi purile perso
najclor .6 

Se pare că absida altarului nu n av ut nicioda tă re
pictări în frescă da tor ate secol ului al X JX-le;:i c;:i rc să fi 
acoperit scene sau registre din iconografia ansamblului. 
Cu toate acestea, martelările a u exist at din concă şi pînă 
în registrul ier arhi lor. P antelimon a re nunţat la acope
rirea vechilor picturi murale cu lm n ou stra t de frescă. 
A recurs, :î nsă , la r epicta rea „al secco" şi a absidei prin ci
pale ca ele altfel a într g ii b iserici. Revenirile ,, ct l secco" 
au căuta t a masca la vrem ea aceea ş i m artelările pc care 
zugravul P antelimon nu s-a m ai o tenit să le chitui a.-că . 

btura rea de că tre echipa lui Nor ocea a loviturilor pro
voca te în secolul al XIX-lea nu a fă ut decît s;;:1 conserve 
o apreci abilă cantitate clin culoril e apa rţinînd celui ele-al 
doilea ti p ele intervenţie atribuit lui P a ntel imon. De 
aceas tă d ată avem o dovadă mai pu terni ·ă ;:i rupturii cu 
spiritualitatea veacului al XIV-1 8 . Raportul rafinat ş i 
0111ptuo. între tonul el e lapis-lazuli a pl icat pe fondu l 

neg ru ş i foiţa de aur sau cerur ile cu strălu ciri aurifere 
e te înlo u i.t u r aportul între al bastru l Prusia (în com
binaţie cu nlb ele plumb) şi g· lbcnul de cr om. O rului 

Fi g. 3 . Ma rcarea „giornatelc r" în conrn a l taru l u i. Zone] J, 2 ş i 3aparji 11 
pri 1111 11 ni zugra v 

roşu sau cinabrului i se suprapune miniul de p lumb, pă
m întului verele nuanţa mai aci dă a verdelui artificial de 
cupru. Suporturile sau preparaţiile rep ict~lrilor sînt ete
rogene, de la suportul de var ş i cîlţi al refa erilor în frescă 
la preparaţia de gips sau gips şi var, aplicată pe un mor
tar relativ fri abil, din var-nisip, pentru repictările „al 
ecco" . î n m are parte, culoar ea fusese aşternută direct 

peste pictura secolului al XIV-lea. O h aină stridentă , ire
mediabil provincială, au îmbrăca t în veacul al XIX-lea 
vechile fresce ale bisericii Domneşti. Unele imagini-do
cument, r epublicate de noi cu prilejul pr zentării lucră 

r ilor din turlă7 , ne permit să apreciem stilistic repic
ta rea de la 1827 care trebuie să fi urm at ac caşi lin ie şi 

în absida altarului. 
Inlăturarea intervenţiei lui P antelimon s-a făcut în 

cea de-a treia etapă istorică la care ne- am r eferit, prin 

6 Faptul a fo st observat prima dată el e r es1anr· t r ii el e la 19 15. Vezi 
T. :Mihai l , P ict1M'a Bisei•icii Dom.ne şti chn Cui•tea de Argeş, în Ciwtea Dom
nească din Argeş, „Buletin ul Co 111i siunii l\lfon ument elor l stori ce", anul 
X-XVI, 1917-1923, p . 189. 

7 Da n Mohanu, op . c1·1 „ p. 47 -49. 
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l ucr~irile de r st aurare execu tc1t e, începînd cu anul 1915, 
de p icton1l Norocea ş.i colabor ator ii ··să i. Norocea a scos 
la i veci lă şi în a bsida altarului frescele atît de bi ne l on-· 
serv ate ale secolului al X IV-leci, lăsînd totuşi numc roa ·e 
u rme din r ep ictarea de la 1827. După hituirea pe baz~t 
el e gips a lacunelor provocate prin m artelarea frescelor 
în secolul al XIX-lea , Norocea şi colaboratorii săi au rea
lizat un re tuş abuziv , încercînd , ca şi în turlă sau pan 
dan tivi, să forţeze nota de unitate a a nsamblului pictu
r al. In acest sens, Nor ocea a încercat şi r epictarea ma
rilor cîmpuri lacunare din bolta altarului - în zona ar
celor - sau la baza absidei principale , în r egistrul imi-
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F ig. 4 . Concaal laru l ui 
Chi pul F L'ci care i înai nte 
de i 11 lervc n ţie . Se pot 
observa rr i u ş11r i Ic l ui 
Norccca la nas, chi , 
g udi 

F ig . . 'i . Conca albrulu i . 
Chi pu l l ' ccioa rc i clupă 
i n1e rv nţlc . M::t r lorul 
d i 11 cl rcapt::i la s[L se se 
vadă m odali1a ica de re
pi ciar a JJi n1hu l 11i 

Fig . 6. Ca nea a l!a ru lu i . Sf. N icolae ş i a rha ngltcl11I Miha il ina inita ope
raţi uni lor de co11sc rvar c- rcs1aurarc 

F ig. 7. Co n a a l1arul ui . Sf. N icolae ., i arha 11 glt cl 11! Mihail după i11 lcr 
ve 11ţia ele cons rvare- resla ura re . 

taţiei de marmură . Nor ocea a r ealizat repictările şi r etu 
şurile „al secco". Spr e deosebire, însă, de tehnica lui P an
t elimon, bazată pe un liant mult m ai putern ic, inte rven
ţia lui Norocea a avut , din fericire , un liant slab, r elativ 
uşor de înlătura t. Absenţa unui lia nt puternic, precum 
şi calitatcci supor t ului au conferit retuşului sau pictuTii 
lui Norocea aspectu l cr etos, t ot al deosebit de cel preţios , 
m iner al al vechilor fresce. Determinarea prin an alize de 
laborator a culorilor utili zate la 1915 în absida alta rulu i 
vădeşte o încercare de apropier e de gama cromatică a se
colului al XIV-lea: negru cenuşiu (cărbune) , ocru galben, 
ocru roşu organic, albastru organic, verde de crom, alb 
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d.e zinc şi alb de var . , Roşul organic, albastrul organic 
ş1 verdele de cro m au m cercat sii răspundă intensităti
lor şi calităţii cinabrului, urmelor de lapis-lazuli pe ifo~d 
negru, pămîntului verde. Pentru IJictura al secco" No-

f l . " ' rocea ~ o os1t preparaţia pe bază de gips (cca 1-2 mm) 
aplicata pe un mortar relativ friabil din var-nisip. 

La baza absidei princi.pale, ca de altfel peste tot în 
zona inferioară a pereţilor bi ericii, Norocea a realizat o 
arbitrară r econstituire „al fresco" a imitaţiei de mar
mură, pe un suport devenit fri abil din var şi paie tocate. 
D~gradată în zona acti vă a umidităţii capilare, reconsti
tuirea aceasta a fost reparată cu o tencuială pe bază de 
var, nisip şi păr animal. 

II. LUCRARILE DE CONSERVARE-RESTAURARE 

Odată parcursă inves tigaţia de laborator, lucrările 
de conservare-restaurare s-au putut desfăşura cu discer
nămînt, îngăduind degajarea picturii de secol XIV de re
paraţii ş i retuşuri. 

II. 1. într-o primă fază, îndepărtarea retuşurilor lui 
Norocea a avut menirea de a delimita cît mai exact su
prafeţele vechilor fresce, înlesnind eficienţa operaţiuni
lor de consolidare şi înlăturare a reparaţiilor necorespun
zătoare. • 

Operaţiunea a fost preced ată de îndepărtarea cu 
pcn.sule m~i a depunerilor neaderente (praf, pînze. de pă
ianJen). Pruna fază a înlăturării retuşurilor s-a făcut în 
condiţiile unei bune rezistenţe a stratului de culoare al 
picturilor murale din secolul al XIV-lea trecut din 
păcate, prin mai multe curăţiri traumatizant~ . ' 

O tamponare cu apă simplă .cu adaos de dezinfec
tant cationic (20/o) a avut rolul să îndepărteze retusurile 
lui Norocea atît cît era nevoi e pentru a se delimita 'mar
ginile reparaţiilor recente. Agent tensioactiv, dezinfec
tantul cationic a avut în acelaşi timp un rol de agent de 
curăţire. 

II.2. Executate strict acolo unde rezistenta mecanică 
a suportului punea în pericol existenţa însăşi a picturii, 
în condiţiile unor lovituri accidentale, vibraţii mai pu
ternice sau cutremure, consoliclările de profunzime s-au 
executat cu toate precauţiile, bazîndu-ne pe o experienţă 
de peste un deceniu. Absenţa, uneori deliberată, a expe
rienţei materialelor sintetice ne-a menţinut mai aproape 
de practica materialelor tradiţionale, bazate pe elementul 
fur~d~mental ~e constituie, deopotrivă, suportul şi partea 
activa a vechilor picturi murale : varul gras, produs din 

Fig. 8. Con rn a lf a l'lll ui. Sf. Jea n 
~ tir it clc Au r ş i a rh a11gliclu l Gavril 

înaintea opc raţ-iunilo r ti c c 11-

se rva. rc-rcs fa1 1ra re 

Fig. 9. Canea ;i,l fa l'lll 11 i. Sf. J oa n 
Gură el e Aur ş i a rha ng he lul 
G::tvril dnpă inte rvenţia ele co 11-
scr vare-r es1a11rare 

c~ilca re pure, stins ş i depozitat î n condiţii corespunzZ'1-
toare . 

P reocuparea de a găsi consolidanţi cît mai compati
bili cu vechile picturi murale este un fapt de actualita
te8, cu succese remarcabile în apropierea de natura mine
rală a materialelor constitutive ale fre celor, în recluce
rea rolului materialelor sintetice, în evitarea m aterialP. 
lor bioclegraclabile, în dobîndirea unor metodologii efi
ciente şi netraumatizante. în raport cu aceste deziderate 
utilizarea cazeinatului de calciu în consolidarea supor~ 
tului picturilor murale este interesantfi pentru noi avînd 
în vedere prezenţa lui în vechile tehnici murale, posibili
tatea unei dozări adecvate, cît mai compatibilă cu supor
tul picturii, posibilitatea obţinerii prin injectări a unor 
consolidări eficiente. Utilizarea unui amestec cît mai bo
gat în var (1/1) şi adaosul de praf de cărămidă au avut 
menirea de a face consolidantul cît mai compatibil ş i 
r:nai eficient, fără a avea riscul prin uscare al unei con
tracţii prea puternice a materialului, cu efect de smulgere. 

II. 3. Esenţială în recuperarea unor porţiuni de 
frescă originală , în înlăturarea din cîmpul picturii de 
secol XIV a unor r efaceri incompatibile cu vechile pic
turi murale, decaparea mortarelor de reparaţii a repre
:z;entat una din cele mai ample şi mai plin de surprize 
operaţiuni. 
. Am văzut în ce măsură analizele de laborator ne-au 
permis, chiar la nivelul suportului, determinarea stra
turilor istorice. 

Restaurarea de la 1915 a folosit în general mortarele 
cele mai friabile şi o reparaţie de ipsos uşor de înlătu
r at. Chiar atunci cînd a încercat o apropiere de struc
tura suportului original, din var ~ i paic tocate, Norocea 
a obţinut un mortar de asem nea relativ friabil si usor 
de înlăturat. · ' 

Rezugrăvirea de la 1827 s-a realizat de asemenea 
pe suporturi eterogene. Suportul pentru frescă , din var 
şi cîlţi, este mai rezistent. Tot în frescă, sau „fresco
secco", par a fi unele reparaţii executate pe suport de 
var, nisip, cîlţi, cum sînt cele din altar, pe arhivolta con
cii şi a arcului-dublau, sau în zona imitaţie i de marmură 
din. partea inferioară a absidei. Preparaţia pe bază de ipsos 
sau ipsos şi var, existentă şi în reparaţiile lui Panteli
mon, este mai dură şi mai greu de înlăturat. 

8 Î n acest se ns, un rece n t studiu de sint eză, cu o vastă dccumcnfare 
ne-a fost ofe ri t de Sophie Small şi Michel Hehai·d: La consolidation des 
peintures mu.1·ales, cercetare realizaHL la J CCHOM Hcma ianuarie-iuni e 
1987 . • • 
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17ig. 10. Detal i u clin co nca a lt arului. Sf. 1<.a11 Gură de Aur ş i a rha11g!teli1l 
Cav ril <l up~L i n tP rve nţ i a de conscrvarc-resi'a nrarc 

Cu excepţia zonei inferioare a pereţilor şi a glafu
rilor f rcstrclor, zugrăvite tradi\i onal, în manieră p st
brîn.covcn ască - fr scă pe uport bogat în var arm at 
cu cîlii - c lelaltc intervent:ii ale secolului al XVIII-lea 
sînt greu de d termi na t. Nt;mai confruntarea investiga
ţi ilor pc în lrcg ul monument va putea oferi date mai 
precise privitoare la un a lt tip de suport folosit în veacul 
al XVIII-lea la biserica Domnească . 

Operaţiunea de decapare a mortarelor d reparaţie 
din cîmpul p icturii originare s-a executat mecanic fCU bis
turiul ş i aă ltiţc , avansînd cu 111 r1x irn ă atenţie, pc baza unor 
casete de sondaj p entru determinarea existen ţei unor 
fragmente de pictură originală . Decaparea s-a făcut pînă 
la hotarul dintre pictura secolului al XIV-lea şi marile 
cîmpuri lacunare, r făcute în întregime în secolele XVIII, 
XIX şi XX. 

Inlăturarea mortarelor de reparaţie a avut o deose
bită şi neaştep tată anvergură în bolta abs idei principale . 
Pe lîngă degajarea de i ntcrvenţii parazitare a picturii 
secolului al XIV-lea, au fost scoase la iveală fisuri pro
funde ale zidări i cc fuseseră ma cate prin reparaţii su
perficiale. Faptul ste caracteristic restaurării echipei lui 
Norocea; mortarele acopereau în ch ip nejustificat por
ţiuni din vechile fresce ale absidei altarului. 

II. 4. Tratarea lacunelor prin consol'iclare şi chitufre 
cu mortar ele var a reprezentat una din operaţiunile de 
graniţă între intervenţia de conservare şi preocupările 

de n.aturE't est tică ale restaurării9. 
La nivelul conservării chituirea cu mortare de var 

a avut rolul consolidării marginilor lacunelor. Refacerea 
continuităţii suportului prin aplicarea mortarului la ni
velul stratului pictural a constituit trecerea în zona pro
blemelor estetice ale prezentării finale . . 

Stabilirea compoziţiei mortarelor de var 10 a ţinut 
seama de următorii factori: 

9 Chituirea lacunei r este considerată a face parte cl i n proble mele 
de preze ntare fina lă a opere i restaurate . Vezi în acest se ns, Paolo ş i Laura 
Mora şi Paul P hili pport, Conservai·ea pictitrilor miirnle, Ed. Meri diane, 
Bucureşti, 1986, capitol ul Probleme de prezentare, p. 293. 

io În legătu ră cu această proble mă a se vedea Furlan Vinicio, Expe
riences pratiqiies avec des crepis a base de clumx, în „Mor tiers, cime nts et 
couhs utilises dans la co nscrval'ion des ba timents hi storiques", JCCROM, 
198 1, p . 10 - 17. 
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- folosirea unei proporţii între lian.t şi adaos cît 
mai compatibilă cu suportul picturii originale, foarte bo
gat în var. Am evitat , totu şi, reprod ucerea suportului ori
ginal, obţinut, cum am văzut, pr in armarea varului pas
tă cu pa ie tocate sau pleavă. Intr-o asemenea compo
ziţie , chiar dacă avem asigurată calitatea varului şi ur
mă ri rn aplicar ea unei tehnologii adecvate, mortarul de 
r paraţie riscă prin uscare o contracţie relativ m are cu 
fi · u ra re~ 1 margi nilor li.i un ei. P en tru a re~1lirn o mni buni\ 
pri ză a mortarului folosit în tratam ntul lacu nel r, am 
pr ferat am -stecul de var-nisip (2/3) cu adaos hidraulic 
din praf de cărămidă şi praf de cărbune de lemn; 

- pc lîngă dozarea corespunzătoare, folos irea unor 
granulaţii adecv ate,· în funcţie de profunzimea sau de 
amploarea lacunelor ş i de cara tcrul mural al suprafeţei 
picturale original , a fost unul din reper le principale 
în prepararea mortarelor pentru tratar0a lacunelor stra
tulLti st1port; 

- asigurînd mortarelor o structură poroasă am ur
mării - atît prin compoziţie cît şi prin tehnologia de 
aplicare - obţin rea unei r ezisten\c meca nice relativ 
b une, rnenţinînd, în ace l Elşi timp, posibilibtea înFtururii 
mortar -lor de intcrven~ic fără efecte traumatice asupra 
picturii originale. 

în ceea ce priveşte tehnologia de aplicare a morta
relor, aceasta cuprinde atît un aspect structural, legat 
de specificu l mortarelor de var implicînd o gamă de ope
raţ i uni optim î nlănţuit -- de la pregă Li rc•a a ten t''i a lacu-

Fig. li. Detaliu clin conca altarului clupă efect uarea operaţiunil or ele 
conservare-restaurare . Martorul de pc veşmî ntul Sf. Ioan GudL de Aur 
păstrează ur me din re tu ş urile lui Pant:elim e; n ş i Nor cea 

nelor la o bună compactare a materialului - cît şi un 
aspect estetic înlesnind racordarea corespunzătoare la ca
r acterul mural al picturii originale. Acest ultim aspect a 
contribuit la particularizarea intervenţiei noastre prin fap
tul că ne-a impus găsirea unei soluţii adecvate de tra tare a 
suprafeţelor chituite şi, mai ales, a lacunelor rei ntegrabile 
de mai mari dimensiuni. î n acest sens s-a recurs la mode
larea cu mistria a mortarului de suprafa ţă , 1racordîndu-se 
la relieful suportului original. De asemenea, s-a realizat 
un anume tip de „amprentare" a suprafeţei tratate în 
aşa fel încît să se obţină o apropiere d t mai mare de 
,,vibraţia" suportului ;Original, mai mult sau mai puţin 
degradat , marca t de fi suri de contracţie şi, mai ales , de 
urmele de paie ş i pleavă caracteri stice, cum am văzut, 
mortarului de frescă din secolul al XIV-lea. 

II. 5. lnlăturarea depunerilor aderente ele impurităţi şi 
mai ales, a repictărilor executate „al secco" a reprezentat 
capitolul de maximă importanţă privind restituirea cît 
mai fidelă a imaginii picturale din veacul al XIV-lea. 
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Fi g. 12 - 13. Detaliu clin co nca a llaruh1i înainte ~ i cl up:L inle 1Yc nţia ele co nse rvare-restaura re . Se observă gradul ele repictare ce fu sese datorat în 
cca 111ai 111a re par te rcs t·au rării el e la 19 1.5 

Adaptarea unei m etodolog ii eficiente şi netraumati
zante 11 pentru stratul pictural s-a făcut în condiţiile unor 
repictEiri eterogene, ex uta te „al secco" şi ale unui strat 
de culoare original, supus unor interv nţ.ii ş i unei conser
vă ri inadecvate. 

Problema cea ntai difi cilă a constituit-o îndep~irtarea 
repi ctărilor rămase de la zugrav ul P nntelim on, )11ult m ai 
aderente decît re tu suril e lui Noro eu. 

De asemenea, ]Jr eocupnre·i noas tru El fost pe El intro
duce în operaţiune mater iale cî t mai puţin .r rnanente şi, 
pr in urmare, cît mai puţin suspecte de a produce efect e 
secund a.re as upra picturii. În acelaşi timp, am cu utat 
adaptarea unei metode controlabile ~ i r elativ uşor de ma
nevrat. 

P ornind de la dezideratele enunţa te m ai sus şi în 
urma unor teste, am dec is apl icarea s istem ului de cu
r ~iţare pe bază de comprese cu pas tă de hîrtie12, îmbibat fi 
în soluţie de bicarbonat de_ amoniL1 (lQO/ o), urmată de tam
ponarea cu bureţi înmuiaţi în apă cu adaos ele 211/ 0 clesin ·
fectant cationic. În cnwl prezenţei unor eflorescenţe , J 

ele pildă în calotn altarului , a m preferat, a pli carea r epetatei 
a compreselor de pastă de hîrtie în apfi di stilată. 

F olosirea pastei d hî rtie , utiliza tă la noi - după 
ş tiinţa noastră - pentru pri111·1 d at~1 la o asemenea an
verg ur~i în operaţiuni de curăţare a picturilor murale -
a înlocuit materialele înglobante de tipul carboxi metil
celulozei sau lutului , s ubstanţe a căror înlăturare nece
sită în general spălă ri grele. Perfect neutră din punct 
de vedere chimic, pastR de hîrtie poate fi manevrată cu 
u şurinţă de către un restau r<itor experimentat, în lesnind 
aplicarea ei pe formele imaginii sau pe zone trata te se
lectiv. 

În ceea ce priveşte partea activă a compresei, am 
eliminat orice substanţă remanentă, de tipul bicarbona
tului de sodiu, care, în condiţiile structurii poroase a 
picturilor murale, poClte constitui cauza apariţiei în timp 
a unor eflorescenţe. Prezentînd avnntajul unei totale des
compuneri în timp, soluţiile de bicarbonat de amoniu 
s-au dovedit suficient de active pentru a dizolva repic
tările aderente din secolul al XIX-lea . O singur ·~1 excepţie, 
veşmîntul arh anghelului Ga vril, ne-a silit să renunţăm 
la înlăturarea totală a repictării de la 1827. Executată 
cu miniu de plumb, repictarea a acoperit în mare parte 

n În legătură c u metodologia cu răţării picturilor murale ni se pa.re 
fundamental studiul, reluat în tratatul citat, a l Laurei şi a l lui Paolo 
Mora şi Paul Phili ppot i nti tu lat L e nettoyage des peint11res n1.1.11'ales, în 
Bulletin de l'Institut Roya! du Patrimoine Artist·ique, XV, 197.5, 
p. 240-266. 

12 Paolo şi Laura Mora şi Paul Philippot, Conservarea pic turilor mit
rale, capitolul „Curăţare şi dezinfecţie". 

culoarea de bază, roşu cinabru, a veşmîntului din veacul 
al XIV-lea, schimbîndu-i, în acelaşi timp, tonalitatea or1-
gina lă, m ai rece, şi dozar ea , m ai parcimonioasă şi mai 
r afinaW, a luminilor. 

Es1.e de sublinia t d i tamponarea fin ală cu apă a avut 
şi ea un rol activ pr in pr 'Zenţa adaosului de dezinfectant 
r::n tionic. 

II.6. Decisivă în problema prezentării finale , reinte
r;rarea lacunelor a constituit una din cel m ai difi cile op
ţiuni metodologice 13. F aptul porneşte de la cri stalizarea, 
cu prilejul restaur ·':\. rii absidei principale a bisericii Dom
neşti, a locului şi rolului intervenţiei noastre. Încercarea 
de a răspunde cît m ai limpede şi mai adevărat la această 
problemă porneşte ele la realităţile complexe ale monu
mentului, r elevate prin cer cet area ce a însoţit fiecare 
ca mpanie de lucru, ş i de la limitele intervenţiei nonstre, 
capabilă să fie supusă în permanenţă judecăţii criti ce ş i, 
mai ales, să îngăduie 1reveniri. 

Realităţile mon Lllnentului se referă, deopotrivă, la 
probleme de structur~1 şi as pect. in ceea ce priveşte struc
tura, lucr ·':\.rile noastre au demascat existenţa unor fisuri 
şi disloc;':\.ri grave ce au determinat în final demararea , în 
cooperare cu şantierul de r estaurare pictură murală , a 
consolidării monumentului în ansamblul său. 

Aspectul monuiT1entului , aşa cum ne-a fost propus 
d r es taurarea de la 1915, este am ndat de o serie de date 
apărute tot cu prilejul lucră rilor de restaurare pictură 
murală. In ceea ce priveşte ansan1blul pictural, în ciuda 
predominării frescelor din veacul al XJV-lea, este marcat 
de eclectismul provocat el e rcpict :J rile din secolul al 
XVIII-lea şi de la 1827, precum şi de tendinţa de fa_lsă 
unitate produsă prin restaurarea· de la 1915. 

Limitele intervenţiei noastre , r a portate la realităţile 
monumentului, pot fi cuprinse în cîteva aspecte esen
ţiale: 

- Imposibilitatea asigurării , d eocamdată, a condiţii
lor de conservare şi control a bisericii Domneşti. 

- Dificultatea recuperării înfăţişării originare a bise
ricii atîta vreme cît într-o zonă sau alta au intervenit 
modificări radicale. Legat de aceasta , biserica Domnească 
trebuie, în continuare, înţeleasă cu toate schimbările aduse 
de epocile mai noi, începînd cu secolul al XVIII-~ea . 
SchimbE'1rile acestea privesc şi refaceri ale picturilor mu
r ale, repictări ce acoperă, uneori, zone însemnate din 
structura bisericii. 

13 Pe lîngă tratatul citat al lui Mora-Philippot, o lucrare fundamen
tală pentru noi în problema preze ntării finale rămîne cartea lui Cesare 
Drandi, Teoi'ia del restaura. 
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Dificultăţi r aportate la limite de ordin tehnic pen
tru operaţiunile de extragere şi mai ales de transpunere 
a fragmentelor de pictură murală ce nu aparţin ansam
blului mural din veacul al XIV-lea . In situaţia în care 
extragerea s-ar produce, ea ar mări cu mult anvergura 
lucrării noastre, fapt care, la această dată , este practic 
imposibil. 

In limitele menţionate mai sus, ni s-a părut firesc să 
considerăm intervenţia noastră drept o etapă intermediară 
în procesul de r ecuperare a ansamblului pictural din bi
serica Domnească la un nivel cît mai apropiat 'de chipul 
său autentic, şi în efortul de includere a monumentului 
într-un sistem adecvat de conservare. 

In actuala etapă am considerat oportun să ne limi
tăm ·intervenţia, aşa cum am subliniat, la trei mari 
capitole : cerc tare, conservare şi punerea în valoare a 
frescelor de secol XIV prin degajar a de repictări şi se
pararea lor de straturile ulterioare de pictură . 

Precizînd astfel locul şi rolul intervenţiei noastre, 
este mai uşor de înţeles spiritul în care s-au abordat 
reintegrările , bazate pe următoar~le principii funda-
mentale : · 

- restabilirea coerenţei imaginii - de la detaliu la 
ansamblu - fără a-i ştirbi autenticitatea sau a masca 
stadiul de îmbătrînire al picturii; 

- utilizarea unor materiale r eversibile care sa m
găduie înlăturarea lor fără dificultăţi, avînd, în acelaşi 
timp, o relativă rezistenţă în condiţiile de microclimat ale 
bisericii; 

- evitarea reconstituirilor abuzive acolo unde re
găsirea coerenţei imaginii devine ipoteză; 
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Fig. 14- 15- 16. Detaliu din cunca al!arului îna inte, în 1impnl ş i după 
intervenţia el e co nservare-r s1au.rarc . Chi p ul arJ1anghclului Mihail. Es1 , 
cviclentă di spariţia retu ş uri l or pra ticare la 19 15 pe Ionel , aureole , inscrir
ţie şi chip 

- folosir a unor materiale cît mai compatibile cu 
natura stratului pictural al frescelor; 

- marcarea tuturor modificărilor aduse arhitecturii 
biseric ii ; 

- el limitarea frescelor clin secolul al XIV-lea de 
marile cîmpuri lacunare r epictate în epoci ulterioare. 

Executate prin cel două metode cunoscute , „vela
tura" ş i „trntteggio" , reintegrăril au fost r eduse la stri c
tul necc ar . 

S-au folosit culor i preparate în laborator pc bază de 
pigmenţi minerali , pentru frescă , ş i carboximetilcelu
l oză purificat·}, iar ca liant disper ia de cazeinat de cal
ciu (50/0) dilua tă la jumătate. 

II.7. In sprijinul lucrărilor de conservare-restaurare 
din absida altarului biser icii Domnesti s-au desfăsurat 
o serie de lucrări anexe după cum urm~ază : · 

- determin ă ri de control al umiditătii zidurilor şi 
î nregistrări de mi roclimaf14; · 

- documentaţi fotografică îna inte, în timpul şi 
după executarea lucrărilor. S-a utilizat lumină razantă 
pentru surprinderea un.or d talii tehnice, a unor degra
dări ale stratului de culoare, sau ale suportului; 

- r elevee la scara 1/5 ale tuturor r egistrelor absi
dei, cu marcar a operaţiunilor executate ; 

- înregistrarea zilnică în jurnalul de şantier a lu
crărilor executate. 

III. LECTURA PICTURII ABSIDEI ALTARULUI !N 
LUMINA LUCRARILOR DE CONSERVARE

RESTAURARE 

Constitui tă ca o arheologie a straturilor picturale, 
intervenţi a asupra picturil or murale din absida princi 
pală a bi sericii Domneşti ne-a îngăduit în fin.al o nouă 
lectură a ansamblului pictural din secolul al XIV-lea sub 
cîteva aspecte fund amentale: prograniul iconografic; atri
buiri mai precise făcute unuia sau altuia dintre meşteri; 
detalii stilistice şi t ehnice clobînclite prin înlăturarea retu
şurilor . 

In acelaşi timp, au fost dezvăluite detalii privind 
structura arhitecturală a absidei. Con.ca altarului adăpos
t şte imaginea Maicii Domnului (Platyter a) pe tron cu 
Iisus copil binecuvîntînd, fl ancată la dreapta de patronul 
bisericii Domneş ti, Sf. mare Ierarh Nicolae, însoţit de 
arhanghelul Mihail, iar la stînga de Sf. mare Ierarh Ioan 
Gură de Aur, împreună cu arhanghelul Gavril. Ampla 
scenă este explicitată prin imnul de slavă dedicat Fe-

14 I on I stuclor, Buletine de anali ză, 1986-1 987. 
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F ig. 17- 18. Chipu l 'J . N icolae î11ai 111.c ~ i tlupă inlcrvc n[ie . Martorul co nscrv[L o parte <i i11 re1u şu1 fondului şi a l insc ripţie i , exec utat la 19 1.5 

F ig. 19. I magi ne d i n co nca abs idei pri ncipale în ti mpul .in 1·crve nţiei. N u
merO:tS(' le lacun e, chituite c u mort a r de var , sînt în marc part e martelări 
provccatc înai nt ea repictririi „al secco" de la 1827 . 

cioarei, desfăşurat pc profilul de la baza calotei. In 
atitudine de adoraţie, arhanghelii şi cei doi arhiepis
copi - ocrotitorul bisericii ş i autorul liturghiei ce se 
săvîrşeşte şi al cărui axion este transcris ca fundament 
al întregii scene - converg cătr imaginea IntrulJării ca 
ax al compoziţiei, ca lemcnt cen tral în înţelegerea m e
sajului euharistic al ansamblului pictural al absidei . 

Compoziţie amplă, dominînd, prin anverguri'i şi vi
ziune monumentală , absida altarului , scena din concă a 
fost considerată ca una din imaginile intacte ce au su
pravieţuit din veacul al XIV-lea. Intervenţia noastră a 
surprins, însă , numeroase retuşuri ce acopereau practic 
întreaga suprafaţă a scenei. 

Din secolul al XVIII-Jca se mai păstraseră doar cî
teva urme de smalţ cc acopcris ră c'indva fondul origi
nal, albastru lapis-lazuli , sau retuşa - ră v şmîntul ar
hanghelului Mihail. 

Din repictarea de la 1827 supravieţuiseră mult mai 
numeroase ş i mai ample urme p care, probabil, r estau
r area de la 1915 nu reuşi ·e să l în lătur . onca altaru
lui fusese şi a martclat~1 într-o intenţie de repictare „al 
fresco". Rezugrăvirea „al secco" de că tre Pantelimon s-a 
făcut peste toate aceste mart l ări car au conservat, ast
fel, n umeroa ·e ş i consistente urme de culoare. Panteli
mon intervcnis incisiv asupra picturii secolului al iXIV
lca r cpictînd fondul - vcşmîntul arh angh lului Miha il 
- sau tronul F ecioar i cu albastru Prusia în amestec cu 
alb d plumb, repictînd cu cr dc - obţinut din am estecul 
galbenului de cr m cu albastru Prusia - fondul , sacosu
rilc celor doi arhiepiscopi sa u vcşm1ntul copilului Iisus, 
rcmodclînd u miniLl de plumb vcşmîntul arhanghelului 
Gavril etc. 

După chituirea u gips a martelărilor şi înlăturarea 
parţială a repictărilor de la 1827, Noroc a a retuşat la 
r1ndul său incisiv întreaga .scenă, de la faşa1 roşie ce des
parte calota de i nscripţia de pc arhivoltă , la detalii ale 
veşmintelor sau chipuri. Negrul cenuşiu a potolit inten
sitatea albastrului lapis-lazuli al fondului; aureolele au 
fost în întregime repi tate cu ocru galben, iar conturele 
lor retrasate ; inscripţiile au fost r escrise cu alb de zinc, 
evangheliile din mîinile ierarhilor şi unele detalii vesti
m entare - mîn cuţ le, epitrahilul ş i bcderniţa -:-- au 
fost, la rîndul lor , repi.c tatc cu o aproximativă r econ
stituire a clementelor ornamen tale ; tronul şi veşmintele 
Fecioarei au primit şi ele retuş uri; s-a intervenit chi ar 
şi asupra chipurilor , rciuşîndu-se mai intens portretele 
mai degradate, cum ar fi cel al arhanghelului Gavril. 

înlăturarea retuşurilor a însemnat recuperarea unor 
detalii stilistice şi tehnice semnificative. 

Pictura calotei, fărf't a socoti şi in scripţia el e la baza 
ei, a fost r alizată în patru „giornatc": o giornată cu 
chipul Maicii Domnului, dou~1 giornate cu figurile celor 
doi ierarhi şi ale arhanghelilor şi o ultimă giornată cu 
trupul Fecioarei stînd pe tron şi figura copilului Iisus. 

Suportul pentru frescă, alcătuit din var, 
1
paie tocate 

şi pleavă, s-a aplicat în strat neobişnuit de consistent 
(dcp1şind în un le locuri 3 cm), urmărind dezinvolt ne
regularităţi le zi dări i . 

Stratul de culoare a fo ·t, la rîndul lui , aşternut 
co nsistent prin suprapun ri succ - ivc, r ealizînd, cu ex
cepţia veşmintelor arhiereşti, modela jul tipic bizantin de 
la închis la deschis, uneori cu r afinate trec ri de la cald 
la r ece ca în veşmîntul Fecioarei. Fondul lapis-lazuli 
pc care se proiectează personajele a fost regăsit în toată 
frumuseţea lui, lăsînd să transpară tonul negru de bază 
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" Fi g. 20. Vcd<' rc asupra ar ulu i cc s11ccccle caloic i 
a bsidei a lta ru l ui înai n1 c de in t • rv e nţic . Se distin • 
re pi c tările arbit ra re , •xc u1atc grosier, în meda
lioane 

Fi g. 2 1. A rcul ce succcclc ca lo te i cl11p[Lefec tuarca 
opera ţi uni lor de co nsen a re-rcsfa urare 

p care , de altfel , s-a suprapus ş i v r delc de p ·i mî nt din 
p ar t a infc rioară a sccn i. Un cfc t special , mult es tom
pat as tăzi , îl va fi avut contrastul între fondul de lapis
lnzuli s.i aurul aureol lor ş i ocruril cu străluciri auri
f re di~ t ronul Fccioar ' Î şi v - şmi ni 1 arhiereş ti. Somp
t uozitat a de n eînlocuit ·1 aurului o putem r constitui 
astă z i doar m n tal pri v inel tonul d bază ocru, u rm 1 de 
polim nt brun închis şi firavcl urme d aur. Aurul al
cătuia u n ace nt de subtilitate teologică în veşmîntul 
copilului Iisus , î n într gimc modelaţ cu blicuri fine de 
a ur. Tipl.11 acesta de vcşmînt, imit a t prin suprapun r i de 
tonuri de ocru, mai apar în ipostaza mirelui din pilda 
F ecioar lor î nţelepte şi n ebune ce încheie semnificativ 

ucces iunea scenelor din absidă . 

Cu mai marc limpezime, degajate de repictări , apar 
acum veşmin tele arhiereşti, impunîndu-se prin contras
tul puternic între n egru sau brun închis şi albul de 
var al sacosurilor polystravrion. Ornamentaţia somptu
oasă a evangheliilor şi a s imbolurilor arhiereşti - pi-

56 

Fi g . 22 - 23 . Vedere a supra părţii 
sud ice a a rcelor c· succc rl calotei 
îna i ntc şi d npă efectua rea pc>ra
ti unil or l conservare-restaurare . 
Linia a l b[L del i mitează p ict ura 
vcac11l ui a l XIV-lca ele zona 
l acu na ră rcpictatrL în întregim e 
Ic C'C l1i pa pic l ru lui Nor ea 

Lrahilul, mîn cuţc l c , bcdcrniţa - s-au exfolia t î n bună 
parte. 

Di spar i~i a retuşu rilo r ·1 spor i.t - m ai cu s aiT1 ă în 
azul F ecioarei - expres.ia sobră ş i el e infinită nobl ţe 

a chi purilor. J i r d. r •a 1.111or fals detalii, ca î n cazul 
·hi pului arh ·mg hclului Gavril, a î ns •mnat un incont s

tabil cîşUg în au tentici ta L . 

Conca absid i altarulu i a fost reali zată de cei doi 
meşteri princi pali 15 car au zugrăvit întregul ansamblu 
p ictural al bisericii Domn eşti. 11 vom numi , pe primul, 
meşterul din amic sau , pr luîncl o mai veche caract ri 
zare, meşterul figurilor dansante, iar pe al doilea, m ş.

t rul obru sau al fi gurilor siatice şi tensionate. 

16 Daniel Barbu în cartea sa Pictu1'a murală din Ţara Romdnească 
î n secolii l al X I V-iea, Ed. Meridia 11 e , Bucureşti, 1986, p . 49, atribuie 
Megalynarul cli n condL 111mi singur zu grav, cel pe care n oi îl numim sobrul 
sau s1a ti cul ; „R cvue Rouma i ne d 'Hi ~toire el e l 'art ", Ed. Acade mi ei , 
t ome XVI, 1979, p. 5 1. 
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Fig. 2-1 . De1aliu clin sce na „Miro n esi ţe lc vcs ti11d apos toli lor învierea", 
duprt în l ătu ra rea re1 u şu rilor ele la 1915 şi execu1arca opcraj.iunil or de 
reintcgr;uc . 

Fi g. 25. Asp ct din timpul consolid ăr il or suportu lui picturii prin injec
tări 

Prinrnl m şter a r ealizat „giornata" cuprinzîncl fi
gura Fecioarei împreună u cea a lui Ji ·us co pi l. şi. 
„giornnta" urhangh lului Mihail şi n Sf. Ierarh Nicol<le. 
Cel c1 al cloil a meşter a zugrăvit chipul Fecioarei şi 

grupul arhanghelului Gavril ş i al Sf. Ierarh Ioan Gură 
de Aur. 

Pr zcnţa celor doi meşteri este scsizabil~t chiar şi 
în axionul ele la baza calotei. Particu laritătile lor se 
v1dcsc si în car a tcrul scrisului a cărui clcli11ir ar tr -
bui cup~·in să într-un amplu sLudiu pnlcografic al in crip
ţiilor ele la Argeş 16• Din păcate, ductul caracteristic al 
meşt rilor fusese estompat ele retuşul ele la 1915. Aşa 
cum inscripţiil ierarhilor fuseseră „întărite" cu alb de 
zinc, imnul de la baza calotei, puternic xfoliat ş i lacu
nat, r scr is. Mai mult dccît atît, inscripţia, în imaginea 

10 Pe ntru r ci1i rca, î11 vederea res1aur51ii., a a xicn ului de ln h l7a 
calote i şi o i.Lprc iere gen ra.l ă a uncr imcri p1ii d in l · Ita a lt arult1 i., a m 
be nefi ciat de co mpclenja ~ i i nfi11i1a a mabili1ale a prdesc, rului Alexandru 
Elian. 

Fig. 26. Desfăşurarea operaţiunilor de cu ră ţire prin comprcsc pc bază 
de pastă de h îrtie 

i aut ntică pe fond alb cu o uşoar ::t tentă caldă, primise 
u n fond ocru închis şi opac. In unele detalii transcrierea 
c i fus se greş ită, iar zoncl lacunare primis ră complc
t8 ri ale inscri pţi i. 

Intocmai cum. axionul alcăluicşic bnza sce nei din 
cal o tă, impunutoar a inscripţi ele p a1;hivoltă tr buie 
s~1 fi fost o încununare a i. Din ncf ricirc, CLL toate 
fo rturile de recuperar e a li i rclor de sub r pielar a lui 

Norocea şi de sub urmele repictării mai radicale din vre
mea lui Pantelimon, inscri pţia rămî.n n int li gibilă . 

Tncomplc tă ră 1T1înc, în' urma degajăr ii ele repi ctări, 
d sfi\şurarea picturală a ar clor e suc ed calotei altaru
lu i. Marcate de prezenţa persona j lor v icro-testamen
tare, arcele reprezintă zona cca ma i d sfi guraLă el e r e
paraţi i ş i r pictăr i a absicl i principal . Explicaţia e 
află î n marile el gradări cc a u afecta t structural zona 
în ă dinaintea intervenţ i e i de la 1827. Hcstaurar a el e la 
1915 a m a ca t superficial fisuri profunde, prod use în 
zon·:i ce ntrală a ar ului c succede calotei. O tasare a 
zidărie i ste marcat[1 ele fi suri] transv rsale apărute în 
lacuna ele pe arhivoltă în extr ma norcli 8 a arcului-clu 
blou ş i mai ales d' burduşel il ample produs că tr baza 
arcelor, mai cu scam[1 pc latura nordică. 

Lacunele ample ale picturii . colului al XIV-lca au 
fost arbitrar reconstituite „al ecco" la l 915, provocînd, 
d opotriv\ un fals artistic şi iconografic. 

În medalioanele din zona centralLl a arcului s-au zu
grăvit patru chipuri legate de genealog ia lui Iisus. Din 
păcat , numai două pot fi autentificate - drepţii Fares 
ş i Zara - iar dintre aceste·~, un singur m dalion - cel 
al Dreptului Zara - este în întregime păstrat din seco
lul al XIV-lca. 

La cele două extremităţi ale arcului au fost zugrăvite 
imaginile, în picioare, ale unor regi ai V chiului Testa
me nt. Identificar ea lor cu Sf. Icho nias la nord ş i Sf. lo
r a m la sud s-a bazat pe ins ri pţiile seri e arbitrar de 
N orocca 17. Foari -' degradate, cu despri nclcri ale su por-

11 „H. vuc R oumaine „ ., t omc XVJ, 1979, 1. 26 ş; Dani el Barbu , 
op. cit. , p . 53. 
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tului stratului de culoare (eroziuni şi lacune), pot fi cu 
greu identificate şi atribuite. Sfîntul din extrema nor
dică nu mai păstrează nimic din inscripţia secolului al 
XIV-lea, iar cel din partea de sud conservă doar urme 
din inscripţia originală, sugerînd că este vorba de ima
ginea unui profet. 

Singura imagine ce îngăduie o compleb1 apreciere 
stilistică este cea a Dreptului Zara. 

Nejustificat de puternic r epictat, medalionul es te 
unul din frumoasele exemple de construcţi , expresivă şi 
spontană, tipică unui freschist experimentat. Chipul per
sonajului se detaşa cîndva somptuos pe fondul de aur 
al nimbului. 

Arhivolta dinspre est a arcului-dublou a primit în 
secolul al XIV-lea un fond negru al cărui suport, des
prins şi lacunat în urma unor cutremure catastrofale, a 
fost succesiv reparat la 1827 şi 1915. De fiecare dată 
asupra fondului original s-a intervenit prin r pictare „al 
secco". 

Intradosul arcului-dublou reprezintă locul d jonc
ţiune a picturii secolului al XIV-lea cu un mare cîmp 
lacunar repictat de Norocea. Noua pictură, realizată cum 
am văzut in tempera, nu nwnai că încearcă să fad 
„corp comun" cu vechile fresce, dar adaptează prin retu
şuri incisive fragmentele originale la noile imagini. Ca 
în alte cazuri, reconstituirile sînt abuzive şi arbitrare, 
provocînd confuzie. Atît r eprezentarea Sfîntului Duh cît 
şi chipurile celor doi profeţi, Rovoam şi Solomon, sînt 
pure ipoteze ale restauratorilor de la 191518. Din pictura 
originală a figurilor presupuse a fi fost profeţi se păs
tr ază semnificative fragmente de veşminte, mînecile şi 
mai ales filacterel cu inscripţii ce vor putea cîndva să 
constituie o bază în identificarea personajelor. Mai mult 
decît atît, caracterul scrisului, detaliile tipice ale ges
tului pictural, ale modului de a pune luminile, contu
rele, elementele ornamentale pot servi atribuţiei unuia 
sau altuia din meşteri. 

Sub figurile profeţilor se află cîte un medalion re
petînd, nu fără sens, tratarea celor din partea centrali'i 
a primului arc. 

Cu partea din dreapta complet distrusă, medalionul 
din extrema sudică a dubloului a fost în chip arbitrar 

1s Daniel Barbu, op. cit„ p. 53, remarcă arbitrariul identificării r 
vorbind, însă, fără ternei de restamatorul de la 1750 
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Fig. 27. „Goicea Grămătic". Sem
nătura descoperită pe faţa de la 
baza scenei „Pilda bunului Sa
maritean" 

marcat de Norocea cu numele Dreptului Sadoc19. Dacă 
ţinem seama, însă, că medalionul pandant, din extrema 
nordică, în ciuda marilor degradări, păstrează , neîndo
ielnic, figura Sfintei Ana, putem lesne presupune că 
medalionul sudic adăpostea imaginea Dreptului Ioachim. 
în felul acesta capătă sens şi se încheie scurta genea
logie hristică20 pe care o desfăşurase pictura arcelor. 

La baza arcului-dublou, deasupra şi dedesubtul con
solelor, se află, la nord şi sud, cîte două imagini bust 
ale unor sfinţi diaconi. După înlăturarea repictărilor şi 
di spariţia falselor inscripţii de la 1915 au putut fi iden
tificaţi. doar doi dintre aceşti diaconi: Sf. Nicanor, la 
sud, şi Sf. Timon, la nord21. 

Marile degradări din pictura arcelor fac dificilă iden
tifit:area meşterilor22 . Primul zugrav, dinamicul, va fi 
r alizat figura Dreptului Zara. Ductul său spontan şi 
neezitant, caracterizînd cu leganţă figurile prin blicuri 
sau conture puternice şi n rvoase, virtuozitatea sa şi 
pasiunea pentru bogăţia, pitorescul, efectul de surpriză 
al atitudinii, îl fac de recunoscut în fragmentele de veş
minte ale proorocului din partea sudică a dubloului şi, 
mai ales, în portretul de mare expresivitate al Sfîntului 
Nicanor. 

Celui de-al doilea meşter, sobrul, i se poate atribui 
aripa nordică a dubloului. 

Din registrul iÎnvierii, care urmează calotei absidei, 
intervenţia noastră s-a limitat la scenele ce se desfăşoară 
între cele două extreme ale tîmplei. Este vorba de: 
„Mironosiţele vestind apostolilor Invierea Doninului", 
„Drumul spre Ernmaus", „Cina de la Enimaus" şi „Luca 
şi Cleopa vestind apostolilor Invierea". 

Operaţiunile de conservare-restaurare au surprins 
a"eleaşi tipuri de repictări şi retuşuri detectate ante
rior în calotă şi arce. Cîteva particularităţi merită a fi 
semnalat . La nivelul suportului au fost detectate şi 
tratate cîteva desprinderi şi dislocări grave ale supor
tului picturii. Scena r eprezentîndu-i pe apostolii Petru 
şi Ioan la mormînt a fost aproape în întregime d sprinsă, 

l9 .,Revue Roumainc" .. „ tome XVI, 197CJ, p. 26. 
20 Daniel Barbu, op. rit , p . .19, ca racteri zează personajele de pe 

arce ca „ver11<i n.le genealngiei lui I isus" 
21 ,,Revue Roumaine . . . ", tome XVI, 1979, p. 26: Daniel Barbu, 

op rit„ p. 53, cu menţiunea repi ctări Ier incisive. 
22 Daniel Ba rbu, np. ci:t„ atribuie realizarea arcelor aceluiaşi zugrav 

can• a pict·at conca, op. cit., p . 49 . 
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Fig. 30-3 J. Deialii din scena „Pilda celor zece fecioare" în lumină direcHL şi razantri. Se evidenţi azrL dislocarea supor tului picturii în zona unei 
fisur i de profunzi me ce porneşte din boHa absidei 

în vre me cc imaginea „Drwnului spre Enimaus" avea la 
rîndul ei desprinderi importante şi pe mai multe niveluri. 
Cele două scen e din extreme, „Mironosiţele vestincl apos
tolilor Inv ierea" ş i „Luca şi Cleopa vestincl apostolilor 
lnvierea" prezentau, pe lîngi'.t desprinderile de suport, 
fisuri ample împreună u dislocarea zidări ei, în conti-
1marea fi surii coborînd din arce. in f i sură a fost detec
tată tcncuiaFi de ciment, în tirnp cc dislocarea a fo t 
scoasă la iveală de sub „nivelarea" cu g ips executată d e 
Norocea . Prin înlăturarea reparaţiil or cu gips ale celor 
două scene au fost recuperate interesante detalii , chi pul 
unui apostol din r prezentarea mironosiţe lor vestind in
vierea şi o parte din veşmîntul lui Cleopa din cea de-~1 
doua scenă . O frumoasă regăsire a chipului autentic al 
lui I isus s-a prod1 1s prin î nfaturarea repictăril or la 
scena „Dru1nul spre Emniaus" . 

1n c ea cc priveşte distribuţia meş terilor, ca s-a 
făcut pc scene, fără a putea exclude uneori posibili
tatea unei interferenţe a zugr avilor în cadrul acelei aş i 
imagini. Scenele „Mironosiţele vestind apostolilor" şi 
„Petru şi Ioan la mormînt" au fost zugrăvite de cel de-al 
doilea meşter , în vreme ce primul meşter , dinamicul, 
a zugrăvit „Drumul spre Emmaus" , „Cina ele la Emmaus" 
şi „Luca şi Cleopa vestind apostolilor lnvierea"23. 

in exc lentă stare de conservare, r egistrul „Cortului 
Mărturiei" ne-a oferit, ca problematică esenţială, dega
jarea complet i'.1 de r tuşuril e de la 1827 ş.i 1915. Urmele 
cele mai ample din repictarea lui Pantelimon, conju
gate cu retuşurile lui Norocea , au fost întîlnite în „Pilcla 
Bunului Samaritean", situată în extrema nordică a „Cor
tului Mărturiei" . Retuşuri de la 1915 şi urme ale repic
tării lui P antelimon se aflau în fundalul „Cortului Măr
turiei", pe veşmintele , covoar ele şi darurile r eprezentan
ţilor triburilor lui Israel, p e construcţia Cortului, pe 
unele veşminte etc. Martelările, suficient de numeroase, 
fuseseră obturate cu gips şi r epictate „al secco" la 1915. 
In mod inexplicabil, ţinînd seama de s tarea foarte bună 
de cons rvare, fusese, la 1827, repictată , iar la 1915 re
tuşată, scena „Hristos arătînclu-se apostolilor la Marea 
Tiberiacle i", situată în extrema sudică a „Cortului Măr
turiei" . 

23 „Femei vestind apostolilor Î nviei·ea", „Cina de la Emmaus", „Lu.ca 
fi Cleopa animţînd apostolilor J nviereci" sînt atribuite de Daniel Barbu 
meşterului sobrn, a utoru l Împărtăşaniei cu piine, în vreme ce „Petru 
şi I oan în faţa mormîntului gol" este atribuită cel uila lt meşter (op. cit ., 
p. 19). 

Ca în zon 1 an terioar , avem puţin urm e din in
tcrv ntia secolulu i al XVIII-I a. Dacă albastrul smalt 
reprezintă o certitudine a acest i i ntervenţii, atunci tr ~ 
buie arătat că urme slabe din acest pigm ent s-au gă it 
ş i de acea tă dată în fundalul „Cortului Mă rlurie'i' sau 
p arh itectura din fundalul „Pildei Bunului Samaritean". 
Sî.nt, fără îndoia l ă, r per e cc au fos t în lăturate de r es
taurările succesiv , cum ar fi , de pildu, in scr ipţiile româ
n şti cc înlocuis ră cîndva p cele „i eşite din uz", gre
ceşti sau slavon.eşti. O scmnifi ativă mărturie a faptului 
ă vechile fresce fuseseră acce ibil cu un pri le j sau 

altul este inscripţ i a descoperită cu ocazia restaurării 
scenei „Pilda bunului Samaritean". Pc fa\.a inferioară , 
intrînd parţial sub tencuielile de deasupra tîmpl ei de z id, 
a fost incizat nwn ele „Goicea grămătic". P oate fi vorba 
de unul din cei care a contribui t l a ~nn.oirea vechilor 
fresce ale Bi·cricii Domn şti. 

„Pilcla bunului Samaritean" s-a zugrăvit prin mîna 
celui de-al doilea meşter24 , sobrul, capabil să compen
seze statismul şi masivitatea personaj elor printr-o ten-
siune a chipurilor. · 

Dimpotr ivă, dezi1woltura imprevi zibi l ă, proiectarea 
energiilor lăuntrice, aglomerarea necen zurată a detalii
lor, desfăşurate cu tot fastul spectacolului au li c bi zantin , 
fac din primul meş ter autorul indiscutabil a l „Cortulu·i 
Mărturiei" 25 , r ealiza ti'.t l a aceeaşi anvergură cu o altă 
scenă - ch eie a absidei - „lmpărtăşania apostolilor" 
din registrul următor. P ecetluirea obi ectelor ·acre - aco
per i'.1111întul m esei altarului , cutia cu mană, arca, un can
delabru , cădelniţele c lor doi preoţi - sînt, dincolo 
de prezenţa debordantă a detaliilor ascunse, cu semni
ficaţii ce se cer decriptate , o dovadă a unei anume 
unităţi de gîndi.re teologică a vremii26. 

24 Danie l Barbu face aceeaşi atribu ire . De asemenea, Coril'la Popa, 
în volumul „Arta ci•eştină în Roinânia", Ed . Institui.ului Bibli c, Bucu
reşti, 1983, p. 58. 

25 Aceeaşi atribnire la a ntorii ciiaţi. 
26 Un comeniariu teo logic în leglLtmtL cu arca ali anţei şi se mnifi ca

ţia sa în a ltar la Susy Dufrenne în studiul «L'Enrichissement rlu programrne 
iconographiqu.e dans Ies eglises byzantines clu. XJJI-{/in e siec!e I) în <·L'Art 
Byzantin du XIJ-e siecle 'ii, Symposiurn de Sopccani, 1965, Beogracl, 
1967, p. 40, 41. 

De aseme nea, primul come ntariu asupra prezenţei la Argeş a Orani ei 
pe altarul vechii Les-i, în «Revue R oumaine .. . », t em XVI, 1979, p . 27. 

Medali onul reprezentînd Fecicara, proiectat ţe obiEct ele sacre a le 
Cort1~liii Mărtui•iei, apare într-o varianHL frapa nt de ascrnănţLtcare la 
Gracanica . 

Acea „inflaţie a detaliilor" de ca re vo;rbeşte Daniel Barbu est e un 
semn de recunoaştere al primului meşter a cărui caractt~ ri sti ă este, cum 

59 

http://patrimoniu.gov.ro



Fig. 32-33. Deta liu cli n sce na „Împărtăşirii apos lolilor" înainte ş i lup rt chi tu i rea ma d cl rtril r prove.calc în sec . a l X JV-lca 

Tot primului zug rav i se datur ază scena "Hristos 
se arntă opostolilor la Marea Tibe1·iaclei"27, jmag in foarte 
bine con serva tă, ca d altfel î ntreg r g istrul. 

La un ni v l as 111~111ător de cons Tvar' se află re
gistru l cc il us trNtz~1 săvîr) irca în biserid 1 a tain i - uha
ristic . "!nipărtăşetnia apostolilor' co nstitui com poziţia 
m ajor~1 n registrului, f! a ncati:t de d ouă sce ne - „Pilcla 
femeii adultere", la nord , ş i „Pilda J 0 cioo re lor î nţe lepte 
şi n ebune", la sud - ·ar march caz~t un se ns culminant 
în clisCL1 rsul i onografic al absid i: el es hatologic. 

Registrul 1rnpărtăşa ni ' Î -prezenta ·î teva des pr ind ri 
ale suportului , ca uza te fi e de efortu l de tasare ) i di lo
care a z i dă ri e i bisericii în urm a unor puterni c cutre
mur . fi de trau 111 at iz·1r a un or zo n de p i ctură veche 
prin instalar a tîmpl ei de zid în secolul ·al XVIII-J ea. 

În primul caz, di sl ocăr i] f) i cl csprindcril s-a u pro
dus pc clir c\ ii lc fi surilor principale, cum ar fi ca de 
deas upra ferestrei din ax - c c ntinua, d altfel, pîn ă 
la b aza zidului - sa u fisuril e d pc laturiJ e de nord ., i 
sud ale abs id ei, pornind din bolL~t p lîngă cl ccr owl ce 
lărgeş te absida pc ·1aturil i.mdc . c află intrăr il î n pas
tofor ii. 

In al do.il ea c8z , sond a jele n oastre au cv icl nţiat fap
tul că prin insta larea tîmplei ele zid porţiuni din vechile 
fresc au fos t decapa te pîn E't la zidărie . Cu acest prilej 
a fost tăiat t.irantul de lemn cc lega structural absida 
şi ale cărui urm e au fos t descoperite ori m ar atc de 
noi la b ·1za celor două pilde din registrul Irnpărtăşan ici. 

Supus a cluiaşi regim d r •picturi ş i re tuşuri, r gis
trul Impărtăşanici a ncce ·itat la rî ndul său operaţi un i 
el e curătire deli cate s i d ifi îl , mai cu s amă pc supra
feţele c~lor dou~t pildc2s. 

Primului meş ter, el al figurilor „dansante", i se 
a tribui e secve nţa 1mpărtăşirii cu vin ş i „Parabola celor 
zece fecioare", în vreme ce „lmpărtăşirea cu pî-ine' şi 
„Pilda femeii adultere" i se d atorează celui de-nl doilen 
meşter29 . 

Ultimul registru al absidei principale, con sacrat 
teori e i ierarhilor, a fost mai profund afectat datorită 
unor facto ri d - degr~1 d arc conjugaţi, începînd cu factorii 
de degradare n aturali - ţinînd de microclimat ş i ele 
r egimul de umiditate - ş i sfîr~ ind cu intervenţi a omului. 

U n fapt vizibil este nu num ai eroziunea cons.id rabilă 
a stratului de culoare - cum ar fL de pildă albastrul 

s-a a ră'lat, îmbogfLţirca imagin ii cu detalii „ascunse" reclacta1e miniatural, 
ele la aşa-n1 1 mite le c ri pt ogra me - prezc n1 e pe bordurile draperiilcr sau 
a le veşmintelor, la mcdali. ane „an b cl! izante" sau chjpmi sfin1 c (vC' zi , le 
pil Iri, chi purile în „grisaill "de pc bederniţa şi epitra hilul Sf. Athauasie 
clin a ripa nord ică a absidei). 

27 Ace aşi atribui re la Carme n Lau ra Dumitrescu ~i Da niel Barbu. 
28 Io n ·1 st udor, Bulcti n de anal i ză, 1988 . 
29 Este a t ribuirea care se face cu mai ma re u şurinţă ele către t oj:i 

ce rcetă to rii. Împăratşirca c u vin este exemplul J e baza căruia primul ui 
meşter i s-a spus, c u un te rme n preluat - „pictorul per onajelor elan
sa nte" . 
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.l np is-lazuli di spărut în propo rţi mult mai 1T1aro d •cî t 
în clclaltc r gislro - c i ş i apa r iVia p fo ndul n •gru n 
unui voal in solubil de efloresce n ţe . D asemenea, în 
aria ele acţ i une a umidită ţii cc1pil ar c - aici pc înlrcaga 
înă lţi m e a imilaţi c.i d marmură ele la baza absidei -
pictura a cli spărul î n bună pari', sa u a uJcriL fcno· 
mcno grave d macerare. 

Fă ră a avea des pri nd eri d' m arc g rav itate , suporlul 
pi turii c te_• m ai cu scamă afectat în jurul fi suril or din 
che ia a rce lor intri:i r il or în pustoforii, î n zo na ci 8 ţiune 
a umidităţ i i apiJ a rc, în ar ia de dccapar provoca tă de 
l[irg irea fcrl'S trci clin G\X în sec l ul al XV [T I-J oa. 

R p icti:ir i mas.i vo, m a i a lC'S al " fun da luril or cxocu-
1.ate „ol secco" ) i „nl Jres o", au fost î n trep rin se la 1827 
~i J !H5 . Ln ult im a rcstaurar , p ici rul Norocea a repic
tat î n frescă , cu lotul aproxim ativ, imilaţi a de rna r111u r[1 
dl' la baza abs ide i. 

Dac2i î nlă tura rea r C' picUiri lor a onslituil o opera
ţ iu ne o bi şnuită, ascm ~i n ă lonr c11 cc se roal izas · în cele
lalte reg is tr , decap ar a tencui el ilor d r paraţic a ofer it 
sur priza cca mai in lercsa nt".t. înl ă tura rea chiturilor exe
cu tate mai cu s ~1111 i:i de ech ipa lui Norocea a îns mn at 
şi desfiinţarea nişei de sub f ' rcastră , folos ilă cîndv8 
p n tru prczc n larca un or fotografii ale Tczaurulu i desco-

Fi g .. H Fragme nt din ,,ÎmpărHL; tna apc st < likr", ci upii PfECtuarea ope· 
rati uni lor ele conscrva re- res1a nra n 
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Fig. 35-36. Detalii din „Împărt ă~irca a pos tolilor", vădi nd. pa rti cularităţile stilist ice a le celor doi mcş•t eri. 

p r it în faimosul mormînt al lui Vlaicu-Vodă . Decapa
rea tencuielilor cc căptuşeau nişa a du la descoperirea 
unei porţiuni din glaful fer str i din secolul al XIV-lea. 

Urm le de pictură găs ite n e-au permis apr -ci crea 
mai exactă a form i ş i anvergurii glafului original al 
ferestrei din axul absidei. 

Fereas tra din secolul al XIV-lca a absid i principale 
începea de la o cotă aproximativ egală cu cca din pros
comidie sau diaconi con, deci m a i jos d ci t actuala des
chidere. Fer eastra se evaza că tre interior într-un mod 
asemănător cu cel din pastoforii, lăsînd cătr e exterior 
o deschidere îngustă şi r elativ înalt~l. 

Primul meşter a zugrăvit aripa nord- s t.ică a r egis
t rului , cu prin zînd un ierarh aşcznt frontal, în stînga in
trării în proscomidie, distrus în partea inferioară şi par
·~ i a l acoperit sau distrus de iîmpla din s colul al X VIII
J0a, f. Chiril al Alexa ndrici, Sf. Ath a na ·ic cel Marc ş i 
Sf. Ioan Gură de Aur, a cărui parte ant ri o·n-ă a fos t, 
d asemen a, di trusă cu prilejul l~trgirii fe r s lr i. 

Celui de- al doil a meşter îi ·a tribuim i r arh ii din 
aripa s ud-es ti că a absidei, în cepînd cu Sf. Vas ile cel 
Mar , la fel, parţi al distrus prin lărgirea ferc ·trei, Sf. 
Grigori Teolog ul, un alt m ar ie rarh a cărui in scr.ipţic 
-a exfoli a t ş i un ierarh si t unt d Ltp~1 intrarea în diaco

n icon, r eprezentat în bust, deteriorat în partea inferi o<:1 r5 
ş i acoperit pe jumă ta te de noua tîmpl~1. , 

IV. CONCLUZII 

Lectura absidei altarului, în lumina lucrărilor el 
conservare-rest aurare, p une problema revizuirii m onu
mentului voi vodal de la Argeş în ansamblul său sub 
cî tcva aspecte fundamentale. 

1. Infăţişarea originală şi evoluţia arhitecturii bise
ricii Domneşti 

Descoperirea anvergurii fer es trei ori ginale din axul 
absidei principale se î nscrie în seria r cuperărilor de 
detaliu care pot, în final, să r estituie înfă ţişarea origi1Blă 
a biseri cii Sf. Nicolae de la Argeş . Reamintim descope
rir a micşorării la 1827 a î n~Jţimii ferestrelor turlei. 

Ştim despre modificarea intrării principale de pe 
latura d sud a n aosului sau despre r emanierea intrării 
de pe vest, fără a putea preciza î ncă configuraţia lor au
t ntiră. 

Problema cea mai pinoasă , însă , este pusă de aş.a~ 
numita tainită din zidul de ves t si scara car e nu duce 
nică i eri, construită în grosimea ac~stui zid. Din cerceta
rea interioară a scării, precum şi din sondaj ele execu
tate de noi cu prilejul restaurării timpanului de vest 

F ig. 37. R egis trnl ierarhilor, v edere spre sucl-est. Nişa de sub fereastra 
l ă rgită î n sec . a l X VIII-lea reprczint ti o pa r te cl in fe reastra o ri gi nală a 
absidei 

rezultă limpede că acces ul prin zidul de vest se f'i ce:i 
că tre o încăpere afl ată deas upr a pronaosului . Ulterior, 
atît acest acces, cît şi deschidcr a ce păstrează urm 
de d ecoraţi originală din centrul timpanului , consacrat 
„Schinibării la faţii", a u fost zidite. Mai mult decît atît, 
se pare că existau, la orig ini, trei deschid ri în timpanul 
de v st30, c a dinspre sud fiind complet obturată de zidă
ri e ş i de rcpictar a arbitrară a lui Norocea. Cele trei 
deschid 'I'i aparţineau unei adcvc1rate tribune, de unde 
serv iciul liturgic put a fi urmărit cu uşurinţă . 

30 După a nii 1970 s-a obser vat , prima clatri, pc baza a na li zei fot o
grafiilor doc um ent a le Co misiunii Monume ntelor Istorice , inccere nţa 
între ce a ce ni se ofe ră ca îofăţi ~are astăzi - timpanul ele vest cu cele 
tre i arcade oarbe afla te în exterior , deasupra acop rişul u i - şi ceea ce 
apăruse în timp ul lucdu·i.l or ele res ta ura re de la în ceput ul secolului al 
XX-lea. Est e limpede că cele t r ei deschideri nu putea u să răspundă î n 
exteri cr , ci nu mai într-r, în căp re aflaUt deasupra prcnao ·uh1i . Cu toate 
acestea, sîntem încă clepar1 rl c ipoteza celor el uă turnuri ele 1 ip occiden
t a l ri. cli ca1e, la ri gini, pe prona os, formulată nu de mult şi a cărei con
fi rmare cere încă o ercetar.e at e nfft ele cleta li u. 

Este ele ob. erva t că i ntra!l!ea în a rc frînt din extre ma no rdică a tim
pa nului a fost refăcută ul.terier." Trei fra gme nte t: in z i dăria ori ginală 
{ păstrîn cl ~i fra gm e ntele c fresdt cl in s celui a l XI V-lca) sînt puternio 
di slccate , ca ~ i cum un ccrp g reu a r ' fi străpu ns zid ul d inspre p ro 11 a0s. 
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De aici drumul este deschis spre a n e întreba cum 
arăta cu adevărat biserica Domnească în secolul al XIV· 
lea şi cît de departe este înfăţişarea actuală a monu
m entului argeşan de înfăţişarea sa originară . 

2. Structura de rezistenţă a monumentului 
Redescoperirea şi în absida altarului a unor fisuri 

ascunse, m ascînd superficial o condiţie gravă privind 
instabilitatea structurii de rezistenţă a monumentului , 
confirmă semnalarea făcută de noi încă din 1981 cînd 
am propus investigaţii şi măsuri de consolidare pe an
samblul monurnentului31• Consolidările, începute anul 
trecut, ni se pare firesc a fi executate într-o deplină 
cooperare cu şantierul de conservare-restaurare pictură 
murală32. 

3. Stratigrafia picturilor murale. Delimitarea pictu
rilor secolului al XIV-iea de intervenţiile ulterioare 

Lucrările executate în absida principală a bisericii 
Domneşti confirmă necesitatea distrugerii falsei unităţi 
promovate prin r estaurarea de la 1915. Se elimină astfel 
posibilitatea unor confuzii şi a unor aprecieri iconogra
fice şi stilistice bazate pe arbitrariul unor repictări. 

Din acest unghi de veder e, monumentul rezervă încă 
mari surprize, de la detalii .che ie, cum ar fi faimosul 
cavaler fără cap, zugrăvit pe stîlpul de nord-est, la 
ansambluri iconografice desfi gurate de repictări, ca de 
pildă bolţile naosului sau întreaga încăp r e a pronao
sului. 

In ac laşi timp, detectarea repictărilor „al secco" au
tentifică unele detalii importante, cum ar fi inscripţiile . 
Am văzut în absida altarului în ce măsură dispariţia 
unor r efaceri „al secco" ale inscripţiilor a însemnat eli
minarea unor false identificări iconografice sau o redo
bîndire a caracterului autentic al scrisului. Şi în acest 
sens monumentul argeşean ne rezervă surprize. Aşa cum 
s-a observat r ecent, ampla Pisanie pe fond alb de dea
supra tabloului votiv din naos este o scriere „al secco". 
In orice caz, ea reprezintă o consemnare ulterioară a 
faptelor. Un studiu paleografic se impune cu atît mai 
mult cu cît inscripţia de deasupra Sf. Nicolae ~re un 
caracter vădit diferit faţă de cea de deasupra tabloului 
votiv. 

4. Natura materialelor folosite şi tehnicile de lucru 
în diferite epoci 

Investigaţiile realizate în absida altarului au preci
zat gamele de pigmenţi şi tehnicile folosite în diferite 
epoci. În cazul frescelor din secolul al XIV-lea a apărut 
cu mai mare pregnanţă raportul somptuos între pig
menţii minerali şi aurul odinioară generos răspîndit pe 
nimburile personajelor. 

31 Experti za a fost realizată el e in g. Săftoiu în cadrul unui contract 
al Institutului ele Arte P la stice „Nicolae Grigorescu" cu Mini sterul Învrt
.ţămîntului. 

32 Proiectul ele co nsolidare a structurii de rezi s t·e nţ(t a fost executa t 
de I.P. J . Argeş cu concursul prof. Cişmigiu şi al ing. Pavelescu. 

Execuţia lucrăril or a început sub patronajul Episcopiei Rîmni cului 
şi Argeşului, prin perma nenta pre ze nţă a P .S. Cal ini c Argeşanu!, cu supra
vegherea periodică a luc rărilor de către C.J .C.E.S. şi I.P.J . Argeş. 

The preserving-restaming works 1hat t ook place in the main apse 
of t he Princely Church at Curtea de Argeş had . in view a methodology 
wbich was a lso applied in the previous stages to the steeple and pendenti
ves. The basic aspects of the interventions applied on the wall pa inrings 
of the 14th century refer both to the prob!erns of consolidating, generally 
applied at the leve! of painting plinth, a nd to the intervention on the 
painting layer by re moving the retouches or repainting aud reintegration 
of gaps. The interventions the mselves were preceded by specia lizecl Jab 
analyses in order to determine both the nature of materials and tbe tech
nique usecl for the fre scos of the 14th century as well as tbe nature of the 
repaintings executed in tbe 19th ancl 20tb centuries. 

The works of clea ning tbe wall stones in the main apse enable the 
introduction of some new methoclological aspects such as the use oftbe 
cationic desinfectant as a cleaning agent and the appliance of layers based 
on paper paste ancl bicarbonate of amonium solution, a method which 
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Dacă seria pigmenţilor folosiţi de Pantelimon a oferit 
cantitativ - un cîmp larg de cercetare, mai greu de 

decelat rămîn, în continuare, intervenţiile „al secco" din 
veacul al XVIII -lea. 

5. Studiul stilistic si distributia mesterilor în pictura 
secolului al XIV-iea · · · 

1Inlăturarea repictărilor şi retuşurilor din absidrl 
altarului a dat posibilitatea un ei mai clare aprecieri 
s tilistic a picturilor murale din secolul al XIV-lea . 
Conjugat cu studiul tehnic al oper ei, cercetarea stilis
tică a picturilor rnunlc de la Arg ş este un fapt ine
puizabil necesar a fi r econsiderat. Aceasta înseamnă , în 
acelaşi tim p, o mai bună identificare a celor doi meş
teri33. Analiza lor este înlesnită ele con tatar ea că , spre 
deosebir de o anume diviziune a muncii care marca 
lucrul zugravilor în epoci m ai tîrz i.i, meşterii din veacul 
al XIV-lca r ealizau fi ecare „giornata" sa, de la fonduri 
şi scris, pînă la chipuri şi veşminte . In cadrul unităţii 
indestructibile a stilului bizantin , întem eiat pc dogmă, 
fi ecare din cei doi meşteri m an vr ază o gamă caracte
r istică de s mne picturale, ele la elem entele plastice fun
damentale - tuşa, linia, punctul - la detaliile tipice 
care construiesc imaginea bizantină, cum ar fi blicurile 
veşmintelor , orn amentele specifice în car e s interfe
rează linia, pata de culoar , perlele, contunll'ile distri
buite savant pentru a caracteriza cutele veşmintelor sau 
proeminenţele chipului, luminile şi rumenelile figurii etc. 
Identificarea mai precis~t a celor doi meşter i de la Argeş 
va co nstitui pentru noi obiectivul unui s tudiu special. 

Caracteristic es te că în distributia lucrării lor în 
absida altarului, zugravii încearcă o anumită alternanţă. 
Primul meşter, de pildă, zugrăveşte aripa de nord a 
arcelor, după care se mută în partea centrală şi sudică 
a registrului învierii. Prezenţa lui devine apoi dominantEt 
prin zugrăvirea Cortului Mărturiei, iar alternanţa se reia 
în ultimele două registre cînd primul meşter pictează 
Împărtăşirea cu vin, la sud-est, ş i aripa nord-estică a 
frize i ierarhilor. 

Considerăm di desfăşurarea lucrărilor de conservare
r staurare din absida principală a bisericii Domneş ti a 
definit cu mai mar precizie drumul ce ar fi de urmat. 
Pornind de la cunoaşterea şi tratarea operei în materia
litatea ei, trecînd la arheologia straturilor picturale şi la 
raportul picturilor murale cu arhitectura monumentului 
şi ajungînd la probleme de identificare a meşterilor, 

paleografie şi stil, ni se pare că destinul lucrărilor de 
la Argeş este cel al stabilirii unei coeziuni interdisci
plinare. Faptul răspunde destinului însuşi al vechilor 
fresce cuprinse într-un organism complex, în care au 
fost gîndite şi în care vor trebui să subziste. 

33 Preze nţa unui al treilea mrştcr răm î ne încă un fapt nesi gur . 
Nu sî nte m l (tmuriţi clacă stîngăciil e se mnalate de crttre Ma ria Ana Musi
cescu sau Corina P opa sînt defini torii pe ntrn un al treil ea zu grav sau 
reprezintă o caracte ri sti că a celui de-al doilea meşte r, a ut crnl fi guril or 
masive ş i sculptu rale. 

was used for the first time in our country to such a wicle exte nt. 
The reintegration of the gaps by "velatura" and "tratteggio" was 

achieved by using colours based on mineral pigments, specific to frescoes, 
prepared in the che mical laboratory of J.A .P. "N. Gri gorescu". 

The rem oving of the repaintings or ret ouches from 191.5 or of the 
remnants of the 1827 repainting from the frescoes of the 14th century 
enabled a new study of the i conographic e nse mble of the ap se , alongside 
the removing of the detai l s arbitrari] y reconstrucfod by the team of pai nter 
Norocea . At the same time, special atte nti on wa s paid to tbe additions 
macle by the two rnasters who achievecl the painting e nse mble of the altar. 

The discovery of the original window of the apse, together with 
the new study of the wall paintings enabled a most faithfu l restauring 
of this part of the church . By extension, the results obtained in the restaur
ing of the apse of the altar set the problem of a reconsideration of the 
monument image as a wbole . 
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