BULETINUL
COMISIUNII

MONUMENTELOR ISTORICE
PUBLICAŢIUNE TlliMESTRIALĂ
IN

EDITURĂ ADMINISTRAŢIEI CASEI BISERICII

ANUL

IV

1911

BUCUREŞTI
TIPOGRAFIA "GUTENBERG" JOSEPH
20.

-

STRJ\DJ\ 001\MNEI.

-

191 1.
http://patrimoniu.gov.ro

20.

OOBL S-sori.

BULETINUL
COMIS! UN Il

MONUIVIENTELOR ISTORICE
1 9 1 1

.

http://patrimoniu.gov.ro

D-nii:

COMITETUL DE REDACŢIE

ION KALINDERU, GR. CERK EZ, D. ONCIUL, E. A

PANGRATI, V. P ÂRV AN

Membri Comisiunii M onumentelor Is torice

şi
Dr. D. BOROIANU
Administratorul Casei B isericii

Secreta r
A L E X. L

Ă P }; DA T U

Extras din deciziunea ministerială privitoare la redactarea Buletinului.
1. Cu îmepere dela Ianuarie 1908 se va publica 

monumentelor noastre, mo nografii

ce

vor fi

ilustrate

sub direcţi11nea Com i si un ii Monumentelor Istorice şi

şi dOCUI'lentate cu rrprocluceri necesare ele fotografii,

/:;lo1·ice.
2. Acest B uletin va apare trim estrial şi va

din puncl de

în eclitma Adm i nistraţiei Casei Bisericii-o revistă pe
:· iod id i numit:! flulet·inttl Comisitm·i i lllonttmenteloP
Cii prinde:

a) O pa rte ş ti iu ţifi că, în care se vor publica tot
felul de mono grafi i, studii, l u crări, com u nicări şi ma
terialuri de natură istorică, arhitectonică şi artistică, pri
vitoare direct şi numai la monumentele noastre istorice ;
u) O parte oficială, în care se vor publi ca rapoart e le
anuale ale Comisiunii, referatele arhitecţilor însărcinaţi
cu con ducerea şi executarea lucrărilor de conservare,
şi resta urare, precum şi eventual ele circulări, informa
ţiuni şi deciziuni ale M inisterul ui şi ale Comisiun i i .
3 . Buletinul apare sub direcţi a membrilor Comisiu,
nii, rar i, împreună cu adm inistratorul Casei Bisericii
a lcătu esc comitetul de redrrcţie. El e pus sub i n grijirea
secretarului Comisiunii, care e îndatorat să pregătească
şi să procure m aterial u l neceoar, �ă-1 aducă la cunoş
tinţa comitetului de redacţie şi �ă s u prave g h eze tipă
rirea lui.
4. Pentru ca p u blicaţiun ea să se prezinte cât mai
sistematică şi cât mai folositoare, se sta b il eşte urmă
torul program cu pri vire la felul lucrărilor ce va trebui
să cu pri n dă B u l et in u l :
ai Monografii istori ce, arhitectonice şi aliistice asupra

elesem nuri, acuan 1:: etc.

/,)
c

R et eveuri

dela cele mai însemnate şi caracteristice

v e d e re

arhitectonic, monumente istorice.

) Studii şi lucrări unitare, ase menea ilustrate şi docu

mentate, bunăoară: asu p ra inscripţiunilor elin epoca

lui Ş tefan-ce l- . Iare, Matei Basarab, Vasile Lupul, Con

stantin Brâncoveanu etc.,

asupra artei decorative, în
sculptură şi pictură, întrebuinţată în bisericile şi mâ 
năstirile noastre în anumite ep oci, asupra p O ii ret e l or
murate de ctitori: Domni, Doamne, A rh ierei , Boeri,
J upâ nese etc., asupra picturi i bise rice şti , asupra cos
tumelor etc.
el) JV\akrialuri: SCL!rte fragmente, comunicări, însem
nări şi note de interes deosebit privitoare la monu
mentele noastre istorice;
1') N ote bibliografice şi critice asupra publicaţiunilor
şi per io dicelor de specialitate;
f) In sfârşit, s u p li ment e artistice, în culori, cari să
înfăţişeze biserici, mănăstiri, reproduceri de portre t e
murale, de picturi, de ornamentaţi u n i etc.
In cadrul lucrărilor în şirate mai sus se cup rin d şi
acele p rivit oare la monumentele istorice din afară de
Regat, î ntru cât aceste vor fi de origină românească
înălţate de Voevozii noştri sau în legătură directă cu

trecutul

nostru .

Redacţia : la Administratia Casei. �isericil, Bucureşti .
._

Biroul Comisiunii Monumerat!r6r Istorice -

ABONAf1(;NTUL ÎN ŢARĂ $1 SIRĂINĂTAT(;:
PReŢUL A PATRU FASC!COL� PLUS PORTUL.

Buletinul se găseşte de vânzare la librăriile

ALCALAY, NAŢIONALA, SFETEA şi SOCEC,

prtn cart se fac atonamente şi se pot procura colecţii complete din
anii precedenţi (afară de anul
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Mormăntul lui Toader Dragotovici (Tăulul) prisarul
Mormăntul Mariei, fiica lui Mil)ai Tăutul
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B ISERI CF\ DOMNEF\SCA D I N TARGOVIŞTE
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MEMORIU DE� RESTF\ U RF\RE
Prima lucrare proectată a se face la Biserica
Domnească d i n Târgovişte în anul 1 907 a fost

însă că această l ucrare n u se putea face fără a
atrage cu sine şi reparaţia zidăriilor şi a cornişelor

Biserica Domnească din 'Cârgovişte.
(Faţa dela Sud,

acoperirea d i n nou a bisericii cu tablă de aramă.
Când s'a studiat cestiunea mai de aproape, s'a văzut

in

timpul restaurării)

pe cari se razimă acoperişul . Aceasta pentrucă
atunci când se făcuse vechiul acoperiş de tablă albă,

inp.org.ro

BISERICA DOMNEASCĂ DIN TÂRGOVIŞTE
e l se aşezase p e zidurile bisericii aşa ruinate
cum erau şi cu cornişele lor incom plete, fă
cându -se numai o umpl utură ordinară de zi
dărie, pentru a stabili un plan destul de regulat
spre a putea aşeza şarpanta cea nouă.
� In unele părţi, precum la turle şi la bazele
turlelor m ici, cornişele lipsiau cu totul. Modul
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mitivă a bisericii este de o foatie frumoasă ca
litate şi perfectă ca execuţie. Aceasta ar putea fi
dovada că faţadele bisericii erau la început în
cărămidă aparentă rostuită. De altfel lucrul se con
firmă prin faptul că s'au găsit în partea interioară
a pridvorului, pe tencuiala arcadelor, o zugrăveală
reprezentând cărămizi cu rosturi albe între ele.

/

Biserica Domnească din "Cârgovişte.
(Faţada principală, in timpul restaurării).

cum erau compuse aceste cornişe s'a găsit în
mai m ulte locuri. Mai bine conservate s'au găsit
la baza turlei mari. Dar şi acele rămăşiţe găsite
erau dintr'o zidărie diferită de cea primitivă şi
de o calitate foarte inferioară, atât ca material
cât şi ca lucru, ceeace probează că ele fuseseră re
construite la o epocă ulterioară, căci zidăria pri-

Cea dintăi lucrare ce a trebuit să se facă,
după ce s'a dat jos învelitorile vechi, a fost d e
a s e restabili şi repara zidăriile dela cornişe c u
diferitele ei nivele, spre a s e putea aşeza înve
l itorile cele noi de aramă.
La turle corn işele s'au făcut cu totul din nou
căci lipsiau. La bazele turlelor m ici eră. o um6

B uleti n u l Comisiu n i i Monumentelor Istorice.

inp.org.ro
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pl utură in formă, tencuită în mod neregulat, fără
mc1 un profil. La pridvor cornişa lipsia de ase-

ord i nară, umpl ută cu bucăţi şi sfărămătuYi aşe
zate fără regulă. Cornişa corpului bisericii s'a

Biserica Domnească din 'Cârgovişte.

(Detaliu dela cornişe, in timpul restaurării).

menea, dar s'au găsit u rmele ei în părţile laterale,
acolo unde pridvorul să leagă cu corpul biser icii .

putut restabili uşor, fiindcă urmele ei s'au găsit
în mai multe părţi. La altar, în partea centrală,

.•
.·

Biserica Domnească din 'Cârgovişte.
(Vederi in detaliu, în timpul restaurării).

Cornişa era şi aci îmbrăcată cu o tencuială
informă, sub care se găsia z idărie de cărămidă

a trebuit să se ridice zidăria cu 1 .40 m., spre a
putea aşeza acoperişul în mod normal, lăsând

inp.org.ro

BISERICA DONtNEASCĂ OI T TÂROOVIŞTE
liberă bolta altarului. La frontoanele semi-circu
lare-laterale s'a găsit de asemenea linia cornişei,
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cueli informe, s'au completat şi restabil it;;în în
tregi me, corectând cercurile arcadelor, cari erau

Biserica Domnească din 'Cârgovişte.
(Fata dela Nord, în timpul restaurării).

neregulate şi trasându-le d i n nou cu şablon.
care s'a completat, astfel că s'au putut aşeza că
Ch iar zidurile au trebuit în unele locuri cio
priorii şi asterela în mod n ormal.
plite şi îndreptate,
ferestrele turleîn altele încărcate
lor, care erau astu
cu tencuială şi cu
pate în parte, pre
zidărie,
spre a ob
cum şi arcadele cu
ţine suprafeţe ver
zimţi cari le înca
ticale şi regulate.
d rează, au trebu it
La pridvor a tre
a se degaja, făcân
buit a se pune le
d u-se ferestre noi
gături de fer când
în fer. La altar s'au
s'a reconstituit bol
mai destupat alte
ta cili ndrică pe naş
ferestre m tct în
terele ei, cari erau
rândul superior de
arcade_ La fron
încă în fiinţă. Zi
Biserica Domnească din 'Cârgovişte.
toanele circulare
dăria dela partea
(Detaliu din zidărie, in timpul restaurării).
laterale s'au destu
superioară a pridpat de asemenea cele trei ferestre cari erau în
voru lui era de o cal itate inferioară, diferită
parte, şi anume cele marginale, zidite.
de aceia a stâlpilor şi foarte deteriorată, cu
Brâul cel mare, arcadele, ciubucăriile, cari erau
crăpături destul de însemnate. A trebuit a
în mare parte stricate sau ascunse sub tense ţese acele crăpături şi a se înfiinţa rân-

inp.org.ro
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du! de arcaturi dispărute precum şi brâul.
Invelitorile s'au refăcut în întregime, de aramă,
pe şarpantă nouă, cu jghiaburi şi burlane tot de
aramă. Socl u l bisericii, care e zidit în întregime
cu cărămidă, s'a tencuit din n ou, după ce s'a lăsat
z idăria să se usuce bine. Trotuarul s'a făcut din
nou din lespezi mari de piatră, asigurându-se
astfel scurgerea apelor d i n ploi.

ferestrele s'au refăcut toate : cele dela turle în
fier cu ventilaţii, cele din corpul bisericii în lemn
de ştejar ; glafurile interioare fiind stricate, s'au
cimentat din n ou.
Preţul lucrărilor de zidărie, tencueli, pie
trării, dulgherii, tâmplării etc. a fost de lei
trei zeci şi nouă m ii, iar acel al l ucrărilor în
aramă d e lei trei zeci mii.
N. GHIKA-BUDEŞTI
ARHITECT

Biserica Domnească din Cârgovişte.
-

Vedere

in

detaliu, în timpul restaurării -
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