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Extras din deciziunea ministerială privitoare la redactarea Buletinului.
1. Ca începere

del a

Ianuarie

1 9 08

se

pu�

a)

l"lonografii istorice, arhitectonice şi artistice

blică- sub direcţiunea Comisiunii l"lonamentelor

asnpra monamentelot· noastt·e istorice, monografii

Istorice

si în editill"a .R.dministratiei Casei Bise�
'
Ca
ricii -o revistă periodică numită

cari vo1· fi ilustrate şi documentate cu rept·odaceri

2 . l\cest Buletin va apare trimestrial şi va cu

racteristice, din punct de vedere a1"11itectonic, mo

Buletinul

misiunii Momt1nentelor Istorice.
prinde :

a)

b)

Rele\>euri

dela cele mai însemnate

şi ca

nclmente istot·ice.

O parte ştiinţifică, în care se vor publica

tot felul de monogra1ii, studii, luct·ări, comunicăt·i
şi materialnd ele natură istorică, arhitectonică şi
artistică, privitoat·e direct şi numai la monnmen
tele noastre istorice ;•

b)

necesare de fotografii, desemnm·i, aqnat·ele etc.

c)

Stndii şi lncră.ri nnitare, asemenea ilustrate

şi documentate, bnnăoară: asupra inscripţianilor
din epoca lui Ştefan-cel�l"lare, l"latei Basarab, Va
sile Lopu,

Constantin Brâncoveanu etc., asapra

at·tei decorative, în sculptnră şi pictură, întreba�

O parte oficială, în care se vor pnblica ra

pom·tele anuale ale Comisiunii, referatele arhitec
tilot·
însărcinati
cu conducerea si
executarea lo'
'
'

cdl.rilot· de conservat·e şi restanrare, pt·ecam şi

e\>entualele circulari, inlormaţinni şi decizinni ale
l"li nisteralai şi ale Comisiunii.

inţată în bisericile

,i rnănă.stirile noastre în ano

mite epoci, asc!pt·a portretelor mnrale de ctitori :
Domni,

Doamne, l\dliet·ei,

Boeri, Jupânese etc.,

asupra pictcu·ii bisericeşti, asupra costnmelor etc.

d)

l'îaterialuri: secu-te fragmente, comunicăd,

însemnăd şi note de intet·es deosebit privitoare

3. Baletinal apare sub direcţia membrilor Ca
misiunii, cari, împreună cu administratontl Casei
Biset·icii, alcătuesc comitetnl de redacţie. El e pns
sub îngrijirea sect·etarulai Comisiunii, care e în�

la monnmentele noastre istorice;

e)

Note bibliografice şi critice asupra pablica

f)

In sfârşit, suplimente artistice, în colori, cari

ţionilor şi periodicelor de specialitate;

datorat să pregăteasca şi să procai'e materialitl

"să înfăţişeze

necesat·, să-I aducă la cunoştinţa comitet

pot·trete mnrale, de pictnri, de ornamentaţiani etc.

t

ni ele

t·eclacţie şi să snpravegheze tipărirea Joi.

mai sistematica şi cât mai folositoat·e, se stabi
pt·ogram cc1

privit·e la felul

crărilor ce va trebai să cnprinclă Bnletinnl:

t·eprodaceri de

ln cadntl lucrădlor înşirate mai sos se cuprind

4. Pentn1 ca publicaţinnea să se pt·ezinte cât

l e şte armătoral

biserici, mănăstiri,

ln

şi acele privitoare

la monamentele

istorice din

afară de Regat, întl·u cât aceste vot· fi de origină
românească- înălţate de Voevozii noştri saa în
legatară directă cu trecatnl nostru.
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Buletinul se găseşte de vânzare la librăriile

ALCALAY, NAŢONALĂ, SFETEA şi SOCEC,
prin cari se fac abonamente şi se pot procura colecţii complete din
anii precedenţi (din 1908 numai câteva).
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Extras din deciziunea ministerială privitoare la redactarea Buletinului.
·1. Ca începere dela Ianuarie 1 9 0 8 se pu"
blidi- sub direcţiunea Comisiunii 1'\onamentelor
Istorice şi în editura 1\dministraţiei Casei Bise"
ricii - o •·e1listă periodică numită Buletinul Co"
mz'siunii Monumentelor !storz'ce.
2. 1\cest Buletin 1la apare trimestrial şi 1Ja cu
prinde :
a) O parte ştiinţifică, .în care se lJOr publica
tot felul de monografii, studii, lucrări, comunicări
şi m aterialari de natură istorică, arhitectonică şi
artistică, pri1litoare direct şi numai la monumen"
tele noastre istorice ;
b) O parte oficială, în car se lJOr publica ra"
poartele anuale ale Comisianii, referatele arhitec"
ţilor însărcinaţi cu conducerea şi executarea lu"
crărilor de cooser1lare şi . restaurare, precum şi
e\Jentaalele circalări, iniormaţiani şi deciziuni ale
1'\i nisteralui şi ale Com)siqnii.
3. Buletinul apare sub direcţia membrilor Co"
misiunii, cari, împreună ca administratorul Casei
Bisericii, acătuesc comitetul de redacţie. El e pas
sab îngrijirea secretarului Comisianii, care e în"
datorat să pregătească şi să procure materialul
necesar, să"! aducă la cunoştinţa comitetului de
redacţie şi să supra\Jegheze tipărirea lui.
4. Pentru ca publicaţianea să se prezi nte cât
mai sistematică şi cât mai folositoare, se stabi"
leşte următorul program ca pri1lire la felul la"
crărilor ce 1Ja trebui să cap•·indă Buletinul :

a) 1'\onografii istorice, arhitectonice şi artistice
asupra monamentelor noastre istorice, monografii
cari lJOr fi ilustrate şi documentate ca reproduceri
necesare de fotograîii, desemnari, aqaarele etc.
b) Rele\Jeari dela cele mai însemnate şi ca"
racteristice, din punct de 1Jedere arhitectonic, mo"
namente istorice.
. c) Stadii şi lucrări ani tare, asemenea ilustrate
şi documentate, bunăoară : asupra inscripţianilor
din epoca lui Ştefan"cel"l'lare, 1'\atei Basarab, Va
sile Lupa, Constantin BrâncolJeana etc., asupra
.
artei decoratilJe, în sculptură şi pictură, întreba"
inţată în bisericile şi mănăstirile noastre în ana"
mite epoci, asupra portretelor morale de ctitori :
Domni, Doamne, 1\rhierei, Boeri, Japânese etc.,
asupra pictorii bisericeşti, asupra costumelor etc.
dJ 1'\aterialari : scurte fragmente, comunicări,
însemnări şi note de interes deosebit pri1litoare
la monumentele noastre istorice ;
e) Note bibliografice şi critice asupra publica�
ţianilor şi periodicelor de specialitate ;
j) In sfârşit, suplimente artistice, în colori, cari
să înfăţişeze biserici, mănăstiri, reproduceri de
portrete morale, de pictori, de ornamentaţiuni etc.
Î n ca drul lucrărilor înşirate mai sas se cuprind
şi acele pri1litoare la monumentele istorice din
afară de Regat, întra cât aceste lJOr fi de origină
românească - înălţate de Voe1lozil noştri saa în
legătură directă ca trecuta] nostru.

Redacţia : Ia Administraţia Casei Bisericii, Bucureşti.
- Biroul Comisiunii M.onumentelor Istorice -

Buletinul se găseşte de vânzare la librăriile

ALCALAY, NAŢOJ;IALĂ, SFETEA şi SOCEC,
prin cari se fac abonamente şi se pot procura co lecţii complete din
anii precedenţi (din 1908 numai câteva).
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lelor, C'are e mai mare la noi de câ.t la.
iserica Domnească din Târgo\?işte
Bizantini, dân d an aspect m ai S\'>elt biseri ....
este a n a l din monumentele cele
c i lor românesti
fată
ca proporţiile p leos) ....
mai caracteristice din ţară în
)
)
tite, caracteristi ce bisericilor bizantine.
ceeace pri\?eşte i n fl uenţa artei
�=ni7"Wr=
Dacă p le căm dela. biserica Sfânta. Sofia
bizantine asupra \?echei noastre
din Constanti nopol, zidită în secolul a l
arhitecturi. Planul a cestei biserici
este par bizantin şi aproape i dentic ca acel
Vf .... lea, care trebaeşte considerată ca tipul
prin excelenţă al artei bizantine, \?edem
al bisericii A.gia Teoto cos din Constantino ....
pol, zidită la sfârşitul secolului al rx.... lea.
că principi a l constant, pe care se bazează
constractianea
a.cestor
Biserica D o m nească din
)
biserici, este an ansam ....
Cartea de A.rgeş are a....
bla de patru arcuri celaş p lan şi aceeaş d is ....
formând în p lan o era ....
poziţiane ca ş i cea din
ce greacă - care de ....
Târgo\?işte, numai cât îi
lipsesc turlele de pe pro....
termină în centrul ace ....
naos (se poate ca ele să f i
stor arC'ari u n patrat,
existat m a i înainte). A.lte
peste care se ri d i că ca....
b iserici cari se aproprie
pola Pantocratorulai. A
de p lanul tip bizantin
cest principiu a ajuns la
sant biseri ca dela Sna ....
deplina lai des\?oltare şi
go\? ş i fosta. catedrală
expresianea lui cea mai
m itropolitană din Târ....
măreată
ca Sfânta so .... .
)
go\?işte, ce se deosibesc
fia din Constantinopol.
Planul bisericii Teotocos
numai prin faptul că au
Capola. este aci dire c t
- Constantinopol a n pri d\?or mult mai
rezemată pe cele patra
des\?oltat şi d e o i mpor tanţă egală, dacă
arcuri mari prin intermediara! pendanti ...
nu chia.r superioară, ca aceea a naosalai.
\?ilor. O coroană de ferestre, deschise la
In s fârşit biserica Sf. Du mitru din Craio\?a.
baza capolei, prin penetraţiuni de jar îm ....
Deosebirea cea mai caracterist ică între
prejaral ei, luminează biserica. Spaţiu l i n ...
biseri cile românes, ti citate mai sas si
terior este mărit prin două mari nişe semi ....
, bise ....
ricile b izantin e d i n Orient stă în înfăti) ....
circulare ş i prin două transepte boltite ci ....
şarea lor şi pro\?ine d i n proporţiile gene ....
lindric, ce contri bae - şi unele şi altele 
rale precum si,
m
ai
a.les,
din
înăltimea
la menţinerea împingerei bolţe i centrale ,
tm....
)
)

·
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care are aci nn diametru de 32 m etri.
Forma. generală a. p !anului este aproape
un pătrat.
Bisericile cari urmează Sfi ntei Sofii, cro'"
nologi ceşte, sant malt mai reduse ca. di ..
mensian i ; principial însă rămâne a.cela.ş.
Biseri ca. Agia. Teotocos e m u lt mai m i că.
Arhitectul a. căata.t, de sigar, din cauza. di'"
mensianilor restrânse, să dea. cât mai mult
spaţiu în interior şi a. redas punctele d e

tocra.torului , care e ridicată p e u n cilindru
\?ertica.l (tambur), în care se deschid 1 2 fe �
restre a.rcuite în plin centru. Prona.osal e
d reptunghiular şi rela.ti\? îngust. El coma ...
nică ca na.osal prin trei deschideri, anet în
axul bisericii ş i doaă laterale simetrice.
I n axul prona.osa lai se află o cupolă. For...
ma generală a. pla.nalai e an d reptanghiu
cu p roporţie mai lungă ca. la. Sfânta. Sofia..
Inălţi mea. turlei Pa.nto cra.toralui este a.pro ....

Biserica Domnească din Târgo\)işte.
-

Înainte de restaurare -

rea.zăm ale celor patru arcuri mari la. patra
coloane, pe cari se sprijinesc a.rcarile de
descărcare. B raţele cracii , cari eilcătaesc
p la.nal bisericii, se prelangesc : anal pentra
a. forma. a. lta.ral , ajutat în fiecare parte prin
câte o a.bsidiolă, altul spre prona.os până
în zidul despărţitor ; iar cele doaă braţe
tra.ns\?ersa.le se prelangesc lateral până la.
întâlnirea. cu zi durile fa.ţa.delor laterale, în
cari se deschid ferestrele ce luminează bi'"'
sericCI. I n centrul bisericii este turla. Pa.n...

xima.ti\? cam jumătate din d iametru! ei.
La. bisericile româneşti d ispoziţia. este
i dentică, ca singara. deosebire că tarlele
tind a. se înălta. din ce în ce.
La. Biserica. Domnească din Curtea. de
Argeş , cea. mai \?eche biserică din ţară
(c. 1 360) , şi care e tipul cel mai curat de
biserică bizantină din România., înnălţimea
turlei e cam a.ceeas ca si la bisericile din
Orient (Agia. Teotocos, S f. Teodoru, Ka ...
hrije, Pa.ntepopt etc). La. Biserica. Dom"'

inp.org.ro

,

'

'

19

BISERICA. D0/'1NEA.SC Ă. DIN TÂ RGOVIŞTE

nească din Târgo\lişte ( 1 5 8 0) înălţimea tur ...
lei Panto cratorului e aproape egală cu dia.-.
metrul ei. Î n urmă turlele de\lin si mai
lungi. La Hurezi ( 1 6 9 4) ele au o înălţime
de două ori mai mare ca diametru!. l'î.ai
târziu înălţimea exagerată a turlelor - ca
de exemplu la Biserica Toţi Sfinţii din
Râm nicu....Vâlcea - arată decadenţa ce se
manifestă în arta noastră monumentală In
secolul la xvm tea.
.

'

....

Descrierea bz'seridz:. Forma generală a
bisericii este un dreptun ....
ghiu, fără sânuri. Spre al ...
tar sunt \lizibile din exte ...
rior cele trei esituri : una
mai mare, a altarului, la
mijloc şi două laterale mai
mici, ale absidiolelor. Dis....
poziţia naosului este iden ...
tică cu aceea a1 bisericii
l\gia Teotocos. Turla Pan ....
tocratorului este 1poligona ....
lă în exterior şi, caz unic,
are nouă laturi asezate ne ...
simetric fată de axul bise ...
ricii. Cei patru stâlpi pecari se razăm ă cupola, în
loc de a fi de piatră, ca la
bisericile din Orient, sunt
de cărămidă �i au o secu ...
une orizontală octogonală.
Ei au un capitel patrat ce
să leagă cu arcuri le pe cari
le sustin. Pictura boltilor si a arcurilor se
prelungeşte pe toate suprafeţile stâ.lpilor
pâ.nă jos. I n partea din fată a naosului se
află o tribună superioară, asezată pe u n
sistem de bolţi ingenioase, răzemate pe
unul din stâ.lpii cei mari si pe o gingase
colonetă de piatră, sculptată în sta.la.ctite.
l\ceastă tribună - numită în \lechime ca. ...
fa.s -- era. în comunicatie directă cu Pata ...
tu! Domnesc prin o ase situată în fatada.
de nord a. · biseri cii. O scară ali pită d e unul

din stâlpii naosului duce la această tribună,
rezer\lată pe \lremuri familiei Dom n itoru'"
lui. Biserica e luminată prin ferestrele tur...
lei Pantocratorului, cari însă. au fost în
parte astupate şi zid ite la epocă nedetermi ....
nată. l\lte ferestre mici - câte trei în fie ...
care lature - se deschid în partea superi ...
oară a pereţilor laterali, sub bolţile cilin ....
d rice ale transeptului.
In spre miazăzi alte ferestre d reptun ....
ghiulare, fără chenare de piatră şi în nu ...
măr de patru, se deschi d în rândul superior

'

J

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

Bisedca Domnească din Târgol?işte.
-

După restaurare. -

de arcaturi din fa.ţată. l\eeste ferestre par
a fi fost făcute în urmă, căci forma. lor nu
corespunde cu a celorlalte şi nici locul lor
nu corespunde în faţadă. cu axele a.rca.tu ....
rilor ; ba. chiar două din ele tae ciubucul
a.rcaturi lor, întrerupâ.ndu I. Forma. alt o r
ferestre mici, în semicerc, cari se deschid
în partea superioară a. altarului şi a abs i ....
d iolelor si cari se află în axul arcaturi lor
şi la alt ni\lel decât cele precedente, ne
perm it a presupune că cele patru ferestre,

inp.org.ro
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Faţada Bisericii Domneşti din Târgo\?işte.
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ele cari fu \lorba mai sus, au fost făcute
în urmă, probabil pe timpul lui Constantin
Vodă Brânco\leanu, când s'a executat pic.-.
tura i nterioară precum şi tâmpla.
In partea de jos a faţaclelor, atât la naos
cât şi la pronaos, la altar şi la absidiole, se
găsesc nişte ferestre dreptanghialare, înalte,
cu chenare da piatră profilată şi situate în
axele panourilor respecti\le. Aceste fere...
stre sunt pre\lăzute ca gratii d e fier.
Pronaosul bisericii este d reptunghiular
şi în comunicaţi e ca naosal prin o singură
ase, situată în axul clădiri i . O altă ase, tot
în axă, comunică ca prid\loral. Aceste aşi
au chenare de p iatră scalptată , ca arc în
formă de acoladă. Peste pronaos se rid ică
cele două turle mici ale bisericii. Amintim
că aci se află piatra mormântală a Doam-.
nei Elena lai 1"\atei.... Vodă Basarab, bogat
scalptată în stilul renaşterii germane.
Prid\loral bisericii este d reptunghiular
şi ocupă toată lărgi mea ei. El este ră ....
zimat pe 1 2 stâlpi octogonali. In axul lai
se află aşa de intrare, în formă de arc
în acoladă, deasupra căreia să găseşte , în
exterior, o firidă în care e zagră\lit hramal
bisericii - Adormirea ./''\aicii Domnului.
Prid\loral a\lea înainte de restaurare o altă
aşe spre faţada dinspre nord , care fusese
deschisă în armă, stricanda...se pentru acea·
sta doai stâlpi ai prid\loralai, cari s'au zidit
la loc cam aa fost, desfiinţând a ....se aşa.
D intre toate bisericile \?echi d i n ţară, Bj ...
seri ca Domnească din Târgo\?işte este aceea
a cărui interior te i mpresionează mai m ult,
atât prin frum useţea proporţianilor ei larg i
s i impunătoare, cât si prin bogătia colori ...
talai sters al pi cturilor, al decoratianilor, al
pietrăriilor scalptate şi al tâmplei, cari toatele-ne \?orbesc si astăzi \?ia încă de.-.
spre măreţia ei de odinioară.
Exteriorul bisericii se deosi beşte prin
aspectul ei puternic şi prin proporţii le ro ...
baste ale ansamblului , - d atori te tarlelor
bine concentrate spre mijlocul corpalal bi ...
,

'

'

'

'

,

,

,

sericii precum şi înălţi mei lor miC'i, carac ....
teristică la bisericile de tip bizantin, d upă
cam s'a pa tat \?edea mai sas.
Decoraţianea faţadelor e obţinută prln
două rând uri suprapuse de panouri ca eia ...
bace In tencuială.
Rândal inferior e d reptu nghiular, iar
cel superior în semicercari. Ele sant se...
parate la m ijloc printr'o an brâa orizoo ...
tal, format d i ntr' un ciabnc rotunjit mai
gros, încadrat d e asupra şi de desubt prin
câte an rând de zi mti, obtinut fiecare din
două siru ri de cărăm izi asezate în d inti
de ferestreu. La prid\lor brâul se ridică
mai sus, prin două cotitari în unghiu drept.
Partea superioară a prid\?orului este de ...
corată de asemenea cu un rând de arcade
mai mici, cari însă nu mai existau decât
în părţile laterale extreme, - acolo unde
brâul coteşte. Ele s'au restabilit d e jur....
împrejurul prid\?orahi cam au fost.
Partea superioară a prid\?orului a fost de
sigur distrusă de w un incendiu, căci s'a
găsit în acea parte zidărie de calitate foarte
proastă. Bolta pri d\?orului, care înai nte de
restaurare era de şipci tencuite, s'a rerăcut
pe dea'ntregul în cărămidă.
Turlele bisericii prezintă modul d e con ...
strucţiane obi cinuit la biseri cile cu tip bi ...
zanti n : arcad e concentrice, înconjurân d
golul ferestrelor, se suprapun, fiecare arc
fiind mai eşit în afară decât cel precedent.
In acest mod se o bţine grosimea necesară
zidurilor exterioare pentru a rezista îm ...
pingerei bolţilor superioare CI turlelor. In
acelaş tim p se obţine prin aceeaş con...
strucţie o serie de linii \?erticale, cari dau
turlelor an aspect mai uşor.
Turlele se reazimă pe o bază patrată în
plan, formând ca un cab de zidărie, care
iese din acoperiş. Acest cab se reazimă pe
zi durile saa pe stâlpii d estinaţi a ... t susţine,
prin i ntermediul a patra arcuri, formând
an patrat.
Partea superioară a bazelor precum şi
,

'

,

inp.org.ro

'

...

'

BISERICI\ DOl'lNEA.SCĂ. DIN TÂ RGOVIŞTE

a turle lor e încorona.tă. c u o cornişe obţinută
din cărămizi tencuite, a.şeza.te după modul
obici nui t: trei rânduri de cărămizi în d inti
ele feres treu, despărţite prin câte un rând
drept. Corpul bisericii a.re a.ceea.ş cornişe
peste tot, urmând d i feritele m işcări a.le
a.coperişu lui.
f\.tât corpul bisericii cât şi turlele cu ba ...
zele lor şi prid\lorul sunt în \le li te cu a.ra.mă.
forma. a. coperişului turle lor este joasă, clapă
forma. cupolelor biza.ntine. I n \?ârfurile lor
sunt fixa.te , cu discuri poleite, crucile, ca.ri
sunt legate cu lanţuri.-Toată zidăria bi ....
seri cii este \lăruită.
'

Motivarea lucrărilor. Ori cine a \?ăzut
Biserica D 0'in nească elin Târgo\?işte acum
câţi\?a ani . a. rămas de sigur impresionat
de aspectul ele ja.le şi ele ruină în care ea.
se găsia, mai a.les în exterior.
Desfigura.tă prin mai m ulte rând uri de
rapara.ţiuni întreprinse la. diferite epoci, pro·
porţia bisericii nu ma.i exista ; zidăria dela
părţile superioare lipsia în mare pa.rte,
schimbându ...i cu totul caracterul ; în m ulte
pă rţi a.ceste zidării a.le cornişelor superi ...
oare fuseseră reparate cn cărămidă de cali ...
tate cu totul i nferioară si zid ite atâ.t d e rău
încâ.t nici nu erau aşezate la. ni\?el. 1'\are
era contrastul între această zi dărie si cea.
primiti\lă, care e făcută din cărămizi de
bună calitate şi lucrată ca îngrijire : cu rost
lat umplut cu \lar pâ.nă la linia exterioară
a. pereţilor, - z i dărie atât de frumoasă încât
poate fi înlrebare, dacă nu cum\la, primiti\\
biserica era în cără ll i dă aparentă ? Nici
un alt indici u nu s'a găsit însă în sprijinul
acestei i poteze. Intreaga biserica e făcută.
numai din cără m i dă.. Zi dărie biza.ntină,
din rânduri de cără midă alternate cu fă. ...
şii de piatră brută, ca la Biserica Dom ...
nească d i n Curtea d e f\.rgeş şi la Snago\?,
nu s'a. găsit aci. Chiar şi soclul bisericii este
tot d i n cărămidă. Iar în zagră\?eala din tinda
bisericii, care ne arată. pe ctitorii Petra Cer...
,

,
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cel şi pe Constantin B rânco\?eanu, ţinând
în mâ.nă biserica, aceasta se \lede tencuită si
cu un acoperis, care, după înfătisarea s i co ...
loa.rea lai, s'ar părea a fi sau d e olane sa.a
de şindrilă. Pe această zagră\?eală se \lede
desluşit, ca toată d i formaţianea proporţia ...
oilor şi desenul greşi t al unor părţi , că toate
cornişile şi ciabacăria faţade lor este făcută
după tipul a.doptat în arhi tectura biseri ...
cească dela epoca lai l'latei B asa.rab în ...
coace, şi anume : cornişe de cărămidă
tencu i tă aşezată în d inţi de ferestrea si
ciaba cărie în arcade) formând panouri car i
a.coperă faţadele biseri cii.
Este foarte probabil că în timpa! lai
Constantin B rânco\?eana, câ.n d s'a restaurat
biserica, care era. în stare foarte rea, şi când
s'a reîăcat pictura si decoratia interioară,
s'au adus d i ferite transformări la. b iseri că.
f\.stfel s'au deschis cele pat ra ferestre din ...
spre miazăzi, pentru a da mai m ultă la ...
mină în interior şi s'a restaurat scara care
duce la. tribu na domnească, al cărei parapet
de p iatră şi colonetă seamănă ca moti\?e
analoage dela m ănăstirea H arezi.
Nefiind nici an indiciu de modul cam
era biserica înainte de B râ.nco\?eana, nu se
putea. decâ.t să se iea ca normă această elin
armă restaurare, ale cărei da.te sant sigure,
l ucrarea actuală nefiind propria zis o r e ...
staarare, ci o restituire a părţilor superi ...
oare ale bisericii, ca.ri lipsiaa, si o refa...
cere radicală a în\?elitorilor, a ciubacării ...
lor şi a tencaielilor faţadelor.
Lucrul ce întâ.i trebuia să ne preocape
era proporţia generală, care, prin adăugirea
cornişelor ce lipsiau, era să modifice mult
aspectul ansamblului. I n această pri\lintă
era de obser\?at lipsa. de raport între p ro ...
porţia tarlei mari şi a tarlelor mici. Câ.nd
s'au dărâ.mat tencaielile \?echi la turle si în ...
\?elitorile lor, s'a găsit explicaţia acestei dis...
proporţii . I n ade\?ăr, pe când baza turlei maq
se afla încă în stare relati\? bună si zidăria
corn işei în acea parte era. aproape completă,
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(cu toate că din altă zidărie decât cea pri ....
miti\lă) , din contra la basa turlelor mici

mai rea calitate, făcută din bucăţi şi total
acoperit ca o tencuială i nformă. l\ceastă

na mai era mc1 o armă de cornişe, ci zi ...
dăria era o umplutură de cără m izi de cea

zidărie adăugată la o epocă nedeterminată
s'a dărâmat până la ni\:>elul celei primi�
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ti-Je ş i peste aceasta s'a restituit cornişa
completă, întocmai ca la baza tarlei mari,
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Tot asemenea .s'a făcat şi ca cornişile
superioare ale tarlelor precam şi ca acele
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restabilind aslfel raportat înLre proporţia
tarlelor mici şi a tarlei Pan tocratoralai.

ale corpalai propria zis al bisericii.
La frontoanele circu lare ale faţadelor la�

Buletmul (omisiunii f1onumentelor Istorice.
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terale lipsia deasemenea cornişa ; însă s'a
găsit complet semi cercul primiti\>, peste
care se făcuse o umplutură, pentru a zidi că�
priorii în\'lelitoarei 'Vechi. Din această cauză
frontoancle a\'leau înainte an aspect pleoştit.
Toată umplutura s'a dat jos şi s'a restituit
cornişa d upă indiciile găsite.
La partea d ela m ijloc a faţadei posteri
oare, la altar, în\'lelitoarea \'leche era fără
formă. Bolta altarului, care e înaltă, a silit
�

Straş inile în\'leli tori lor s'au executat după
i n dicaţianile celor \'lechi : la corpul biseri-<
cii ca căprioreală aperentă şi ca astereală
dată. la rindea şi 'Vopsită ; în caJ'Ol căprio ...
rilor s'a fixat jghiabul de aram ă .
L a turle si la bazele lor strasinile s'au
făcut înfundate, ca m au fost : ca căprioraşi
orizontali si cu panouri în lemn de brad
între ele. La marginea straşini lor s'a aşe�
zat an fris de ara 11 ă de formă dante lată,
'

,

,

Biserica Domneascii din Târgo"işte.
-

După restaurare -

pe dulgher a da în\'lelitoarei o formă buJ,...,
bucată, răzimând căpriorii de�adreptul pe
boltă, ceea ce producea cel mai urât efect
ş i prezinta totodată an traseu incompati bil
ca tecnica în\'lelitorilor. S'a constatat si aci
că li psia partea superioară a zidăriei , care
a trebuit să se ridice la absi da centrală ca
1 , 4 0 m. mai sus. S'a patat astfel obţine o
siluetă satisfăcătoare si an traseu raţional.
In\'lelitorile s'au făcut în întregime de
aramă - pe şarpantă şi astereală nouă.
,

d upă modela! paraclisulai dela Harezi ;(în ....
ainte de restaurare) şi d upă procedeul atât
de răspândit în arhitectura românească la
în\'lelitorile cu straşi nă . l\cest fris înloca ....
eşte jghiabul, care na se poate aşeza la turle,
si împedică apa care să scurge de pe aco�
periş a se prelinge pe zid ari , ferind ast ....
fel tencaielile de stri căciunile ce se i\'lesc
mai în totdeauna la alternati\'lele de îngheţ
şi desg het.
Ferestrele turlelor erau în parte asta ...
,
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pate. 1umai trei la fiecare turlă răm ăsese
deschise Ele s'au restabilit în exterior
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stei părţi , care rămâne a e studia aparte.
In faţada d i nspre nord s'au găsit zidăriile
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peste tot, iar i n interior s'au lăsat cum
erau, spre a nu aduce \/re�o atingere ace ....

foarte stricate. O crăpătură \/eche, foarte
mare, fusese umplută cu zi dărie şi moloz la
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o precedentă reparaţie. Ea s'a curăţit de
moloz, s'a ţesut ca cărămidă bonă şi s'a
tencuit la loc. Tot în raţada dinspre nord
s'a găsit o gaură adâncă de \?reo 5 0 centi...
metri în zid, în care se afla o ghialea ro ....
tundă. Gaura s'a reparat şi ghialeaaa s'a
aşezat la suprafaţa ten caielii. î n aceeaş
faţadă se afla deschi derea prin care coma ...
nica tri buna din biserică ca Palatul Dom ....
nesc. Locul acesta a rost pus în e\'li denţă
prin o firidă lăsată în tencuială.
Brâ.ul, care înconjoară biserica de jur
împrejur, era, în parte, ascuns sub tencuială
si zimtii lui astupaţi cu bucătele de cără...
m i dă si tencaeli.- E l s'a readus în starea
primiti\?ă.
l\rcatarile pri d\'lorului erau închise cu
'

'

'

'

ferestre ordinare, în parte ruinate. - Ele
s'au suprimat, rerăcâ.ndu ....se arcaturile cu
glafuri le lor. Bolta prid\'loralui era de sipci
şi se \>edea cerul prin ea. S'a găsit dealun ....
gal zidarilor eşitura naşterei bolţii, care s'a
constatat că era cilindrică si s'a refăcut
astfel, aşezâ.ndu .... se legături de fier pentru
mentinerea ei.
Scările din fată erau ruinate si o san ....
drama de scâ.nduri le adăpostia. - Ele s'au
reîăcut împreună cu o fondaţiane nouă
ca trepte în trei părţi. Banca prid\?orului
s'a executat în piatră ; deasemenea tro ...
tuarul dimprejur, după ce mai întâ.i s'a n i ....
\>elat pămâ.ntul, care era prea rid icat spre
raţada d i nspre nord şi prezinta o depre ....
siune m are spre altar.
'
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