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MEMORIU DE� RESTF\URF\RE 

Prima lucrare proectată a se face la Biserica 
Domnească d in Târgovişte în anul 1 907 a fost 

însă că această lucrare nu  se putea face fără a 
atrage cu sine şi reparaţia zidăriilor şi a cornişelor 

Biserica Domnească din 'Cârgovişte. 
(Faţa dela Sud, in timpul restaurării) 

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

pe cari se razimă acoperişul .  Aceasta pentrucă 

atunci când se făcuse vechiul acoperiş de tablă albă, 
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e l  se aşezase p e  zidurile bisericii aşa ruinate 
cum erau şi cu cornişele lor incomplete, fă
cându-se numai o umplutură ordinară de zi
dărie, pentru a stabi l i  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 l ipsiau cu totul. Modul 

/ 

mitivă a bisericii este de o foatie frumoasă ca
l itate 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-

Buleti n u l  Comisiu n i i  Monumentelor Istorice. 

Cea dintăi lucrare ce a trebuit să se facă, 
după ce s'a dat jos învelitorile vechi, a fost de  

a se  restabili şi  repara zidării le dela cornişe cu  

diferitele ei nivele, spre a se  putea aşeza înve

l itorile cele noi de aramă. 
La turle corn işele s'au făcut cu totul din nou 

căci l ipsiau. La bazele turlelor m ici eră. o um-

6 
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pl utură in formă, tencuită în mod neregulat, fără 
mc1 un profil. La pridvor cornişa l ipsia de ase-

ordinară, umplută cu bucăţi şi sfărămătuYi aşe
zate fără regulă. Cornişa corpului biseric i i  s 'a 

Biserica Domnească din 'Cârgovişte. 
(Detaliu dela cornişe, in timpul restaurării). 

menea, dar s'au găsit urmele ei în părţile laterale, 

acolo unde pridvorul să leagă cu corpul bisericii . 

.• 
. · 

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 
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l iberă bolta altarului .  La frontoanele semi-circu
lare-laterale s'a găsit de asemenea l inia cornişei, 

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). 

care s'a completat, astfel că s'au putut aşeza că

priorii şi asterela în mod normal. 

ferestrele turle-

neregulate ş i  trasându-le d in  nou cu şablon. 
Chiar zidurile au trebuit în unele locuri cio

plite ş i  îndreptate, 
în altele încărcate 
cu tencuială şi cu 
zidărie, spre a ob
ţine suprafeţe ver
ticale şi regulate. 

lor, care erau astu
pate în parte, pre
cum şi arcadele cu 
zimţi cari le înca
drează, au trebu it 
a se degaja, făcân
du-se ferestre noi 
în fer. La altar s'au 
mai destupat alte 
ferestre mtct în 
rândul superior de 
arcade_ La fron
toanele circulare
laterale s'au destu

Biserica Domnească din 'Cârgovişte. 
(Detaliu din zidărie, in timpul restaurării). 

La pridvor a tre
buit a se pune le

gături de fer când 
s'a reconstituit bol
ta cilindrică pe naş
terele ei, cari erau 
încă în fiinţă. Zi
dăria dela partea 
superioară a prid-

pat de asemenea cele trei ferestre cari erau în 
parte, şi anume cele marginale, zidite. 

Brâul cel mare, arcadele, ciubucăriile, cari erau 
în mare parte stricate sau ascunse sub ten-

voru lui era de o cal itate inferioară, diferită 
de aceia a stâlpilor şi foarte deteriorată, cu 
crăpături destul de însemnate. A trebuit a 
se ţese acele crăpături şi a se înfiinţa rân-
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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. Soclu l  bisericii, care e zidit în întregime 
cu cărămidă, s 'a tencuit din nou, 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 in  ploi. 

ferestrele s'au refăcut toate : cele dela turle în 
fier cu ventilaţii, cele din corpul biserici i  în lemn 
de ştejar ; glafurile interioare fiind stricate, s'au 
cimentat din nou.  

Preţul lucrărilor de zidărie, tencueli, pie
trări i, dulgherii, tâmplării etc. a fost de lei 

trei zeci şi nouă m ii, iar acel al lucrărilor în 
aramă de  lei  trei zeci mi i .  

N. GHIKA-BUDEŞTI 
ARHITECT 

Biserica Domnească din Cârgovişte. 
- Vedere in detaliu, în timpul restaurării -


