NOTE ARHITECTONICE SI LUCRR F\ I NOI.
'

--�o ---

Vă.deni se deosibe�
biseri cile studiate până

rai, pronaosul şi naosal.
Această dispoziţiane na se întâlneşte în

cată deasupra nao.sa !CJi , şi se apropie de bi ....
sericile d i n Apas, cari prezintă o clopo tniţă
înaltă în partea d i n faţă a bisericii.
Sant la noi biserici cari întrunesc la un
loc şi turla pantocratorulai d easupra nao�
salai şi clopotniţa deasupra pronaosalai :
ele sant în genere din secolul al XVI I-lea.
Astfel bisericile fostelor mănăstirii 1"\.ama

Ctitorii bisericii din Vădeni.
(Cornea Brăiloiu marele Ban, soţia sa Stanca şi

trecut decât d i n \?eacal al xvn .... !ea încoace
şi mai m ult în secolii d i n armă ; ea pare a fi
adusă d i n tările apusene si dă bisericilor o
înfăţişare ce se îndepărtează de tipa! bi ....
zantin, care are taria pantocratoralai ridi ...
'

,

fiii

lor : Dositei şi Vasile monahii)

şi Corneta, biserica Sfinţii Im păraţi d i n
Târgo\?işte (secolul XVII) etc . . . 1"\. a i târziu
m ulte biseri ci aa în fată o clopotnită ri ....
di cată pe an pri d\?or, cam e la bise ....
rica Jitiana d in Balta ... verde (Dolj), apoi,
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în secolul al X IX�lea, se întâlnesc, mai ales
la sate, biserici ca clopotnita în fată si fără
turlă pe naos.
,

,

,

La biserica din Vădeni scara are o d is ...
poziţie deosebită de cea arătată mai sas :
ea este tot alipită de zidul dinspre m iază ...
noapte al biseri cii, însă urmează paralel
ca el, prezi ntân d pe din afară o eşitară
dreptanghialară, acoperită prin prelungi ...
rea în\/elitoarei bisericii. A.ceastă scară
duce mai întâi la o cameră boltită, situată
deasupra pronaosalai şi sub încăperea clo ...
potelor. A.ceastă cameră e luminată prin o
m i că fereastră, care se deschide spre mia ...
ză ... zi, deasupra straşinei acoperişului !J i ...
sericii . D ela această cameră în sas o altă

Planul bisericli din Vădeni.

Prezenţa clopotniţei în corpul bisericii
atrage după sine necesitatea unei scări
care să perm ită urcarea la clopote.
De obicei această scară este aşezată în...
tr'un turnaleţ, octogonal saa rotund, alipit
de biserică în faţad a din spre m iază,... n oapte
si \'lizi bii pe d i n afară. A.cesta este cazul
biserici lor din Vlădeşti (l'luscel) Bărbaleţ
(Dâmbo\'liţa), Brădeşti ( Dolj) şi m. a.
Cine cunoaşte a ceste biserici, mai ales
aceea din Bărbaleţ, poate \>edea ca câtă
dibăcie arhitectii de pe \'lremari au stiut
să se ser\'lească de acest e lement noa, pen ...
tra a da b iseric ilor edifi cate de ei o corn ...
posiţie pitorească şi o siluetă plăcută.
,

,

Faţada bisericii din Vădeni.

,

s cară, situată în corpul clopotniţei duce
deasu pra - la încăperea clopotelor.
E uşor de \/ăzat că scara care duce de
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boltite, ce să află sub clopotniţă, ast....
fel că atâ.t această cameră câ.t şi clo....
potniţa de\>eniaa i naccesibile şi pa ....
teau fi apărate la caz de ne\>oe.
Precum am arătat, biserica. se com ....
pune, în linii generale, din un pri d\>or,
un pronaos (peste care se suprapun
o ascunzătoare boltită şi clopotniţa)
si în sfâ.rsit an naos fără turlă.
Prid\>oral este pe plan patrat si bol�
tit ca o calotă sferică, propti tă pe
laturile ei prin patru arcuri. Total este
rezemat pe trei din cele patru laturi
ale lai pe opt stâ.lpi de zidărie cu ar ..
cade, în formă de acoladă, iar pe a
patra latură pe zidul din faţa biseri cii.
Pri d\)orul era în întregi m e zagră\>it
al fresca în in terior, atâ.t bolţile câ.t
şi stâ.lpi i . Din aceste frescuri nu mai
existau decâ.t cele de pe arcadele
stâlpi lor prec:am şi o parte din hra.....
'

'

'

Biserica din Vă.deni.
- Vedere spre miază-noapte, cu scara clopotniţei -

Picturi din biserica dela Vădeni .
- Bolta pantocratorolai

la. prona.os la camera. bo ltită nu este
contimporană cu biserica, ci a.dăoga....
tă în armă. Intr'a.de\>ăr, soclul bise ....
ricii precum şi brâ.a l sunt întrerapte
în dreptul zidăriei scări i ; ele nu ar ....
mează m işcarea zidarilor scării, ci
aceea a zidului bisericii, rămâ.nâ.nd
ascunse, spre a reapare în partea o ....
pasă, u n de se termină casa scării :
an masi\1 simplu de zidărie, care, \>ă�
zut din afară, nu prezintă nici o linie
arhitectonic ă, ci numai câ.te\>a m ici
ferestre sau mai bine sim ple găuri
dreptanghiulare, înguste şi dispuse
în mod neregulat, cari sant d estinate
a da lumină scări i .
Din aceste constatări reese că pro�
babil în \>echime na exista scară pen ..
tru a merge la. clopote şi că se între
buinţa. o scară mob i lă de lemn, care
se putea ri d i ca prin fereastra ca.merii
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mal biseri c i i : Adormirea f\aicii Domnu ...
lai, zagră'Vit de ... asapra arcadelor d i n fa...
tadă şi cari erau destul de bine conser'Vate.
Restul, adică bolţile, stâlpii şi zi durile fa ...
seseră 'Văruite în mai multe rândur i ; sub
pătara de 'Var s'au găsit însă rămăşiţele
acestor zagră'Veli, cari au permis reconsti ...
tai rea s i restaurarea lor.
'

/
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stată în părţile de deasupra ale naosalai.
Picturile sant i nteresan te si păstrează
cararteral general al p i cturilor d i n tim ...
pal lai Constanti n.... Vodă Brân co'Veana.
Pe peretele dela apas, la stânga aşei ,
este zagră'Vit marele Ban Cornea Brăi loia,
fond atorul bisericii, într'o atitudine nobilă,
î1r brăcat într'o mantie d e ermină, ţinând
în mână biserica, care se 'Vede deasupra a şei
de i ntrare; la stânga lai soţia sa Stanca
Bănesa; la d reapta intrăr i i Dosoftei J'\o ..
naha! şi Vasile f\onahal, fii i marelui Ban
Cornea, amândoi îmbră caţi călagăreşte.
Cel d i ntâi , ca ctitor , ţine biserica îm ....
preană ca tată l său ('V. pag. 1 6 4).
Pe peretele di nspre m iază�zi se 'Văd za ...

Biserica din Vădeni : \?edere laterală.

Pronaosul este de .... asemenea pătrat ca
plan şi acoperit ca o calotă sîeri că ca pen ...
danti'Vi, proptită pe patra arcuri puterni ce
şi joase. Tot pronaosul este zagră'Vit al
fresco. Pictura lai este în general bine con ...
ser'Vată, fiindcă a fost ferită d e clopotniţa
care se ridică deasupra, ceeace a împiede...
cat aci infi ltraţianile de apă ce se con ...

gră'Viţi : Dam itraşca B răiloia ca soţia sa
f\arica s i copiii lor Constantin s i Barba!,
apoi Constantin .... Vodă Brân co'Veana şi ja ....
pâneasa f\aria Băneasa Banului !'1i les ca,
soacra lai Damitraşca Brăiloia şi 'Vara pri ...
mară a lai Constancl i n.... voe'Vod.
Iar pe peretele dela m iază ... noapte: Cor...
nea Brăiloia, /'\atei Vornica l Brăiloia, Bar...
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ba \?el Sărdar ea soţia lai Stan ea şi copiii
lor 1"\BriB, DamitrBşea şi ConstBntin, Clpoi
Tomel Brăiloia ea soţiel lai 1"\ariel CBntB�
eazineelsea şi copiii lor JoiţB şi Şerbeln .
De�Bsaprel portretelor etitorilor să Bflă
an r&n d de medBlioBne, reprezi nt&nd sfinţi
în rinsoari de flori; BeeleBşi medBlioMe
să repetă pe toate feţele celor peltra

colţu l z idului d i n spre miBză�noapte e o
mică uşă eBre d aee lel seBrCl elopotniţei,
deschisă în hBina anai portret de ctitor,
Haosu l este d espărtit de pronaos prin
o triplă areeldă rezemBtă pe doi st&lpi pă�
trBţi de zi dărie. PlMal nBosa lai este tot
pătrelt. El e Beoperit ea o boltă sferieă ea
pendMli\?i rezemBţi pe peltra Breari lBrgi,
meli înalte cel cele dela pronMs . D i n el�
ceelstă cBază Mosul Bre o proporţie mult
meli impanătoBre. El este lamiMt prin
două ferestre mai mBri şi patra meli mi ci,
sitaelte lB an n i\?el meli ridicat, sub Mearile
mBri eelri susţin bolta.
Pietarel este Bci mult meli deteriorBtă deH
e&t în pronBos, căci biserieel, fi ind pă ră�

Biserica din Vădeni : secţiane longitadinală.

Breari cari proptesc boltel bisericii (\?. i laH
strBţiB, pelg. 1 6 9). Pe pendanti\?i sant za ....
gră\?iţi cei patra e\?Bn ghelişti, pe cupolă,
în m ijloc, 1"\aicel Domnului ea Isos în brate,
ielr d e jurîmprejur ŞBisprezeee figuri de
prooroci (\?. ilastrelţia pelg. 1 6 6).
PronBosal este laminelt prin o singură.
fereastră în zidul d inspre miază...zi, ielr în
'

sită , Cl stat în \?eeleal trecut multă \?reme
neîn\?ălită şi expusă intemperiilor.
T&mplB, eBre em de zid, nu mai prezinta
nici o armă d i n forma ei primiti\?ă : par ...
teB i n ferioBră erel încă în picioare, par�
teB de sas, find dăramată, fusese înlocuită
cu trei r&ndari d e i eoMe prinse într'o
şarpBntă de lemn zagră\?ită în mod rustic.

inp.org.ro

BISERICI\ DIN V I\ DENI

Aspectul general al biseri cii este masi\1,
sim plu şi se\ler. Clopo tniţa pătrată domină
totul. Ea prezintă pe fiecare latură două
arcad e deschise în pl in-centru . I nălţimea
ei este de 1 6 m . până la corn işă şi 25 m.
până la \lârrul crucei . Dimensiunile b ise
ricii sunt : 28 m. lungime totală şi 9 m , 5 o
lărgimea corpu lui central, măsurat î n afară.
Corpul bisericii e tencuit simpla, fără fi
ride nici arcător i ; numai brâul şi soclul

1 69

tează aspectul se\ler al acestui monument.
Lucrările de restaurare executate în \Jara
anului 1 9 1 o sant următoarel e :
Acoperişul, care era In stare foarte şu
bredă, ca o şarpantă slabă, putredă în parte ,
în\lelită ca tablă, s'a in locGit în întregime,
prin o sarpantă solidă, com pGsă din ferm e,
ca cleşti, căpriori, astereală ş i în\lelitoare
de olane din fabrica « GorjG! » d i n Târga
Jia, cer straşină cu căpriori aparenţi pro'

Pictori din biserica dela Vădeni : pendativ şi arcari de bolţi .

profilat decorează întra câ.t\la, împreună
cu cornişa, care s'a restaurat acum, bise ....
rica în exterior.
Ferestrele sant cu chenare de piatră în
genul obicinuit, ca profile d eri\late din arta
gotică, aşa cam se întâlnesc mai la toate
biseric i le epocei ; ferestrele cari lumi nează
partea de sas a naosa lai sant de asemenea
de piatră ca dantelară ajarată.
Pri d\loral singur, prin stâlp ii şi arca
deie lai decorati\le, ridică şi agremen ....
Buletinul Comisianii tlonumenteler Istorice.

filaţi şi ca o scândură traforată la marg ine,
pentru scurgerea apelor.
Cornişa, care era îngro pată sub o ten ....
caială informă, s'a reconstituit ; brâal şi
profi lul soclalai, cari erau neregulate ş i
so\lăite, s'au înd reptat si tras cu sablonal;
partea de jos a soclu lui sGb profil, care era
d i n tencaeală s im plă, s'a făcut de jar îm ...
prejur, p c o adâncime de 30-40 centi ....
metri, d i n p iatră d e Ranca, - o niarmoră
n eagră, foarte rezistentă, din m u nţii d i n
22
'
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apropiere. 1\eest soclu s'a lucrat în formă
de mozaic neregu lat şi el \?a asigura bise.-.
rica contra umezelei pentra-" multă \?reme.
ferestrele, eu toeari de piatră, erau în
parte astupate, în parte stricate. Chenarele
lor s'au completat, iar ee'r ee\?elele s'�u fă ...
cut d i n nou din lemn de stejar.
Bolţile naosului şi ale altarului s'au a�
eoperit pe deasupra cu un strat de ci ment,
spre a păzi picturile de stricăciuni . In zi ...
dai d i nspre nord al altarului s'a făcut un
coş, pentru a se putea instaltl o sobă. Uşa
dela i ntrare, care lipseşte, nu s'a putut
face în acest an ; ea se \?a executa în tim ...
·pal iernei -si se \?a aseza . anu l \?iitor : \?a fi
d i n lemn d e stejar sculptat, după ·'-modul
,
usilor dela mănăs tirea H urezi , care e d in
,

,

,

aeeeaş epocă ea această biserică, iar ehe ...
nara! uşei se \?a face din p iatră cioplită,
eu o i nscripţie nouă. Inscri pţia \?eehe se
\?a păstra în zidul biserici i , spre exterior,
spre a fi ferită de stricăciuni.
In i nteriorul bisericii s'au executat, până
acum, o tâ.m p lă nouă eu i coanele ei ; la
anul \?iitor se \?a restaura şi pictura i nte ...
rioară tot de Q J Belisarie, pi ctor care a
restaurat picturile pri d\?orului şi a exeeu ....
tat i eoonele tâ.mplii.
I n modu l acesta b iseri ca \?a îi complet
restaurată prin nobila i niţiati\?ă a Doamnei
1"\aria D . Pleniceanu, care a donat în acest
scop Administraţiei Casei Biserid i suma
de 4 0 . 0 0 0 lei: 1 5 . 0 0 0 pentru partea arhi ...
tectoni că, 2 5 . 000 pen tru pictură ş i tâ.mplă.
...

A R H. N. GHJCA-B UDE.Ş T I .

NOTA.

-

fotografii, reprezentând
rice pe

biserica după restaurare, se \>Or da in Raportul general al Comisianii

1'\onamentelor Isto

1910.

N. G.
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