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10. Biserica 1\lbli. 
- Restaurată -

- I l . N O TE A R H I T E C T O N I C E  .Ş I  L U C RĂ R I  N OI 
--0--

a depărtare de câţiva kilome-
•fi"§:''§'§�l tri numai de Fălticeni se a-

flă localitatea Baia din jude
ţul Suceava, odinioară târg 
însemnat, astăzi un sat care 
se vede din depărtare de p 

�;m::�r-___. drumul din spre Fă.lticeni, 
când, ajuns pe vârful dealului , a
pare în valea Moldovei, într' o fru
moasă privel işte, îmbrăţişând tot 

sirul de munti împăduriti dinspre J· udetul 
) , ) ' 

Neamtu si Bucovina. Casele satului se as-
, , 

cund în parte în l ivezi .  Spre apus se vede 
umbra deasă a parcului proprietăţi i ,  în ca
re se află ruinile bisericii catolice, cea mai 
veche din Baia ; în apropiere, în sat, este 
hiserica lui Petru Rareş ; iar în cealaltă 
parte, spre apus, în câmp,  la o mică dis
tanţă de sat, biserica Albă. 

1 .  

Biserica  Albă, înainte de restaurare, era 
o adevărată ruină, în care numai pereţll 

Buletinul (omisiunii 11onumentelor Istorice. 

şi turla mai rămăsese în picioare. Bolţile 
erau cu totul căzute, atât la pronaos cât 
şi la altar. Singură turla era aproape în
treagă : părţile exterioare erau însă mult 
deteriorate şi o mică gaură în bolta dela 
Pantocrator lăsa să pătrundă ploile .  

Pereţii bisericii sunt în întregime de pia
tră neregulată, având grosimea de 1 ,80 

până la 2 m. Uşi le,  atât cea dela intrare, 
cât şi cea interioară , care desparte naosul 
de pronaos, precum şi ferestrele şi brâul 
dela soclu sunt de piatră cioplită. 

Forma biseric i i  e caracteristică : ea e 
compusă din un pronaos dreptunghiular, 
acoperit cu două bolţi ferice, separate prin 
un arc transversal , si din un naos de aceeas 

, , 

formă, acoperit cu sistemul de bolţi obişnuit 
în Moldova (i lustr. N o. 1 7  şi 1 8). N a osul are 
două sânuri mici şi e terminat prin altarul 
semici.rcular. Sânuri.le sunt luate în grosi
mea zidului şi acuzate în afară prin un con
trafort cu două picioare de sprijin, între cari 
e asezată fereastra. Ferestrele sunt mici si 

' ' 
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ogivale. Uşile sunt dreptunghiulare şi cu 
chenare decorate cu  un motiv compus din 
cercuri legate între ele prin \iniamente 
drepte. Uşa de intrare e în axa bisericii , dis
poziţie care se întâlneşte rar în Moldova 
(Sf. Niculae-Iaşi) , unde intrarea în biserică 
se face în mod gene-
ral prin o uşă sau două 
laterale ,  una pe fie
care parte a pridvoru
lui , sau deadreptul în 
pronaos (Sf. Niculae
Dorohoi, Păpăuţi) . 

Turla e în întregi
me executată în că
rămidă, ca si boltile. 

' ' 

Ea este concepută 
după tipicul moldo
venesc, adică aşezată 
pe cele patru arcuri - -
principale , cari for
mează centrul naosu-
lui ,  prin interm diarul 
altor patru arcuri dia
gonale, rezemate pe 
cheiele celor dintâi. 
In afară, turla octo- · 

gonală e aşezată pe 
două baze : prima ste
lată, cu douăspreze-
ce colţuri, dintre cari 
cele din axul bisericii 
sunt rotunjite ; a doua 
pătrată. Ambele baze 
sunt decorate prin fi
ride în semicerc. Par-

După forma şi caracteristicile turlei, bi
serica ar fi din timpul domniei acestui Voe
vod. Insă după forma în genere a bisericii, 
după forma dreptunghiulară a uşei şi de
coraţiunea ei rudimentară, unică la biseri
cile din Moldova din secolul XV şi XVI , cari 

sunt toate terminate 
la parte superioară 
cu un arc ogival, afa
ră de primele biserici 
moldoven şti din Bu
covina (Rădăuţi, Sire
te) -biserica ar fi an
terioară lui Stefan. 

' 

Dacă se consideră pe 
de altă parte diferen
ta între materialul  din 
' 

care e clădit corpul 
bisericii şi turla, întâ
iul din piatră brută, a 
doua numai din cără
midă, se conchide că 
turla actuală e clădită 
sau reclădîtă în urmă. 
Date precise asupra 
originei bisericii nu 
sunt : nici o inscripţie, 
nici un indiciu nu ne-a 
fost dat să descope
rim cu ocazia lucrări
lor de restaurare, cu 
toate că s'a săpat la 
altar şi sub fereastra 
altarului în speranţă 
de a se găsi ceva. Pe 
coronamentul usei de 

' 

1 a intrare se află sculp-tea inferioară a tmlei 
este întărită cu patru 
mici contraforti ,  ase-. 1 1 .  Plana! Bisericii Albe. 

tată, în mod puţin di
baciu, o mică stemă 

' ' 

zaţi pe diagonale. Ea 
e străpunsă de patru ferestre mici dreptun
ghiulare în piatră. Decoraţia e cea obiş
nuită : prin mai multe rânduri de firi de aşe
zate după modul comun la bisericile din 
timpul lui Petru-Vodă Rareş. 

a Moldovei, cu capul 
de bour, soarele şi luna, totul cam şters de 
vremuri. Studiul acestei steme ar putea să 
servească persoanelor competente pentru 
a lămuri întru cţttva epoca de clădire a 
monumentului nostru . 
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Procedându-se la restaurarea acestei bi
serici ,  prima grije a fost să se vadă dacă 
tmla este destul ele solidă pentru a se pu
tea restaura şi completa ziclăriile existente 
sau dacă trebuiau clărâmate părţi l e  supe
rioare si refăcute elin nou . Am constatat 

, 

că în naos ziclăriile ele la  baza turlei pre-
zintau în interior câteva crăpături , cari însă 
se opriau la arcurile cele mari ce suportau 
toată turla şi că aceste arcuri erau în sta
re bună, -clin cărămidă 
bine conservată, fiindcă 
a fost ferită în cursul tim
purilor ele tmlă ,  a cărei 
boltă ere\ încă in stare 
destul ele bună. 

Cum am arătat mai 
sus, bolţile dela pronaos 
şi altar erau cu totul că
zute şi nu mai rămânea 
decât părţile dela naş
teri ,  unele ele se rezimau 
pe ziduri. Acestei feri
cite întâmplări se dato
reşte faptul că s'a putut 
găsi toate incl icaţiuni le 
cu privire l a  modul alcă
tuirei boltilor si că cleei 

, , 

ele s'au putut reconstrui 
întocmai. 

Pronaosul era acope
rit cu două bolti semi-

, 

cmile diagonale la întâlnirea lor cu calota 
sferică în care sunt înscrise, dau naştere 
la nişte curbe cu inflexiuni , cari provin pro
babil elin faptul că această calotă sferică e 
deformată şi împărţită în patru suprafeţe 
tot sferice, însă cu raze ele curbură mai 
mici, fiecare din cele patru porţiuni ele bol.., 
tă, fiind zidită separat, fără a se mai ţine 
seamă că ele fac parte elin aceeaş steră. 
Altarul e acoperit cu o boltă în sfert ele 

sferă, al cărei centru e 
la un nivel mai jos decât 
arcurile naosului. 

Ziclăria interioară a 
pereţilor edt găurită în 
multe locuri şi l ipsiau la 
altar părţi însemnate, 
cari erau căzute i pietre
le ferestrelor si ziclăriile 

, 

dimprejur, contrafortii 
, 

cu pietril e  care îi acope
riau, erau în parte clis
trusi sau căzu ti ,· brâu l 

, , 

soclului era deteriorat 
şi unele pietre mâncate 
si sfărâma te ,· usa dela 

, , 

intrare era stricată (il u
staţia No. 1 2) .  Toate a
cestea s'au refăcut, în
locuinclu-se numai pie
tri le stricate cu altele 
identice. 

sferice, rezemate pe ar
curi transversale si late-

1 2. Biserica Albă. Ziclăria elin interior, la 
turlă, fiind în stare bună, 
s'a completat treptat, 

consolidânclu-se mai întâiu cele două arcuri 

- Uşa cea \'eche -
, 

rale. Arcurile laterale e-
rau duble şi în forma arătată în figură. Ele 
serviau a reduce spaţiul central acoperit 
ele boltă la un pătrat şi transmiteau presi
unile bolţii în mod indirect pe zidurile pu
ternice ale bisericii, după principiul « des 
encorbellements » , care reduce lumina bol
ţilor şi a arcuri lor şi trage rezultantele pre
siunii spre interior. 

Naosul este acoperit după modul arătat 
mai sus (ilustr. No. 1 7) .  Se observă că ar-

transversale, cl'asupra cărora se aflau cră
păturile. La unul din aceste arcuri, la cel 
elin spre pronaos, pe când se lucra, s'a des
prins deodată un rând ele cărămizi chiar 
dela cheia arcului : moment critic ,  căci se 
pute�t ca toată turla să cadă şi să îngroape 
l ucrătorii sub dărămături . Din fericire zi
clăria puternică, întărită cu mortarul vechiu 
ele cel puţin trei veacuri , a rezistat şi s'a 
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1 3. Biserica l\lbă.. 
- Faţada --

L..· -'--... .______, 
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putut reface părţile stricate ale ar cu rilor, în
trebuinţând, pentru aceasta, cărămida cea 
mai bine arsă, zidită cu mortar de ciment. 

Părţile exterioare ale turlei erau foarte 
stricate, cum se poate vedea din ilustraţiile  

o .  15 şi 16 ş i  cărămizile în unele părţi cu 
totul măcinate. A trebuit a se curăţi toa
te părţi le deteriorate, după ce mai întâiu 
s'a făcut releveu! exact, s'au măst:trat toate 
dimensiunile şi s'au l uat toate indicaţiunile 
spre a se putea restitui întocmai. S'a dat 

jos dela turlă zeci şi zeci de metri cubi de 
moloz şi pământ, peste care creşteau bu
rueni şi care fusese adus acolo de vânt şi 
de păsările ce trăiau în mare număr în a
ceste ruine. s:a putut şi ad restabili întoc-

mai forma zidăriilor, a firidelor, a contra
forţilor şi locul pietrilor cari nu mai e�s
tau etc. 

După aceste lucrări mai trebuia să se 
facă corniŞele, din cari nu rămăsese nici o 
urmă, şi să �e învelească biserica peste 
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1 5. Biserica F\lbii. 
- Detaliu dela feţele turlei -

tot. Cornişa s'a făcut din o piatră cioplită 
simplu şi aşezată pe mai multe rânduri de 
cărămizi dispuse în zimţi , după indicaţiu
nile găsite în alte părţi ale clădirii. Sub 
cornişa corpului principal al bisericii s'a 
reconstituit un rând de firizi în cărămidă, 
până la înălţimea arătată în faţadă prin 
linia de separaţie între părţile tencuite 
şi partea superioară netencuită. ceasta 
spre a se stabili o unitate între biserică şi 
turlă ,  cari, cum am spus, sunt din materiale 
cu totul diferite. lnvelitorile s'au făcut cu 
olane din Dobrogea, cele din Bucovina 
plătind o vamă prea mare. Forma şi panta 
acestor învelitori era aproape fixată a pri
ori , prin faptul că aceea a corpulu i  princi
pal nu putea întrece, cu coama, cornişa ba
zei pătrate, iar aceea a bazei pătrate fiind 
tinută a nu ascunde firidile dela baza ste-
, 

lată a turlei. Această din urmă bază s'a 
acoperit cu lespezi de piatră din cauza di
ficultăţii de a învel i cu olane triunghiuri 
cu dimensiuni mici şi fiindcă mai există ca
zuri similare la alte biserici din aceste e-

poce (Hârlău , Păpăuţi etc.). Turla s'a în
vel it cu un acoperiş în opt feţe drepte, sin
gur compatibil cu tehnica învelitorilor de 
olane şi având o proporţie potrivită cu înăl
timea si sveltia turlei. 
, , , 

Pe lângă aceste lucrări s'a rostruit în
treg exteriorul bisericii , stricându-se ten
cueli le suprapuse pe piatră, acolo unde as
cundeau suprafeţe prea mari de zidări i .  In
teriorul bisericii s'a tencuit în întregime, 
stricându-se tencuelile cele vechi , cari e
rau cu totul strâmbe. Usa dintre naos si 

, , 

pronaos s'a păstrat aşa cum era, de oa
rece e, relativ, bine conservată ; cea din 
exterior s'a demontat şi pietrele s'au adă
postit sub şopront1l de lângă biserică, iar 
în locu-i s 'a aşezat o uşă nouă ,  lucrată în
tocmai , din piatra verzue de pe valea Su
hei . In xterior s'au tencuit toate câmpurile 
firidelor spre a se putea face pictura ulte
rior. De observat că în unele firi de dela turlă 
se aflau pictate, în mod grosolan, cu câteva 
trăsături drepte de pensulă, nişte flori rudi
mentare de culoare roşie (il ustr. No. 1 5). 

1 6. Biserica F\lbă. 
-- Detaliu dela baza tul"lei -
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In sfârşit s'a nivelat pământul dejur îm 
prejurul bisericii şi s'a aşezat un trotuar de 
piatră pentru îndepărtarea apelor. 

2. 

Biserica lui Petru Rareş, cu hramul A
dormirii Maicii Dom
nului, este fără turlă, 
- cel puţin astăz.i . 
Cupola naosului este 
sferică si asezat.ă dea-, ' 
dreptul pe arcurile 
diagonale, după prin
cipiul curent in biseri
cile din tJ:oldova. Na
osul şi pronaosul sunt 
puse în comunicaţie 
printr'o deschidere în 
arc , care a fost făcu
tă în urmă, în locul 
vechii şi obişnuitei uşi 
de comunicatie. Sâ-

traforţi şi exteriorul este zugrăvit pe toată 
faţada despre miază-zi .  Suprafaţa zidului 
e împărţită în făşii orizontale, în care sunt 
desemnate rinsouri decorative. In mij locul 
fiecărui rotocol al rinsoului se află un me
dalion , representând un sfânt sau alt su
biect religios. 

�-'\�"': -

- -==-:- .:=::--

Dimensiunile bise
ricii în exterior sunt 
de vre-o 28 m. lungi
me pe 9 m. lărgime. 

3.  

' 
nurile sunt mici ,  în 
arc de un sfert de cir
cu�ferinţă, formând 
mai mult un glaf al 
ferestrelor, care se 
prelungeşte pân�t jos 
si formează acolo o 

"?r-��c·�c:: ':-�. -;;:_-: � !J:-7 ·= -

Fosta biserică ca
tolică este o ruină 
impunătoare prin di
mensiunile ei . Ea e si
tuată în parcul din lo
calitate, la umbra u
n i păduric i  cu arbori 
înalţi şi deşi , cari o ca
prind de jur împrejur. 
In spre apus se atlă 
clopotniţa ale cărei 
ziduri sunt si astăzi de 

' 
concavitate, în care 
sunt aşezate stranele. 
Ele nu sunt vizibile  

' 
vre-o 20 metri înăl-
time .  In centru era ' 
corul, care a dispărut 
cu totul si care era ' 
sprijinit, la dreapta şi 
la stânga, cu aripile 

tran eptului .  In sfâr
şit altarul este poli
gonal , sprijinit în con· 
traforti s i luminat prin ' ' 

în exterior. Pronao
sul e acoperit cu o 
calotă sferică, reze
mată pP. arcuri ter
minate cu console 

1 7. Biserica l\lbă. ferestre în arc ogi-
- Bolţi în Naos -

val . Forma boltilor se 
mici , cari arcuri reduc forma dreptunghiu
lară la un pătrat, spre a putea primi pen
dantivii şi cupola. 

Partea din faţă a biserici i  este adăoga
tă în urmă. Peste ea se află clopotniţa, l a  
care duce o mică scară de piatră, aşezată 
la dreapta intrării .  Biserica nu are con-

' 
poate vedea Şl astăzi ,  căci conso\ele pe 
cari se rezemau nervurile  lor de piatră, se 
disting încă destul de bine. 

Clopotniţa era împărţită în mai multe ca
turi, a căror dispoziţiune se cunoaşte du
pă găurile în cari erau încastrate grinzile 
de lemn ale tavanelor ce.. le despă.rţiau, 
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La etajul intermediar era cafasul , iar dea
supra clopotele. O scară ale cărei urme se 
mai văd în partea dinspre nord-vest du· 
cea la caturile superioare. 

Lungimea bisericii este de peste 30 m. 

pe 8 ,50 m. lărgime în interior. In sfârşit 
de însemnat că în mijlocul acestei biserici 
ruinate se adăposteşte astăzi un mormânt 
al unui membru din familia Cantacuzino, 
mort pe la mij locul secolului trecut. 

ARH.  H. G HJKA-BUDEŞTJ. 

1 8. Biserica l\I!Jă. 
- Bolţi în Pronaos -


