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LES RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES DE L’ANCIENNE ÉGLISE D’ OHABA
RÉSUMÉ
La recherche archéologique de l’ancienne église d’Ohaba – monument d’architecture d’influence brancovanne, style architectural et artistique qui s'est développé sous l'influence du prince Constantin Brâncoveanu, à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe
siècle –, a été due par une impérieuse nécessité de la collecte des données préliminaires
dans le but d’élaborer la documentation technique de conservation-restauration du monument. En dépit du fait que l’investigation n’a connu une grande ampleur, elle a offert, en
échange, des données importantes à l’égard de la construction du monument. En dépit de
tout ça, on considere que la recherche interdisciplinaire – archéologique, architecturelle,
stylistique –, relève, certainement, les principales étapes de construction, ainsi que l’existence d’une ancienne église qui a précédé le monument actuel.
Mots-clés: église, communauté, recherche, archéologie, architecture.

Sat făgărășean situat în imediata vecinătate a ”drumului de sus” al Țării,
Ohaba se bucură de o atestare documentară relativ timpurie. Este consemnat pentru
întâia oară la 1476, într-un hrisov emis la cancelaria domnitorului muntean Basarab
cel Bătrân, prin care li se înscrie boierilor Șerban și Aldea, alături de alte părți din
sate învecinate, jumătate din Ohaba dimpreună cu munți și țigani robi ca ”să le fie
de ohabă”1.
Vechea biserică a satului, conservată în apropierea unui impozant lăcaș
ctitorit în perioada interbelică, constituie unul dintre primele monumente făgărășene
de influenţă brâncovenească păstrate, fiind probabil edificată sau refăcută la puţin
timp după anul 1769 (Fig. 1). Cu prilejul vizitei canonice pe care o întreprinde în
1

Documenta Romaniae Historica. B. Țara Românească, vol. I (1247-1500), București,
1966, p. 253-254. Familia de boieri atestată la 1476 stăpâneşte satul şi în deceniile următoare, între boierii asesori ai Scaunului de Judecată din a doua jumătate a secolului al XVI-lea
fiind pomeniţi Aldea de Ohaba (1556) și Solomon Aldea (1585, 1589, 1592) (cf. A. Lukács,
Țara Făgărașului în Evul Mediu – secolele XIII-XVII, București, 1999, p. 76; vezi și Ioan
cavaler de Pușcariu, Fragmente istorice. Despre boierii din Țara Făgărașului, IV, Sibiu,
1904-1907, p. 126, 147).
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acest an ierarhul unit Atanasie Rednic, aflat în Ohaba face câteva referiri și în privința bisericii, consemnând că e ”foarte veche, zidită de boieri”2. La 7 octombrie
1773, cu prilejul unei cereri de preot pentru această biserică, primul dintre semnatari
este ”Stan Bâlea (Bulea) ctitor”3, dovadă că edificiul a fost ridicat sau a suferit
prefaceri importante între 1769 şi 17734. Prima ridicare topografică a Transilvaniei,
realizată între 1769 și 1773, marchează prezența unui lăcaș în vatra satului Ohaba,
al cărui amplasament corespunde cu cel al actualei biserici (Fig. 2).
Planul bisericii (Fig.3) este constituit dintr-o navă rectangulară alungită, împărţită în cele două încăperi tradiţionale, naos şi pronaos, prin intermediul arcadelor
de factură brâncovenească ce se reazemă pe pile octogonale. Înspre răsărit nava se
continuă cu absida poligonală decroșată, despărţită de naos printr-o arcadă unică în
care se înscrie catapeteasma de lemn ce înlocuieşte, probabil, pe cea de piatră,
înlăturată cu prilejul unor intervenţii ulterioare. Înspre apus, nava se încheie cu
turnul clopotniţă decroşat, pe la baza căruia se face şi accesul în edificiu. Naosul
este boltit în sistemul calotei pe pandantivi care se descarcă pe arcele masive
dispuse pe cele patru laturi ale dreptunghiului de bază. Absida este acoperită cu o
boltă semicilindrică racordată cu trei panouri curbe, care încadrează trei din cele
cinci laturi ale altarului. Pronaosul a fost și el boltit în același sistem ca al naosului,
dar calota a fost ulterior suprimată și înlocuită cu un tavan drept de stucatură. La
colțuri se păstrează însă picioarele de zidărie ale arcelor dublouri. Pavimentul navei
este realizat din cărămidă, în timp ce absida altarului prezintă o pardoseală din lespezi de piatră.
Decorația paramentului exterior este simplă. Brâul median ce ”încinge”
edificiul, delimitând soclul de elevația zidurilor, a fost pe alocuri înlăturat cu prilejul unor reparații. Sub straturi succesive de var, paramentul sudic conservă mici
fragmente de frescă.
Șarpanta în două ape a ansamblului pornește de la timpanul vestic și se
sfârșește deasupra altarului în fețe triunghiulare, corespunzătoare muchiilor absidei.
Ținând seama de influențele arhitecturii din Țara Românească pe care le
manifestă biserica, s-a presupus existența, în faza inițială de construcție, a unui
pridvor pe latura de vest5. Această ipoteză ar putea fi probată de faptul că turnul
clopotniță decroșat, alipit fațadei vestice, a fost realizat abia în secolul al XIX-lea,
probabil în 18236. V. Literat reproduce o însemnare, vizibilă încă la 1930 în tencuiala paramentului: ”1829 s-au răpăratu”7. Din turn se mai păstrează astăzi doar
primul nivel, acoperit cu o boltă a vela și, în parte, zidurile etajului superior.
2

Zenovie Pâclișanu, Vechi vizitațiuni canonice în Ardealul veacului al XVIII-lea, în
”Cultura Creștină”, nr.1-2, 1919, p. 95. Referitor la familiile boierești care au deținut satul în
secolul al XVI-lea, vezi nota1.
3
Ioana Cristache-Panait, Cu privire la unele monumente din Țara Făgărașului în lumina
relațiilor cu Țara Românească, în ”Buletinul Monumentelor Istorice”, 39, nr. 2, 1970, p. 31.
4
Ioana Cristache-Panait, Eugenia Greceanu, Biserici românești din Țara Făgărașului, în
”Mitropolia Ardealului”, XVI, nr. 7-8, 1971, p. 574.
5
Ibidem, p. 575.
6
Ibidem, p. 574.
7
Valer Literat, Biserici vechi românești din Țara Oltului, Postfață, ediție îngrijită și indice
de Nicolae Sabău, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1996, p. 47.
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Aspectul actual, vizibil disproporționat față de întregul ansamblului, se datorează
prăbușirii nivelului superior în timpul cutremurului din 1940.
Intervenţiile numeroase întreprinse în decursul anilor, ce pot fi sesizate îndeosebi la nivelul paramentului sudic, au dat naştere supoziţiei că monumentul a fost
realizat în mai multe etape, cea mai veche parte fiind constituită de naos şi altar8.
Cele patru casete de sondare deschise în exteriorul edificiului nu pot lămuri
întru totul fazele de construcţie, dar oferă indicii importante în acest sens9. Notate
convenţional C1-4, casetele au fost amplasate astfel: C1 la punctul de îmbinare dintre
absida altarului şi navă, C2 şi C4 în punctele unde s-a presupus a fi înăditura dintre
naos şi pronaos, pe latura nordică, respectiv cea sudică, iar C3 la punctul de îmbinare dintre navă şi turn (Fig. 3).
Fundaţia absidei şi cea a navei în C1 sunt ţesute, ceea ce dovedeşte contemporaneitatea celor două structuri (Fig. 4). Realizată din bolovani de râu şi mortar,
temelia are o adâncime de aproximativ 0,60 m. Este aşezată pe un pat de lut galben
care, la contactul cu mortarul din şanţul de fundaţie, a căpătat un aspect negru
vineţiu, prezent pe toată lungimea fundaţiei, fiind cel mai bine sesizat în C1.
Contrar a ceea ce s-a crezut până acum, atât fundaţia, cât şi elevaţia zidului
surprinse în C2, nu par să fie întrerupte, ceea ce înseamnă că monumentul a fost
prevăzut încă de la început cu un pronaos (Fig.5).
Deschiderea celei de-a patra casete (C4) pe latura sudică a adus indicii
importante. Se confirmă şi aici faptul că fundaţia prezintă continuitate. Problema
capitală cu care se confruntă edificiul este determinată de structura solului care se
afundă, lăsând practic suspendată talpa fundaţiei pe porţiuni relativ mari, de aproximativ 0,30-0,50 m, sesizabile atât în C1 şi C2, dar mai ales în partea răsăriteană a lui
C4 (Fig. 6). Cu siguranță acestui fapt i se datorează apariţia spărturilor semnificative de la nivelul paramentului sudic, ce au necesitat intervenţii succesive, constând
în numeroasele ”burduşeli” cu piatră, cărămidă şi mortar (Fig. 7). În scopul consolidării fundaţiei s-a realizat, într-o etapă ulterioară, un picior de sprijin cu lăţimea de
0,60 m şi lungimea de 1,40 m, amplasat perpendicular pe traseul zidului (Fig. 8).
Necesitatea consolidării ansamblului s-a impus și datorită faptului că zidurile
monumentului nu sunt ţesute cu structura de cărămidă a arcelor dublou ce asigură
descărcarea corectă a cupolei pe pandantivi, ceea ce a determinat apariţia unor fisuri
importante pe toată suprafaţa de contact dintre cele două piese de arhitectură. În
lipsa unor date exhaustive pe care le-ar putea oferi cercetarea de parament a
monumentelor contemporane nu putem şti cu certitudine dacă situaţia se datorează
unei tehnici de construcție deja încetățenită printre meșterii locali, fie a faptului că
bolțile edificiului au fost refăcute sau adăugate într-o etapă ulterioară, probabil în
intervalul 1769-1773, biserica fiind mai veche. În acest caz, sistemul actual de boltire înlocuieşte un altul mai vechi.
O eventuală refacere a sistemului de boltire la biserica din Ohaba ar putea
explica absenţa catapetesmei de zid, înlocuită cu panouri simple de lemn încadrate
în arcada arcului dublou răsăritean, soluţie insolită în arhitectura ecleziastică de zid
8

Ibidem; vezi și Ioana Cristache-Panait, Eugenia Greceanu, op. cit., p. 547.
Intervenția arheologică a fost prilejuită de necesitatea colectării unor date preliminare în
vederea întocmirii documentației tehnice de conservare şi restaurare a monumentului.
9
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făgărăşeană din secolele XVII-XVIII, dacă facem abstracţie de impozantul iconostas sculptat al bisericii Sfântul Nicolae din Făgăraş. Chestiunea ar putea fi soluţionată doar prin deschiderea unor casete de sondare în interiorul navei, pentru a
vedea dacă fundaţiile zidurilor şi cele ale arcelor dublou sunt țesute. Dacă, însă,
temeliile acestora nu prezintă continuitate, cel mai probabil cele două structuri
constituie realizări din etape diferite de edificare.
Depunerile succesive de moloz, intercalate cu lentile de lut pentru nivelare,
vizibile îndeosebi pe profilul răsăritean (Fig. 9-10) și apusean (Fig. 11-12) al C3,
dovedesc intervenţii importante în decursul timpului asupra monumentului. Acest
fapt a determinat ridicarea nivelului inițial de călcare cu aproximativ 0,70 m în C3 şi
0,40 m în C1, depunerile acoperind pe alocuri brâul median al monumentului.
Prezenţa stratului de cărbune la nivelul de elevaţie al zidului în C3, cât şi a
stratului negru cu pigmenţi şi un fragment ceramic în C1 (Fig. 13), ar putea constitui
dovada existenţei unui edificiu mai vechi, posibil de lemn.
Considerăm că numai deschiderea unui şantier sistematic este în măsură să
ofere date relevante, atât în privinţa fazelor de construcţie ale monumentului, cât şi
în privința existenţei unor edificii mai vechi, care au precedat biserica actuală.
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Lista ilustrațiilor:
Fig. 1 – Biserica veche din Ohaba. Fațada sud-vestică.
Fig. 2 – Josephinische Landesaufnahme. Theil des Fagaraser Districts. Sectio. 257. Ohaba.
Fig. 3 – Biserica veche din Ohaba. Plan și dispunerea casetelor.
Fig. 4 – C1. Profil sud.
Fig. 5 – C2. Profil sud.
Fig. 6 – C4. Detaliu profil nord.
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Fig. 7 – Detaliu parament sud.
Fig. 8 – C4. Profil nord.
Fig. 9 – C3. Profil est.
Fig. 10 – C3. Profil est.
Fig. 11 – C3. Profil vest.
Fig. 12 – C3. Profil vest.
Fig. 13 – C1. Profil est.
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