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GR. CERCHEZ

B

i s e r i c a D om n e a s c ă din Curtea-de
Argeş, est�, netăgăduit, monumentul
c�L mai ve�hiu şi mai inteLesant din
Români3;. Ea a rezistat până în zilele noas
tre tuturor elementelor distrugătoare. A
rezistat efectului nimicitor . al vremei, a re ·
zistat invaziilor, cutremurilor, focului şi mai
ales reparaţiilor nepriceputc cari s ' au pe
trecut · în vremea aceasta îndelungată. .
In timpii din urm�, din pricina lipsei de în
grijire 'şi a cutremurilor, ajunsese în stare de
a ±i ameninţată cu prăbuşirea, ceeace s ' ar fi
întâmplat, desigur, dacă arhitectul Lecomte
du Nouy, care restaUra biserica -catedrală a
lui Neagoe-Vodă şi care fusese însărcina t şi cu
restaurarea Bisericii Domneşti, nu ar fi prop
tit-o, pe dinăuntru şi pe din afară, în aştep
tarea deschiderii creditelor necesare pentru
începerea restaurării.
Deoarece însă biserica era destinată, după
procedeul arhitectului numit, să fie dărâ
mată pâ,nă la pământ, pentru a fi constru
ită din nou, nimeni nu s'a mai gândit la re
parare, ş; ajunsese, în adevăr, în primeJdie de
prăbuşire, astfel că, în anul 19ţ I , epitropia
bisericii a primit ordin dela prefectura jude
ţului ca s'o dărâme.
Noroc că părintele econom, St. Dumitre
seu s ' a găsit ca să protesteze contra acestui
ordi.n, şi, alergând într ' un s uflet la Bucureşti,
oferi Comisiunii Moriumentelor Istorice ca fă
puie la dispoziţia consolidării bisericii suma de
56.000 lei, adunată de epitropie în acest scop.

Am cerut, ca membru în această Comi
siune, să mi se permită a examina această
biserică şi să văd dacă în adevăr nu se mai
poate face altceva decât a purcede la dărâ
mare.
. Vizitând-o, am declarat Comi�iunii Monu
mentelor Istorice că mă încumetez a scăpa
acest monument de la dărâmare. Am fost au
torizat de această Comisie, prezidată atunci de
răposa tul I�n Kalinderu, ca, împreună cu d-l
Nicolae Ghika-Bude�ti, arhitectul şef al Co
misiunii Monumentelor Istorice, să purced
la facerea consolidării şi restaurării.
Lucrarea s ' a început, imediat în 1 9 I I , în
sărcinând cu supravegherea lucrărilor, la faţa
locului, pe d-l Iancovici, a cărui destoinicie
o cunoscusem pe când d -sa se afla în servi
ciul clădirilor localurilor de poştă, întreprin
se în vremea când eram director al poştelor,
- sigur că va urma întru totul instrucţiile
cari i le voi da.
Inainte de a începe lucrările, părintele e
conom Dumitrescu a binevoit a-mi da urmă
toarele lămuriri :
«Biserica Domnească din Curtea-de-Argeş
a fost zidită de Radu Negru-Vodă la anul
1 290. Este cea mai veche biserică din Mun
tenia şi a sluj it ca Mitropolie a ţării până la
anul 1401, când Mircea cel B ătrân schimbă
scaunul Domniei dela Curtea-de-Arg�ş la
Târgovişte.
Crăpăturile la turlă au început a se ivi în
anul 1882.
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anul r892 s'a votat pentru restaurarea
bisericii suma de roo.OOO, dar nu � 'a făcut
restaurarea, şi sumei votate i s'a dat o altă
întrebuinţare.
TJl

Biserica s'a închis în anul r894, lan. 9,
după intervenirea d-lui Arhitect Lecomte du
Noi.iy.
In anul r898 i s'a pus proptele d e brad,
cari au ţinut
până în anul
r903 , când pur.
trezindu-se au
căzut ; atunci
s'au pus alte
proptele de steJ ar.
Prin punerea
proptelelor s'a
găurit învelitoarea şi bolţile
bisericii ; apa
. din ploaie şi ză
padă, scurgân
du-se dealun
gul proptelelor,
a pătruns la zi
dărie, grăbind
ruinarea biseri-

In cele trei morminte din tinda bisericii
se află :
1 . Anastasia Brătianu încetată din vieaţă
la r839 .
'
2 . Constantin Brătianu încetat din vie aţă
la r841 .
3 · Elena Brătianu încetată din vieaţăl a r 845 ·
Aceştia sunt părinţii şi sora răposatului
Ion Brătianu.
Din alte iz
voare am mal
aflat că tâmpla
de lemn, care
acoperă pe cea
de zid, a fost
făcută de meş
terul Şeller, la
r852.

Tâmpla de
zidărie, lărgi
rea ferestrelor
şi înconjurarca
lor cu chienare
de piatră scul
ptată, au fost
făcute în vea
cul al XVIII .
Uşa de fier dela
intrarea biseriC11 .
cii, precum şi
Statuia ltli
Radu Negrucrucile au fost
făcute, cum se
Vodă, sculptaVede scris pe
tă în piatră, cu
aceste obiecte,
sceptrul în mâFig. 87· Biserica Domnească, înainte de restaurare.
CU
cheltuiala
na dreaptă, erâ
aşezată în interiorul bisericii, pe -un posta- lui Ivancea Pârvanovici ; probabil în aceeaş
ment care acum se află mutat în tindă , iar vreme s'a făcut şi învelitoarea de tinichea în
statuia a fost ridicată d e răposatul Tocilescu, locul celei vechi de şindrilă ; iar zugrăveala în
în anul r 89r, şi depusă la Muzeul din mare parte a mai fost refăcută de zugravul
Pandeleimon în anul r827, după cum reBucureşti.
Anvonul din faţa bisericii a fost făcut în zultă din inscripţia făcută la baza turlei.
anul r875 ·
Iacă starea în care am găsit biserica ce mi
Turlele cele mici îmbrăcate cu tinichea nu
se ştie când au fost făcute (după r 830) ,

se încredinţase pentru a o consolidâ şi res
taurâ.
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Invelitoarea de tinichea veche, ruginită şi
găurită lăsa ploaia să pătnmdă în interior,
mai ales prin găurile făcute de proptele.
Boltile umezite se dezagregaseră, mai ales
după trecerea iernii, când apa umf1ându-s�
dislocă zidăriile.
Arcuri le principale, susţinând turla, era u
crăpate, iar cheile arcuri lor căzute pe dis
tanţa de aproape un m. Legăturile de lemn
cari, după obiceiul dela noi, fuseseră aşezate
,

Peste nartex se ridicaseră două turle
mici de lemn, acoperite pe dinafară cu
tinichea.
Acoperişul acestui nartex fusese schim
bat, învelit şi dânsul cu tinichea ce urca pe
faţa frontonului, ascuuzându-l în mare parte,
iar pentru a face loc turlelor de lemn, zidăria
ciodin faţă şi cornişea frontonului fuseseră
.
plite şi dărâmate.
In fa.ţa UŞll principale se construise un

Fig. 8 8 . Biserica Domnească, inainte de restaurare. Faţada dinspre sud, indicând degradărilc.

pentru a se împotrivI la împingerea arcuri
lor, fiind tăiate pentru a se aşeza «cafasul»
proiectat, care însă nu s ' a aşezat, periclita
şi mai mult prăbuşirea construcţiei.
Turla, sguduită de cutremure, avea o parte
cu totul dislocată şi turla cu cupola ei nu se
menţineau decât graţie scheletului puternic,
făcut ca proptire de către răposatul arhitect
Lecomte.
Bolţile erau crăpate la cheie, zidăria ex
terioară crăpată în diferite locuri, şi ch iar
ieşită din verticala centrului principal, că
zută în multe locuri.

prid vor cu totul nepotrivit cu stilul bisericii
cu frumoasa ei înfăţişare.
Pe cele două feţe de nord şi sud ale
bisericii, doi stâlpi de proptire fuseseră ridi
caţi, probabil pentru a consolida părţi de
zidărie cari ameninţau prăbuşire. Stâlpul
dela miazăzi astupa o deschidere care, pro
babil, servea ca o intrare principală în
naosul bisericii, precum sunt intrările late
rale dela bisericile moldoveneşti, dar cari nu
se obişnuesc în Muntenia .
Fotografiile alăturate dau idee de starea
în care aj unsese biserica în 1 9 I I .
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LUCRAR ILE DE CONSOLI DARE
ŞI RESTAURARE
H. Revoile, membru-corespondent al Insti
tutului Franţei şi arhitect al guvernuluifran
cez, chemat de guvernul român pentru a-şi
da părerea asupra lucrărilor de restaurare,
făcute de răposatul arhitect Lecomte du
Noli.y, în raportul său, din 20 Iulie r890, îna
intat Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii
publice al României, spune :

mai întâiu, din, ceeace are sub ochi şi din
ceeace poate găsi în monumente similare. El
trebuie să se pătrundă de ideea artistului
creator al operei şi să strângă "împrejurul
său toate informaţiile cari justifică inovările
sale»).
D-l Revoile ar fi trebuit să mai adauge un
al treilea cuvânt :
A reproduce un monument, începând prin
a da la pământ tot ce găseşti, pentru a clădi

$(t.}1A Itol l.�Cj�
'). ..�..

t ':... ... ·�:

Fig. 89. Biserica Domnească, Înainte de restaurare. Secţiune longitudinală.

«Pentru a putea critică. lucrările făcute de
arhitectul Lecomte du Noli.y, trebuie să se
facă deosebire între cuvintele conservare şi
restaurare.
A conserva un monument însemnează a-l
menţinea în starea sa actuală, adică a-l face
să treacă la posteritate în starea în care se
află, mărginindu-se la simple consolidări.
A restaura un monument însemnează cu
totul altceva : însemnează a-i reda starea sa
primitivă, programul atunci se lărgeşte, şi
trebuie să înţelegem că arhitectul, când se
află lipsit de documente sigure, se inspiră,

o construcţie după modelul celei vechi, în
bunătăţind totul : material, decoraţii, zugră
veli, mobilier etc. ; ace�t mod de a pricepe
restaurarea poate să dea rezultate foarte bune
şi frumoase, dar clădirea devine un facsimile,
numai este a întemeietorului, ci devine opera
restauratorului. Aşa spre pildă,_biserica =-ca
tedrală a lui �eagoe-Vodă din Curtea-de
Argeş nu mai este biserica Meşterului Manole,
ci a devenit opera meşterului Lecomte.
Principiul care m-a călăuzit la facerea res
taurării Bisericii Domneşti din Curtea-de
Argeş a fost : să conserv clădirea astfel cum
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90.

Biserica Domnească în timpul restaurării , faţa de sud.
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\ am găsit-o, consolidând-o, şi să

I

o restaurez,
aducând-o pe cât se poate în forma pe_ ca.re
o avusese la întemeiere, înlăturând toate
părţile adaose fără pricepere.

Aşa dar, cele dintâiu lucrări pe care le· am
început au fost de consolida.rea biseridi. Am
cercetat mai întâiu temeliile, săpând în exte
rior şi în jurul lor un şa.nţ de 0,70 m. lă.ţime
până la baza lor . Această ba.ză a.m aflat-o la
o adâncime de 1 ,60 m. Temelia era rezemată
pe prund .
Pentru ca apa din picătura straşinii si? nu
pătrund9. la b2.za temeliilor, am dispus ca
şanţul săpat în jurul bisericii să fie astupat
la loc cu beton , iar pe deasupra să se facă un
trotuar din lespezi de lavă, transportate dela
Gala.ţi, unde sunt aduse de corăbiile cari
vin din insulele greceşti. Această lavă for
mează material ul cel mai rezistent care se
poate găsi ; ea a fost aşezată în mortar de
ciment.
Fiind astfel asigurat de soliditatea teme
liilor, am dispus ca legături1.e de lemn aJe ar
curilor si boltilor distruse S2 fi � înlocuite prin
legături puternice de fier, prevăzute la exte ·
mităţi cu discuri de tuci şi şurupuri, îngro
pate în grosimea zidurilor, aceasta, pentru a
readuce zidurile şi bolţile la loc, şi a �e opune
la împingerea acestor arct�ri şi bolţi Tot
deodată, slujindu-mă de schela interioară; fă
cută de răpo� atul arhitect Lec.omte, pentru a
susţinea arcurile şi turla din mijloc, am proce
dat 12. refacerea acestor arcuri cu cărămizile
cele mai rezistente, numite de bazalt dublu,
presate, aduse din Bucureşti . Tot asemenea
am consolidat cupola., rezemând-o tot pe
schele> lui Lecomte ; am scos şi zidăria dis10cată de la pereţii turlei şi am refăcut la
loc cu acelaş material, completând lipsurile
cu materiale identice celor vechi ; în special
s'a refăcut la loc cornişa turlei care fusese
distrusă cu oca zia unei arderi a acope rişului.
,

,

Toate părţile zidăriei crăpate, căzute, sau
stricate, au fost scoase afară cu îngrijire şi

reparate cu acela.ş material vechiu, sau com
plet8.te cu materiale exact de a.ceeaş natură şi
dimensiune ca cele vechi .
Pridvorul din faţa bisericii, ridicat în 1875,
a fost d ărâmat. Tot 8.semenea am pus să se
dărâme turlele de tinichea, cari, desigur, nu
e:x:istau la întemeierea bisericii, nici nu în
locuiseră turle de zidărie, cari s'ar fi pră
buşit cu vremea, deoarece n'am găsit nici
o urmă de existenţa vreodată a unor ase
menea turle.
Aceste turle au fost probabil făcute pen
tru clopotele bisericii şi au ars în ma.i multe
rânduri . S ' a găsit chiar în podul tindei
bronz topit dela clopote. Mai în urmă,
clopotul cel mare s'a strămut2.t în clopot
niţa dela intra.rea în curtea bis�ricii.
O scar8., săpată în grosimea peretelui nord
al bisericii, şi care porneşte dintr'o d eschiză
tură interioară, aşezată la o înălţime mare
deasupra pardoselii bisericii, pare că a slujit
în vechime pentru a duce la o ascunzătoare,
aşezată în podul tindei, care are două rân
duri de podeli, depărtate Între dânsele de
0.70 m . , unde se ascundeau obiectele preti
oase în vreme de restrişt� ; ascunzătoare C UID
se găseşte şi la mănăstire2. Rorez, iar, în ur
ma înfiinţării turlei celei mici cu clopote,
scara sluj ea, desigur, pentru a duce la podul
tindei ca să tragă clopotele.
Calcu1ând greutatea care apasă pe stâlpii
cari susţin hula mare, am găsit doisprezece
kg. pe cm. p . , ceeace este o povară destul de
considerabilă, care nu îngăduia sporirea gre
utăţii învelitoarei, care, la început, fusese
de şindrilă, după cmn s'a. constat din resturile
găsite în pod. Dar, cum şindrila în afară de
pericolul de incendiu, ca să fie btmă, are ne
voie de întreţinere continuă, şi de refacere
din când în când, am adoptat învelitoarea
metalică, însă nu de tinichea, ci de aramă, ca
cea mai rezistentă.
DEoarece n'am constatat nici o stricăciune
la cei patru stâlpi, nici o urmă de zdrobire
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Fig. 9 1 . Biserica Domnească, planul, înainte de restaurare.
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Fig. 92. Biserica Domnească înainte de restaurare. Faţada principală.
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Biserica Domnească, înainte de restaurare. Faţada principală indicând degradările.
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a cărămizilor şi cum aceşti s tâlpi rezistaseră
de atâta vreme tuturor elementelor distru
gătoare, am găsit că er.a prudent să nu mă
ating de ei şi să îi las ca să sus ţie şi mai
înainte turla si boltile.
,

I

,

In afară de consolidarea bisericii şi de des
fiinţarea turlelor de tinichea şi a pridvorului
din faţă, ca restaurare, n'am găsit de cuviinţă
să mă ating de celelalte modificări, cari nu
supără estetica monumentului, S8U căpăta
seră drept la respectare din pricina vechimii
lor, astfel că ocmul se învăţase cu aceste mo
dificări .
In această categorie intră tâmpla de zid
zugrăvită, ridicată în seGolul al XVIII-lea şi
care se armonizează cu interiorul bisericii,
n'am crezut că trebuie desfiinţată, neştiind
ce fusese în loc la întemeierea clădirii. Am
desfiinţat Însă tâmpla de lemn, grosolan exe
cutată de meşterul Şeller la anul r852.

ale familiei Brătianu, cari nu stânjenesc în
tru nimic această tindă şi întrucât marele
om de Stat are dreptul să i se respecte mormintele familiei sale.
Fotografiile alăturate arată starea în care
se afla biserica în momentul începerii restau
rării, precum şi principalele stricăciuni cari
s'au îndreptat.
La anexe se dă rezumatul rapoartelor săp
tămânale trimise de d -l Iancovici, suprave
ghetorul lucrărilor, de unde se va putea ve
dea oricum, aproape zi cu zi, mersul şi felul
lucrărilor de consolidare şi restaurare.
Fotografiile din această publicaţie înfăţi
şe8 ză biserica astfel cum se găseşte în urma
acestor consolidări şi restaurări .
Zugrăveala bisericii.
Veni rândul să mă ocup de interiorul bi
sericii. M'am adresat d-lui Norocea care fu
sese trimis de Comisiunea Monumentelor I�
torice în Italia şi la Muntele Atho ca să
studiez� pictura bizantină a hisWcilor.

Tot asemenea, n'am căutat să refac fere
strel e cum ar fi fost 18. început, neavând nici
un element care s ă-mi arate cum fuseseră
D-l Norocea, cedând stăruintelor mele, a
înainte, pe când ferestrele actuale cu chena consimţit să mă ajute în chestia zugrăvelilor.
rele lor de piatră sculptate se armonizează
Deoarece la baza turlei am găsit iscălitura
destul de bine cu faţadele bisericii, iar ochiul zugravului Pantelimon cu data de r827 (Vezi
S'9:- învăţat a le vedea astfel de atâta cârd de fig. No. 27) , rezultă netăgăduit că zugră
vreme.
veala bisericii fusese refăcută poate de mai
Tot asemene8. UŞ2. astupată şi stâlpii de multe ori şi că mai înainte se aflau alte zu
sprijin, deşi clădiţi la r85o, i-a m lăsat ca pu grăveli cari fuseseră acoperite de zugrăve
tând fi necesari pentru a p:i"eîntâmpina vre lile lui Pantelimon.
un început de prăbuşire a zidurilor, ci d in '
Ceeace m'a îndemnat a ruga pe d-l Noro 
contră i-am consolid8.t prin înlocuire8. înve1i cea să încerce dacă nu cum va se pot spăla
toarei din tinichea stricată, printr' o «coper zugrăvelile noui şi dacă dedesubt nu se gă
tină» d e piatră tare ; în fine uşa de intrare sesc zugrăveli vechi. D-l Norocea, ajutat de
de fier şi crucile executate în r85r, le-am d-nii Mihail şi Theodorescu, procedând cu
conservat iarăş, neprezintând nepotrivire cu râvnă şi pricepere Ja spălarea aceasta, a
stilul bisericii, şi neştiind cu.nJ. fuseseră înainte. fost destul de norocit ca să găsească frescurile
Deschizătura uşii de intrare am lăsat-o vechi aproape intacte, acoperite cu două sau
cum am găsit-o, rămânând ca în firida de chiar trei zugrăveli noui, şi astfd. a dat l
deasupra să se zugrăvească obişnuita icoană , lumină frumuseţea de frescuri cari împodo
cu hramul bisericii.
l besc biserica si cari desigur sunt unele din
'
I
In tinda bisericii am găsit asemenea că nu I cele mai fru�oas � i mai �portante zugră
trebuia să mă ating de cele trei morminte .veli
bizantine, cari se mai află în Orient.
.
,

I

\

l

I
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Fig. 95 . Biserica Domnească, înainte de restaurare. Yedere din spre altar, inrucând degradăriIe.
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Fig. 96. Detaliu din !aţada principală în timpul restaurării (după dărâmarea turlelor celor micii.
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9°

Studiul d -lui pic-tor Mihail, ce urmează,

ce vor da săpăturilor şi să nu se piardă sau
să se Îllstreineze unul din obiectele

dă toate amănuntele asupra acestei zugrăveli .

ce

,-e

vor găSI .

DESCOPERIREA M OR M INTELOR
D O MN E Ş T I D I N CUPR I N S U L
B I SER I C I I

M ' am adresat d-lui Virgiliu Drăgbiceanu,
Secretarul Comisiunii Monumentelor Istorice,
a cărui competenţă şi dragoste pentru ase

Ducând c u bine şi (3.ceastă a doua serie de

menea cercetări îmi era o chezăşie de buna
conducere 8, lucrăriloL

lucră.ri şi scoţând schelele rid icate _d e răpo
satu l al hitect Lecomte du Nou)', cari au ser·

Am avut norocul că d-l Drăghiceanu să

Fig. 9 7 . Degradările la intersecţia frontonului, spre sud - ,·est.

vit şi la restaurarea zugrăvelilor, n umai ră-

primească această misiune. Stabilindu-se la

mânea d ecât a se reface la loc pardoselile şi

Curtea de Argeş � ' a pus cu râvnă şi dragoste

să se exploreze subsolul bisericii pentru a ve-

la lucru şi a avut fericire8. să oh-ţie rezultatul

d ea d acă nu se dă peste morminte, cari ar fo-

cel mai neaşteptat şi cel mai strălucit, d ând

10s1 la <,unoaşterea începutului istoriei ţări" I la lumină patrusprezece morminte dom
noastre şi aflarea d at ei dădirii bisericii şi zu- neşti, dintre cari principalul : mormântul

'1

grăvelii ei.
Săpăturile în i nteriorul bisericii aveau, ne-

lui Radu

egru-Vodă, închis într'un sarco-

fagiu de piatră

voie de o îngrijire cu totul specială, atât <,a

de

să nu pericliteze soliditatea clăd.irii, cât să

momie egipteană.

nu se treacă cu vederea asupra rezultatelor

atâţia

care l-a păstrat în decurs

sute de ani,

mai

bine decât o

Las chiar pe d-l Drăghiceanu să dea peri-
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p eţiile şi amănuntele acestor descoperiri în
studiul său.
Am rugat tot pe d-l Drăghiceanu să con
ducă săpăturile din curtea bisericii pentru a
scoate la lumină resturile. P- Jatului Domn.esc
cu dependinţele sale.
S'a desgropat, astfel, subsolul clădirii care
a servit de case domneşti primilor Voevozi
ai Munteniei, pr�cum s'a dat de urmele de-

91

obţinut exproprierea caselor embaticare cari
ocupau o porţiune din Curtea Domnească.
In sfârşit, d-1 Norocea, urmând mai înainte
cu spălarea zugrăveli lor şi căutarea celor ve
chi, a dat la partea de jos, spre nord, la-.sp_a
tele stranelor, aci unde, terminându-se cu zugrăveala figurilor, înce e zugrăveala draperiilo-r- de bază, peste o inscripţie de cea mai mare
importa�.ţă, sgâriată c� u� fier în mortanu
-

- -

Fig. 98. Degradări în baza frontonului, fatada principală.

pendenţelor, la desgroQarea cărora se ll1c
rează încă.
Tot d-l Drăghiceanu în studiul său va da
toate lămuririle asupra rezultatele aflate prin
săpăturile făcute în mijlocul zidurilor cari
înconjoară ca o cetate Biserica )i Palatul
Domnesc.
Planul alăturat arată poziţiunea diferite
lor urme de construcţie ce s'au găsit în mijlo
cul acestor ziduri de împrejmuire (fig. o. z) .
Tot prin stăruinţa d-lui Drăghiceanu s'a

de var al rosturilor de cărămizi, glăsuind
astfel : «Ia leat 1 3 5z.
Mar-ele Basarab-Voevod a murit la Câmpul�
-

DESCRIEREA

Biserica Domnească a fost clădită în stil
biz;;:;';tin, analog cu bisericile din Serbia,
şi Muntele Athos, probabil tot de meş
teri sârbi, deoarece primii Voevozi se găseau
în strânse legături de prieten.ie şi chiar de ru�
denie cu Sârbii. şi cu Bulgarii.

http://patrimoniu.gov.ro
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Planul bisericii corespunde cu cel dela Bi
serica Teotocos di Atena, ca.re a dEvenit ti
pul bisericilor creştine, când au început să se
de ărteze ca formă de basilice, cari au ser
vit de loc de rugăciune primilor ueştini, şi
unde se vede lămurit crucea greacă formată
la partea superioară a bisericii prin Îlltretă
ierea bolţilor dela naos şi dela sânuri (tran
sept) , cari susţin, la punctul de întretăiere,
turla principală.

Fig.

99.

Zugrăvelile în frescuri descoperite aQ ase
mănări cu mozaicurile făcute la biserica
Chora, azi Kahrie-Dj ami din Constantino
pole, de către logofătul Theodor Metochites,
prin urmare n'au putut să fie executate decât
în t'Uma facerii acestor mozaicuri, adică după
anul 1320.
Aceasta se învederează din comparaţia între
mozaicurile dela Kahrie-Dj ami şi zugrăvelile
dela Biserica Domnească din Curtea de Argeş.

Degradări în tamburul turlei. spre sud-vest.

Astfel, în contra obiceiurilor din bisericile
Modul de construcţie în rânduri de piatră
I
cioplită, sau bolovani despărţiţi prin rânduri I noastre, ctitorul în loc să fie reprezin�at în
de cărămizi cu încheietură groasă, este po picioare, ţinând în mână biserica ce o c1ădise,
trivit materialelor cari se puteau procura în este desenmat în genunchi, rugându-se că
localitate, este caracteristic stilului bizan tre Isus Christos, întocmai cum este repre
tin si asemănat modului de constructie în zentat Metochites la Kharie-Dj ami.
Ceeace mai Îllvederează că personagiul zu
stil bizantin, obişnuit la construcţiilţ ana
loage din Serbia, Bulgaria şi Muntele At grăvit la intrare, ca ctitor, nu este cel care a
hos 1 ) .
late : Ruinele bizantine din Messinbria ; O vizită la câteva

I

_

J

J

1) A se vedea frumoaEele şi interesantele publicaţii ale

d-lor arhitect N. Ghika· Budeşti şi inginer Gh . Balş, întitu-

i

(

biserici din Serbia ; Notiţe despre arhitectura Sf. Munte.
Vreo câteva fotogratii reproduse din aceste publicaţii, vor
învedera aceste asemănări.

http://patrimoniu.gov.ro

1"

s;rn

,...:
;;
q

�

�
t:d
,...
rn

�

�
Q
......

tj
O

�

�
1-<

Fig. 1 00 . Degradări

În fereastra de vest a turlei .

Fig. la I . Degradări
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zidit biserica, ci cel care a zugrăvit-o, pre
cum a fost înfăţişat Metokites care a făcut
mozaicurile dela Kharie-Dj ami.
Inscripţia descoperită în biserică, care
arată că Basarab cel Mare a murit la I352, şi
care confirmă spusele cronicarului Radu- Gre
ceanu că Basarab era mort în I352, do
vedeşte că biserica a fost zidită, dar nu
terminată de Basarab-Vodă şi că zugrăveala
bisericii la acea dată nu era începută.
Amănuntele se vor vedea în studiile ur
mătoare.

JURNALUL LUCRARILOR
I l Iunie I9II

In timpul dela 23 Maiu până astăzi, s'au executat sche
lele necesare pentru vizitarea în med amămmţit a bisericii
Sf. Nicolae Domnesc din Curtea-de-Argeş, atât în exterior,
cât şi în interior, putându-se vedea foarte lesne toate degra
dările suferite de zidăria întregii hiserici ; - s'au început
trei sondaje spre a se cunoaşte profunzimea fondaţiunilor
faţă de actualul nivel al terenului din curte, faţă de cel pri
mitiv şi în raport cu ni"Velul pardoselii de lespezi din in
terior.

Deasemenea, s'a Picut un sondaj în direcţiunea Sud spre
a se putea constata straturile suprapuse la diferite epoce ;
ceace se afirmă întru cât nivelul curţii, care a servit de
cimitir, ar fi fost mult mai jos.
Intreaga suprafaţă a curţii este ocupată de morminte,
toate însă fără semne sau pietre mormântale, afară de două,
cari se află în faţa actualei intrări a bisericii, în direcţiunea
de Vest ; cel din dreapta are inscripţia următoare :
Maria Nanu Gheorgiu, născută D . Protopopescu la 30 Au

gust 1 852, căsăt.orită la 1 869 FeblUarie 8 şi decedată la J
Aprilie 1 878 ; iar cel din stânga : Zinca Hagiescu, născută
Th. Nanoescu la I I Aprilie 1 829, măritată la 27 Ianuarie
1 844, repausată la 1 7 Maiu 1 874.
In partea de Sud a bisericii se găsesc urme din funda
mentele zidurilor primei clopotniţe care a fost distrusă de
cutremurul cel mare, din anul 1 838, (este dispărută de 73

de ani) ; unii dintre cei bătrâni spun că ar fi fost luată de lm
vânt puternic, însoţit de vijelie, la anul 1 846.
După urmele ce se găsesc pe sub streaşină, această bise
rică a fost dela început acoperită cu şindrilă de brad cu
încheietură ; aflu apoi dela preotul Nicolae Pretorian, care a
fost făcut preot pentru a sluji la această biserică, că a fost
reacoperită cu tinichea albă Dervent în dimensiuni de I 5i25
cm. şi lipite toate bucăţile între ele cu cositor la încheieturi,
la anul 1 8 5 1 când, se spune de localnici, că i s'au pus crucile,
- dealtfel pe crucea dela turla pantocratorului se observă
lucrat în fier, leatul 1 85 1 ; urmele crucilor primitive nu se
cunosc.
După felul execuţiunii acoperişului de tinichea a în

tregii biserici se "Vede că în acel aş timp s'au acoperiţ şi cele
două turle din faţada principală a bisericii , cari deşi nu suut
ale timpului când s ' a clădit biserica, totuş au existat

înainte cu mulţi ani de reacoperirea lor.

Deasemenea şi acoperişul clopotniţei actuale este la fel
lucrat, posibil că înwlitul s'a făcut în acelaş an ( 1 85 1 ) ; însăşi
clopotniţa datează mai dinainte şi chiar înainte de a se fi
distrus cu desăvârşire clopotniţa veche ( 1 838 sau 1 846) .
La anul 1 869 a ars în partea dinspre Sud-Est, în spa
tele tâmplei, dar fără a se fi distrus ceva, se observă numai
că a fost afumată în acea parte şi că legătura de stejar ce se
află în zidul tâmplei s ' a carbonizat pe vreo 3 cm. profunzime,
însă numai pe partea liberă ce nu a fost incastrată în zi
dărie (incendiul se spune că ar fi fost pricinuit de mucuri
de lumânări ce nu ar fi fost complet stinse, aruncate în acel
colţ de către paracliseri).
In general, �ărămizile dela Biserica Domneacă se con
servă în cea mai perfectă stare de rezistenţă, incomparabilă
chiar cu prodtisele de acest fel în zilele noastre, de dimen
siuni care variază ca lungime dela 28 la 35 şi 4 1 cm . ; gro
simea 4 cm. şi lăţimea 1 2 , 10 şi 19 cm.
Cu contrafortul din spre Sud s'a astupat (înzidit pe gro
sime de una cărămidă) intrarea în biserică de pe vrem mi,
amenajându-se în firida rămasă către interiorul bisericii un
dulap (astăzi nu mai există) ; fisându-mi atenţiunea la punctul
indicat, găsesc cele afirmate cu temciu : 1 . In dreptul acestui
'
contrafort se vede o urmă de cerc lucrat în zidărie de cără
midă care susţinea masivul faţadei deasupra golului uşii,
cc a fost până la nivelul curţii. Acest cerc se vede pe o por
ţilme foarte scurtă, şi din această cauză, observatorul s'ar
putea deruta dela prima vedere - privind însă cu multă
atenţiune, se vede că restul f.'ste zidit posterior pentru um
plerea golului uşii ce a existat acolo, cu cărămidă şi piatră,
ţesute aproape la fel cu tot restul şi până jos, în sondajul
făcut în dreptul acestei zidării ; 2 . Tot în acel an s'au făcut
şi reparaţiunile nereuşite ale rostmilor dintre rândurile
de cărămidă şi piatră pe alocurea (care strică aspectul de
mai înainte al bisericii) .
Cu această ocaziunc, şi în timpul executării acestor con
traforţi, s ' au aplicat legăturile de fier într'un mod inconştient,
căci ele nu au produs efertul dorit şi aşteptat, fiind nepo
trivite ca mod de adaptare şi dimensiuni ; ele se pot scoate
cu cea mai m are uşminţă, întucât degradarea clădirii
a continuat fără a fi oprită de acele legătmi.
Legăturile de fier au înlocuit pe cele primith'e de lemn
de stej ar cari au fost tăiate pentru motive de estetică, (pro
(babil ca fiind prea groase ( 1 2/ 1 8 cm .) şi mascând balconul
corului, făcut atunci, ale cărui mme se mai cunosc, dar bal
conul nu mai există.
Incadramentcle ferestrelor în piatră sculptată sunt dintr'o
epocă posterioară zidirii bisericii, se "Vede chiar ajustalea
făcută în zidurile faţadelor, ţesătma cărămizilor şi tencuiala
din j mul lor, - totuş panomile de fier din ferestre sunt
foarte recente. ţinându-se seama de 'elul execuţiunii şi for
m ei lor.
In interior, la pereţi, pe feţele stâlpilor susţinători ai
tmlei mari, pe bolţile laterale din sâllmile bisericii, şi pe
glafmile ferestrelor se observă două straturi suprapuse de
tencuială, cel dintâiu de o grosime de 20-25 mm, cu o pic
tură a timpului când s'a zidit biserica, iar cel de-al doilea
strat cu 3-5 mm , suprapus cu un alt gen de pictură, execu
tată în anul r 8 2 7 de zugravul Pandeleimon (nl'lliAE�!16HMOH)
sernr: at la baza cupolei, deasupra pendantivilor.
La anul 1 894 s'a încl1is biserica, din cauza degradărilor
zidăriei şi s'au transferat preoţii pentru slujba dunrnezeiească,
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la biserica S-tul Gheorghe, filiala acesteia, apoi la 1 898 s'a
început proptirea şi s'a consolidat la 1 903 cu proptele de
stejar, cari se văd şi astăzi în fiinţă, la locul lor.
*

tier, varniţe, tărgi, săpătura groapei de var, săpături pentru
diferite sondaje la zidurile exterioare ale bisericii, dărâmări

I6 Iunie I9II
*

La 29 Iulie cor. , când s'a rechemat zidarul Angello Pollo,
cu alte două ajutoare, s'au făcut până astăzi pregătiri în şan

de zidărie la zidurile exterioare pentru îngroparea plăcilor

*

In interiorul turlei se găsesc I Z firide de aceeaş înăI·
ţime ca a ferestrelor: z . 70 plus 1 , 30 înălţimea parapctului
acelor fererste, adâncimea o,z6 cm. şi lăţimea 0,85 cm.
Grosimea zidăriei la glaful ferestrelor este de 0,47 cm.

apoi pilaştri i arcadelor : 0, 1 5 + 0, 15.
Lungimea laturilor acestei turle nu este exactă, ci va·

legăturilor de fier, regularea lor şi cimentarea suprafeţei dă
râmate pentru a se obţine un reazem perfect de egală pre
siune a plăcilor. S'a tencuit estradosul bolţii frontonului din
faţada principală cu o echapă de ciment (mortar) în gro
sime de 3-4 cm. , după ce, mai întâiu, s'a măturat şi spălat
bine suprafaţa tencuită, s'au desfiinţat turlele mici şi s'a

riază între 10 şi zo cm., aceasta din cauza tasării întregului

descoperit bolta frontonului din faţada principală şi s'a de

colac al turlei dela j umătatea ei în jos, înspre direcţi unile

montat acoperişul de deasupra pridvorului, cu care ocaziune

Sud şi Nord.

Colacul superior dela arhi,'olte în sus, până

la acoperiş, este nedeformat pe înălţimea de 70-80 cro . ,

fiind ţinut d·; legătura de lemn d e stejar de 1 5 / 1 8 ş i astfel

Fig.

lOZ.

am găsit două deschideri de 0.95 CID. lăţime şi înalte de 1 . 50,

cu arcade seruicirculare şi indicaţitUlea precisă de existenţa
celei de a treia, după

CtUll

se vede indicat pe desemnul de

Degradări intenoare pe intradosul cercului de sud.

s'a conservat foarte bine bolta din cupolă şi acoperişul de

faţadă, aci alăturat. Peste bolţile de deasupra pridvorului

deasupra este nemişcat. (Are 16 casete frumos dispuse) .

s'a găsit un strat de umplutură cu moloz de 0 . 70 cm. gro

In dreptul fiecărei ferestre, se vede o umplutură de zidărie

sime şi un strat de cărbuni de lemn, printre cari şi un bloc

de cărămidă neţesută cu restul şi chiar detaşată de vechea zi

de cărbuni vitrificaţi, din care voiu avea onoarea a vă pre

dărie la parapete, - şi pare a fi făcută în timpul când s'a

zintă o bucată, blocul întreg deşi mic fiind foarte greu, -

rezugrăvit biserica şi când i s'au făcut şi reparaţiuni, la

urmând a se expedia în mod separat onor. Minister.

anul I 8z7, dată ce se găseşte scrisă sub numele zugFavului

27 A ugust I9I I

la baza turlei, în partea de sud.

*

3 A ugust I9I I
*

*

Dela Z I Aug. până la 2 7 Aug. cor . , au lucrat la acest şan-

*

Dela 1 4 Iulie cor. până la 3 August s'a lucrat de către
d-l Anton Kargarotta la perforarea zidurilor sfintei biserici,
conform indicaţiunilor şi aprobării dată de către d-l arhi
tect Gr. Cerchez, făcându-se găuri de 37 mm. şi 37 cm. prin
ziduri de cărămidă şi piatră, după cum se vede în mod amă
nunţit în situaţiunea de plată a acestor lucrări, la cari am
anexat un plan cu dimensiunile găsite în realitate , măsu
rând prin axul găurilor.

tier doi zidari la dărâmări şi rezidiri din nou pe faţada din

spre Sud, având ajutoare patru salahori pentru transpor
tarea materialelor

necesare, şi un dulgher

care a scos ti

parele pentru turla pantocratorului, aplicând profilul pe
planşeu, - a fost însă concediat neputând continua decât
după ce se vor stabili toate acoperişurile.
Lucrările executate sunt următoarele :
a) Tencucli cu mortar de ciment
ţilor descoperite :

http://patrimoniu.gov.ro
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Fig.

103 . Degradări în stânga ferestrei de yest a tmlei.

Fi g .

104. Degradări în fereastra de est a turlei.
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FIg. 105. Degradări interioare pe intradosul arcului de est.

Fig. ro6. Degradări interioare pe intradosul arcului de est.
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Fig. I 0 7 Degradări interioare în nişele tnrlei, dintre ferestre.

Fig. I o8. Degradări interioare ale arcurilor ferestrelor turlei, spre Est.
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7.85 X 3 .00
23.55
3.20 X 2 .60
8.32
2 . 80 X 2 .50
7.00
3.85 X 3.20
1 2.32
1 1 .52
3 . 60 X 3 .20
3.40 X 2.60
8.84
M .2
7 1 .55
b) Zidării dărâmate pe faţada dinspre Sud:
3.00 X ' 2 .00 X 0.45
2 . 700
a) spre altar . . . . .
4.00 X 3.00 X 0·45
5 .400
b)
pridvor . . . .
c) Idem pentru încastrarea plăcilor dela legături :
1 2 X 0.60 X 0.60 X 0.35
. . .
1.512
ş i l a frontonul din faţă :
Zidurile laterale : 2 X 2 .60 X 0.50 X 0.80
2 .080
S ' a desfiinţat acoperişul de deasupra pridvorului şi o
porţiune din turla pantocratorului, - asemenea s'a făcut să
4.00 X 3.50 X 2 .00
.
28 me,
păturile groapei de' var
s'a transportat molozul de peste bolţi (un strat de 0.70 cm.
gros) şi, în fine, s'a rezidit cubajul de mai sus al dărâmărilor,
1 . Pe bolta centrală din Vest :

=

2. »
laterală spre Sud :
Nord :
3. »
4. Deasupra pridvor. "
Sud:
Nord :
5·
în mijloc :
6.

=

=

=

=

=

de-Argeş, de către trei zidari şi trei ajutoare, la rezidi.rea
cu cărămidă de basalt şi mortar de ciment Ia arcul lateral din
spre Sud, către intrarea principală a bisericii, având deschi
derea de 2 .30 m . , care s'a terminat, apoi s'au făcut prepa
raţiuni pentru demontarea arcului mare din Vestul Panto
cratorului ; am descărcat greutatea ce apasă asupra acestui
arc şi, anume, scoţând porţiunile de zidărie detaşată din Ve
stul turlei .

=

8 Octomvrie

=

=

= .

= .
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In săptămâna dela 3 până la 8 Octomvrie, inclusiv a.

C.,

s'a lucrat la şantierul B isericii Sf. Nicolae Domnesc din Curtea
de-Argeş, de către trei zidari cu cinci ajutoare la înlocuirea
arcurilor mari din Vest şi Estul turlei pantocratorului, având
deschiderea de 5 m . , care s'au rezidit şi încheiat complet
cu cărămidă hidraulică şi mortar de ciment, păstrând pen
dentivii, asemenea s'a înlocuit şi completat zidăria detaşată
din Vestul turlei .

cu cărămidă nouă şi bolovani de râu, - apa necesară la
mortare şi zidării se transportă din puţu1 cel mai apropiat

I5 Octomvrie

în spatele sfintei biserici.
In cursul săptămânii viitoare 'se va continua cu dărâ
marea zidăriilor dislocate şi desagregate din faţada dela Nord,
şi reziditul din nou, curăţatul şi regulatul rosturilor astu
pate cu var alb dela reparaţiunile din urmă, rezidirea che
narelor de piatră din j urul ferestrelor, în mod regulat şi con
tinuarea apareiajului.

Dela 10 până la 1 5 Octomvrie, inclusiv a. C . , s'a lucrat
la şantierul Bisericii Sf. Nicolae Domnesc din Curtea-de
Argeş, de către trei zidari cu cinci aj utoare la rezidirea por
ţiunii detaşată din Estul turlei şi a trei modele de cornişe,

3 SC,btemvrie
*

*

*

In cursul acestei săptămâni dela 27 August până astăzi
"3 Septemvrie. a. c . , s'au introdus cei şase tiranţi de fier pentru

legarea zidurilor şi 22 plăci de fontă cu un acelaş număr
de piuliţe, sosite în ziua de 2 7 August, - în greutate totală
de 1 .956 kg. 800, - strângându- le pe cât a fost cu putinţă,
urmând ca, după introducerea întregii comande, să fie strânse
definitiv de către casa F. ,Yeigel, furnisoarea acestor legă
turi, conform obhgaţiunilor luate prin ofertă.
S'a turnat pe toată lungimea de trecere prin ziduri, lapte
de ciment până la completa umplere a golurilor, eventual
rămase în j urul barelor.
I7 Septemvrie
*

"

*

Dela 1 2 până la 1 7 Septemvrie inclusiv, a. e . , s'a lucrat
de către doi zidari cu trei ajutoare la fixarea şi introducere
tiranţilor şi plăcilor prin zidării, - s'au lărgit găurile pentru
introducerea, cu mai multă înlesnire, a tiranţilor ; fierăria
introdusă până azi în zidării este aproximativ de 4.300 kg.

,.

"

Dela 1 9 până la 24 Septemvrie a. cor., inclusiv, s'a lucrat
de către doi zidari cu trei ajutoare la introducerea legăturilor
de fier la arcurile interioare ale bisericii, şi la dărâmarea
arcului mic din interior, spre Sud, către intrarea principală,
cu deschiderea de 2 .30 m .

,.

"

*

In vestibulul din faţa intrării principale s'au făcut săpă
turile cerute de d-v., negăsind urme de zidărie ci numai
oseminte, ceeace dovedeşte că actualul vestibul a ocupat
din curtea bisericii.
22 Octomvrie
,.

*

,.

Dela 1 7 până la 22 Octomvrie, inclusiv, a. C . , s'a lucrat
la şantierul Bisericii Sf. Nicolae Domnesc din Curtea-de
Argeş, de către 10 zidari cu I I ajutoare la zidirea cornişei
dela turlă, şi cornişa dm cele trei laturi ale pronaosului şi
tot colţul zidit din nou în partea de ' est a frontonului din
Sud ; zidul din Nordul pronaosului până la cornişă, şi s'a în
ceput zidăria pentru frontonul din faţada principală, la fel
cu cele din Nord şi Sud.
S'a terminat şarpanta şi astereala acoperişului turlei pan
tocratorului şi s'a preparat le.mnăria de brad necesară la
celelalte acoperişuri, şi a materialul de stejar pentru straşine
dela fabrica A. Vetter din Albeşti.
Am luat măsuri pentru depărtarea molozu1ui provenit

din dărâmări, alegând de o parte cărămizile şi bolovanii
de piatră spre a fi utilizaţi la timp.

29 O�tomvyie
*

*

Dela 24 până la 29 Octomvrie inclusiv a. C . , s'a lucrat la
şantierul bisericii Sf. Kicolae Domnesc din Curtea-de-Argeş
de cătIe 1 2 zidari şi 25 ajutoare la zidăria frontonului din
faţada principală, la pilonii lateraIi din frontoanele de Nord
şi Sud, tencuitul extradosului bolţilor de peste altar, rostuitul
în parte la faţade şi rostuitul turlei, precum şi fasonatul
pietrăriei pentru asise.
Deasemenea opt dulgheri lucrează la acoperişul bazei
turlei, acoperişul de deasupra altarului şi cel din faţada

I Octo m vrie
*

*

din cari unul s ' a aprobat de către d-I Arhitect Gr. Cerkez,
În ziua de 1 4 Oct. cor.

*

24 Septemvrie
*

*

Dela 26 Septemvrie până la 1 Octomvrie inclusiv, s'a
lucrat la şantieru.l Bisericii Sf. Kicolae Domnesc din Curtea-

principală.
La acoperit,,} cupolei lucrează patru tinichigii.
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5 Noemvrie
*

*

*

Dela 3 1 Octomvrie până la 5 Noemvrie, inclusiv, a. C . ,
s'a lucrat la şantierul Bisericii Sf. Nicolae Domnesc din
Curtea-de-Argeş de către 1 4 zidari, 1 2 ajutoare bărbaţi, 1 4
ajutoare femei ş i u n om c u carul pentru transportatul mo
lozului şi apei, - la zidăriile din faţada despre Nord a bisericii,
în j urul altarului şi baza turlei de jur-împrejur, ajustările
pe lângă ferestre, continuând apareiajul, completarea rostui
tului pe toat� faţadele, introducerea a 5 legături de fier
în cele trei frontoane N . , V. şi Sud, la dărâmarea vestibulului
din faţa intrării principale, curăţitul cărămizilor rezultate,
şi transportarea molozului cu scoaterea lespeziloL
Asemenea 1 2 dulgheri lucrează la conshucţiunea aco
perişurilor bisericii, din cari până în prezent sunt complet
asterite : acoperişul turlei, baza din jurul turlei, acoperişul
peste altar şi cel de peste pronaos ; actualmente se lucrează
la acoperişul frontonului din faţada pdncipală şi la acoperi
şurile din drcapta şi stânga altarului .
S'a acoperit complet cu aramă turla bisericii, cu patru
lucrători tinichigii.
Lucrările de dulgherie la straşină se continuă cu activi·
tate precum şi cele de tinichigerie pe cele două bolţi ale fron
toanelor din Nord şi Sud, cari au fost întrerupte din cauza
zăpezii.
*

*

*

Ca urmare a raportului nostru No . 80 din 4 Maiu C., re
lativ la lucrările de restaurare a Bisericii Domneşti din Curtea
de-Argeş :

Calculând greutăţile care se reazimă pe cei patru stâlpi
interiori cari susţin turla pantocratorului , găsim următoarele :
1 . Volumul turlei socotit ca cilindric
I I om 3
n X 7 .00 X 5 .00 X 1 .00 =
2
20n:; 3
2 . Bolta sferică 2 n 2 .50 X 0 . 50
3 . Subasmentul patrat al turlei
4 ori 7.00 x 5 .00 x 1 .00 - 4 . % n 2, 22 X 1 .00
I04ms
4. J umătate din bolţile sânurilor
4 ori % n 2 .5 4 X · 2 .26 X 0.42
1 5 . 200
5. J umătate din bolţile mici
4 ori % n 1 .29 X 0.30 =
4 . 800
6.000
6. Pendantivele, zidărie peste arcurile mici
=

=

Total zidărie 2 70.000 m3
Greutatea rezemată pe stâlpi este :
A. Greutatea zidăriei de mai sus 2 70m3 X 2 . 000=540.000
B. Greutatea acoperişului, învelitoarei, zăpezei,
vântului pe partea de învelitoare care transmite povara ei pe stâlpi 1 00 m2 x 200 kg. = 20.000
C. Greutatea proprie a stâlpi�or
5 8 .080
4 ori ( 1 . 1 0 X 1 . 1 0 X 6.00) 2 .000
1 1 . 120
D. Nep�evăzute
=

kg.

kg.
kg.
kg.

Total greutate 629.200 kg.
Ceeace dă pentru fiecare stâlp 629.200 = 1 57 .300 kg. şi
4
cum stâlpii au 1 2 . 100 cm 2 secţiune, fiecare em2 primeşte o po
vară de 1 3 kg. ceeace este o povară exagerată pentru ase
menea stâlpi şi pentru materialul din care sunt executaţi.
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