RECUPERAREA FRESCELOR
DE LA BISERICA MONUMENT ISTORIC - SF. IOAN SEBASTIAN
DIN CRAIOVA
SORIN SEBASTIAN DUICU
MARCEL BERINDEI

Pe „Calea Severin ului" care lega Craiova de Cerneţ, apoi începînd
cu jumătatea secolului al XIX-iea cu Turnu Severin, la început la marginea oraşului dar ulterior integrată, s-a aflat pînă în luna august 1979
monumentul istoric - biserica Sf. Ioan-Sebastian.
Stînjenind sistematizarea Căii Severinului, D.P.C.N. Bucureşti a
realizat o decumentaţie care prevedea mutarea monumentului spre sud,
cu circa 20 de metri, dar seismul din 4 martie 1977 i-a provocat distrugeri importante făcînd soluţia irealizabilă. La 9 martie 1977, comisia
D.P.C.N. Bucureşti împreună cu forurile locale au hotărît să fie închisă cultului. Ulterior autorităţile locale au considerat că trebuie demolată deoarece reprezenta un real pericol. In acel moment se ştia că
biserica deţine o pictură realizată în 1932 de un pictor local, Jpan
Lişteveanu, peste intervenţiile anterioare din anii 1881, 1887 şi 1901.
În situaţia nou creată am întreprins cercetări şi am constatat că
sub mai multe straturi de pictură în ulei şi de gled apare o pictură în
frescă. Forurile locale şi centrale au fost sesizate, s-a obţinut amînarea
demolării în vederea recuperării zonelor celor mai semnificative şi mai
bine conservate. In acest sens s-au efectuat sondaje în naos, pronaos
şi altar, pentru identificarea şi delimitarea scenelor, apoi prin compresii
cu decanol şi raşchetări mecanice imediate, s-au îndepărtat straturile
superioare ajungîndu-se la frescă 1 • Porţiunile selectate şi delimitate,
s-au acoperit prin lipire cu clei de piele, cu bucăţi de hîrtie pelur şi
cu un strat de pînză de bumbac prevăzute cu agrafe. Peste fiecare
scenă s-a aplicat panouri portante tăiate pe măsura, prevăzute în partea inferioară cu un prag pentru a fi introdus în şanţurile realizate la
baza scenelor ~i cu orificii prin care s-au introdus agrafele, care apoi
s-au legat. Încercarea de a desprinde mecanic stratul de preparaţie cu
o grosime de 5--8 mm de zidărie sau desprinderea prin ferestruire nu
a dat rezultate. S-a încercat o nouă metodă, prin desprinderea cărămi1
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zilor bucată cu bucată, din exterior spre interior, metodă care a dat
rezultate foarte bune, rămînînd fresca ancorată pe panourile portante ..
Prin acest procedeu s-a extras scena: ,,Adormirea Maicii Domnului",
de pe peretele de nord, s-au extras scenele: .,Pogorîrea Sfintului Duh",
„Cina de la Mamvri ", ,,Schimbarea la fată", iar de pe peretele din sud
,,Înălţarea" şi „Necredinţa lui Toma". Au mai fost decapate prin procedee chimice şi mecanice porţiuni din registrul inferior, din nordul
naosului, unde au apărut doi dintre „Doctorii fără de arginţi" şi în sudul naosului unde a apărut un sfînt militar. Intre scenele medii şi cele
inferioare, în naos cit şi în pronaos, era o friză de medalioane de sfinţi
reprezentaţi 3/4; spaţiul dintre ele era decorat fitomorf, în negru şi
roşu.

În pronaos a fost scos la iveală o parte a tabloului votiv: în partea
de nord 5 personaje adulte şi doi copii; pe peretele de vest, în dreapta,
doi adulţi, bărbat, femeie şi un copil; în stînga doi bărbaţi şi un copil;
iar pe peretele de sud un preot la care se distinge numele Ioan, respectiv Ioan Ermonahul, unul din ctitorii din 1742, semnalaţi de catagrafia
din 1838.
Celelalte scene amintite nu au putut fi recuperate deoarece pe
aceste porţiuni. cleiul nu a făcut priză. Rezultatul a fost identic şi la
încercarea cu alt adeziv, ceară de albine cu colofoniu. Cercetările au
continuat şi, ca atare, în partea de nord a pridvorului s-a găsit mormîntul ctitorului acoperit de o placă de calcar simplă, cu un decor torsedat pe margini, fără inscripţii. Din mormînt s-au recuperat: bucăţi de
mătase verde cu fir de argint, doi nasturi, bumbi din acelaşi material,
două monede, probabil turceşti, cu două perforări laterale şi un mic
inel de argint. în partea de sud a pridvorului s-a găsit mormîntul ctitorului acoperit cu o piatră frumos sculptată, decorată cu o cruce, reprezentarea „Sfîntului duh" şi „Glava Adama", înconjurate de ghirlande de
stejar; decorul marginal constă în ramuri de viţă de vie cu struguri.
ln partea de nord a naosului s-a mai găsit placa de marmoră a mormîntului lui Alexandru Gioroceanu (mort în 1865), .probabil un donator
important.
În urma analizelor fizico-chimice 2 a frescei s-a ajuns la următoa
re le concluzii: fresca în grosime obişnuită de 5-8 mm, aplicată direct
pe zidărie, în cea mai mare parte conţine var insolubil în HCI, nisip
8,5 % şi o cantitate variabilă de cîlţ. Pe zidul de est al pronaosului, intze zidărie şi preparaţie, este o tencuială parţială din var şi nisip ( arriccio), groasă de 5-10 mm.
Pigmenţii folosiţi

în

frescă

sînt:

alb=alb de var;
albastru=smalţ (silicat de potasiu şi cobalt);
galben=ocru (oxid de fier hidratat);
2
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roşu veşmint (naos nord)
cinabru (sulfură de mercur);
roşu fond= ocru roşu (oxid de fier anhidru);
negru
negru de cărbune de lemn;
verde veşmint
verde de cupru aplicat pe un strat de
cărbune.

=

=

negru de

analiza secţiunilor transversale întreprinse s-a constatat
a 1-3 straturi de grund (gled) din cretă şi apă, cu o grosime
de 0,250-2 m.l. şi a 4-7 straturi de culoare în ulei.
Acest studiu preliminar se va completa prin prezentarea scenelor
din fresca originală, de o deosebită valoare artistică, după terminarea lucrărilor de restaurare prin îndepărtarea porţiunilor rămase din
ultimul strat de gled şi montarea lor pe suporţi în vederea expunerii.
Din

existenţa

RECUPERATION DES FRESQUES DE l'EGLISE MONUMENT HISTORIQUE- SAJNT
JEAN SEBASTIEN DE VILLE CRAIOVA

Resume
L'ouvrage presente, en partant de la decouverte accidenlelle d'une peinlure en
fresque du XVIII• siecle, sous plusieurs couches de peinture a l'huile, une nouvelle
methode qui consiste a detacher Ies briques, piece a piece, de l'exterieur vers l'intl',rieur, methode qui a fourni des resultats excellents car la fresque reste ancree st:r
sur Ies chAssis portants.
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