NOTE

CERCETAREA SI RESTAURAREA UNEI CASE DIN ANSAMBLUL FOSTEI
, CURŢI DOMNEŞTI DIN CÎMPULUNG
Gh. I CANTACUZINO, arh, VICTOR POPA

An amblul arhitectonic situ at în perimetrul fostei C ur ţ i
din Cîmpulung Muscel cuprinde, în p ar tea de
sud-vest, o clădire p itorească , unul din exemplar ele reprezent ative ale vechii noastre arhitecturi oră,eneş ti. Casa
e te cuno scută în liter atura de specialitate mai ale · sub
numele de „casă egumenească", demunire pe care i-o da u
catagrafiile de la începutul secolului al X I X- lea. R ezultatele cercet ărilor arheologice ş i ale arbitectmii, care au dus
la o m n,i bună cuno aş tere a etapelor de construcţie a clădirii
ş i s olu ţ iile de restaura,re propu ·e în urma ace.·tor cercetări 1 vor fi pr ezentate în rîndurile ce urmeaz ă .
d omneşti

1

Resta ura rea c::isci din pa rtea de s ud-ves t a a nsamb lului Cur\.ii domCimpulun g a fo s l l n cepul ă de D ir ec ţi a pa trimoniului cultura l
în c::i clrul ac \iun ii de r est a urar e a întregului a nsam blu , şe f a l proiectului de rcs laura re fiind arh . Vi clor Popa . Cer cetă ril e arh eo log ice a u fo s t
!ncepule în 19 75 prin cola bo rar ea DPCN cu Mu ze ul jude \ea n A r geş ş i
Mu ze ul or ăşen esc Cimpulun g, de un colec liv co mpu s clin : Gh . I. Ca nlacuzin o
(responsa bil ), Sp . Cri s locea , T . Mav roclin , F I. Mil'~u ş i S t. Trîm ba cill ş i atL
co ntinua l în 1976 ş i 1977. A u fost să p a lc în 1965 - 1970 un num ă r d e fl secţ iuni perpendi cula re p e !a luril e case i : S. 1 pc la tura es li că, S. 2 ş i S.2-a p e
!a l ura s udi că, S. 3, S. 3-a ş i S. 3-b pe !al ura ve s ti că ş i S. 4, S. 4-a ş i S. 4- b
pc la tura nor d i că. D o u ă scc puni a u fo sl să p a le ln inl cri oru I p iv ni\ei. La
loa lc aces lca s-a a d ă u gat urm ăr irea sfip ă turil or cfccl ua tc pcnlr u subzidiri
pc !a luril e de vcs l , sud ş i est. Pc nlr u r ez ulta le le ccr ce l ă ril o r a rh eo log ice clin
1975 - 1977 vez i Gh. I. Ca nl::icuzino, Sp. Cri s locea ş i T . M::ivroclin , P rin cipa lele rezu l/ale ale săp ă lu r ilo r arheo logice de la /!echea C url e dom n ea scă din
C împulu119 (cam paniil e 1 975 - 1 977) , co muni cn r c Ja a V III-a ses iun e anu a l ă
el e co muni căr i ş tiin ţ ifi ce a Mu ze ului jud e ţ ea n Ar 1 eş , Pil eş li , 6 - 7 cl ece mliri e l 977.
n eş ti din
n aţ ional ,

Fig. 1. Casa din 111uteu 1lc s ud-ves t n nusumblului fo s tei C:ur!.i domne ş ti din
C:im11Ulung ln în ee1JUtul sec. XX (dup:'i o fotografie 11Ubli catr1 de N. Ghikallml eş ti) .

Suferind, în diferiLe p erioade, numeroase adaosuri şi
casa a fost restaurată în anul 1943 sub conducer ea prof. arh. Horia Teodoru. Construită deasupra unei

tran sformări ,

Fig. 2. C:nsn din 1mrtea de s ud-ves t u an samblului fo s tei Cnrf.l

1lom11 cş ti
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Fiu. 1. l'Jnnul cerccl.i'1rilor nrheoloul ce efcctuu1.e î111111r1.eu de s ml-vest n Incintei
fostei Cur!.i domne ş ti dlu Cîm1ml1111u.

SECŢiE TRANSVERSALĂ SC. 1• 50 .B-8

Fig. 3. Cusu din purteu de sud-vest n unsnmblului fo stei Curt:i
Cîm1mhrng. Secţiune trnns versuh'i.

domneş ti

din

pivniţe acoperite cu o boltă semicilindrică , sprijinită p e
două ar ce dublouri, cu gîrliciul boltit , casa o depăşea în
dimensiuni pe aceasta . P entru ridicarea încăperilor de la
etaj, pivniţa a fost mărginită spre , ud şi vest de un
culoar, în formă de L, la nivelul solului, realizat prin construirea a două ziduri p erpendiculare. Ca a avea două fo iş oare, unul deasupra gîrliciului beciului, celălal t, mai mare,
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în partea de nord-est. Etajul mai cuprindea, în stînga
o încăpere şi un mic coridor boltit semicilindric, du-
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scării,

I?ig. 6. Cusu din 1111rten de s ud-ves t 11 nnsumblulul fos tei Curt.i
Cîmpulw1u. 1'11111 la nivelul solului.
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Fiu. 5. Profilul vestic ul sec~iunli .iJ (1mrp cndi c11hm\ 11c latura nordi c;\ a
11lvnit.ci).

PLANUL PARTERULUI
·s1 AL PIVN ITEI

-

LEGENdĂ :

~

~

c:;

Pivnita -ziduri sec. XVII
Lărgi~ea parterulul,2iduri sec . XV II
Adaogiri ?i consolidări sec . XVI~
Zidur:I dezarectate cu fundaţii superficiale
Stllpi ~i ziduri refăcute pe vechile urme
Fundaţiile unor ziduri. ~i anexe descoper ite rle cercetârile
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.
~Ziduri

initiale sec. XVII
m.tZidurile înglobate ale altor clădiri(sec.XYlll)
~Ziduri sec. XVIII ,XI X
.
WJ Ziduri sec. XX (ultima restaurare)
,--....,Zidur'1 fără fundaţii (refaceri sec.XVIII-XIX)
G'i'!Fundaţii ale zidurilor vechi peste pi v niţă
i.•.„„ Perimetrul reneuit al vechii case (sec.XVII}
• St1lp de lemn dela ultima restaurare

o

5m

PLAN ETAJ- REZULTATUL CERCETARILOR

Fig. 7. Cnsa din 1111rtea de sud-vest a ansnmblulul fostei

Curţi dom 1rnşti

8. Cusu din 1111rtc11 de sud-vest 11 nnsnm blului fostei Curj;i

cercetă rilor.

pivniţei faţă de restul clădirii 2 • În pl'ivinţa vechimii aces-

cînd la o uşă spre exterior, iar în partea de vest trei încă
peri boltite, cea din colţul de nord-vest legată de foişor
printr-un culoar de asemenea boltit.
Cercetătorii monumentului au observat anterioritatea
I~ig.

din Cim1111luug. Planul etajului - rezultate le

teia a fost

sugerată

posibilitatea unei datări în secolul al

2

GI'. Ion escu, Jsloria arhileclurii în l?omdnia , voi. II ,
1965, p . 189.
domucşf:i

Bucureşti,

din Cimpuhmg. Plmml etnjulul - proiect de rcstuurure.

aJ.
imt Ziduri iniţiale sec. XVII
lll!llll Zidurile înglobate ale altor clădiri

c

~Ziduri sec. XVIII
C J Zi duri dezafectate (fără fundatiiJ
tml Ziduri refăcute pe vechile ur~e

B

o
11111111111

PLANUL ETAJULUI RESTAURAT
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Fig. 9. Casa 1li n (Jartea de s ud-vest a ans amblului J'oste i Cur!J

d o mn eş l. i

din Cîm11ulunn.

l~ a!.ad e l c

- 11roi ect de res taurare.
r

(,iei e::;Le confirmat ~i f:l e ?i;unpozi ţi a identică a mortamlui
din <lifel'ite p uncte ale teYneliei 8 • Nivelul de la ca.re au
poroit const rnctorii pivnifoi este ·ituat cct peste un meLru
deasupra nivelului de con8trucţie al zidului din ,·ecolul al
XIV-lea, pe care îl demantelează ; între ele se află depuneri
clin fiecolele XV - XVI, cu re turi ele zidări e din dou ă
f\ta,pe cle con s t;rncţie ş i numeroase morminte. Latura de
nord a beciului a tăiat lID. mormint care, ţinînd seama de
adî ncimea la care ,·e află, trebuie consider at ulterior unei
fierii întregi ele morminte, neputînd fi mai vecbi de a doua
jumătate a secolului al XVI -lea 9•
Nivelul ele construcţie al celor două ziduri paralele cu
hiturile pivniţei, care mărginesc culoarul în formă de L,
e te foarte apropiat ele cel al pivniţei . El este apropiat de
a::;emenea de nivelul ele la care a fost ridicat turnul c101)otniţei. Fundaţia care susţine zidul sudic al casei a distrus la
rîndul ei un mormînt datat cu o monedă ele la regele
Ungariei, Vlaclislav II (1490 - 1516).
În ceea ce priveşte data mai precisă a construcţiei
pivn i ~e i, observaţiile stratigrafice care se adaugă faptului
că ea a distrus zidul de împrejmuire din secolul al XIV-lea
ş i celelalte abservaţii stratigrafice (respectiv nivelul de la
care a fo st construită ş i ulterioritatea faţă de o serie de
morm inte care nu sînt mai vechi de a doua jumătate a
secolului al XVI-lea) fac ca ea să t r ebuia că în orice caz
să fie con iderată ca ulterioară acestei date . .Apropierea
nivelurilor ele construcţie ale pivniţei, zidurilor culoarului
alăturat ş i t urnului clopotniţei îndrnptăţesc părerea că
p iv ri i \ a a fo st construită în cursul primei jumătăţi a secolului al X V I -lea. E ste semnificativ şi faptul că dimensiunile cărăm izilor din pereţii ,·au bolta beciului sînt asemă-

X IV-lea 3 , ipoLeza, l11wi eLape de com;Ln1 c(,ie din Kecolele
~IV - XV l' ii n<.l. moLivatiî, p rin ca,r act-eri Rt icile bul(;ilor 4 •
ln tr-o luer:ue r cecnti'.'t în care a.u foKt analizate a,1rn'l, nun\,iL
con. Lrucţiil e a11 Ratu blul11i de la, Oîmpulung, precizarea
vec himii pivniţe i era lă,sa, tă în :-;cama cercetăr ilor a,rb eologi.cc 5 • Oît dcfipre pal'tea xu pcrioară a casei, ea a fo ,· t în
gener al aL1· ibuiLă epocii lni :Matei. Ra,r;arab, pre:mpun îndu-:-;e că, ~t fo:-; l; r i di ca tă fi e în j1u11l anului 16GO n, fi e în
anii 163G - 16:38 7 •
CerceLarea iuheolug i că din zona, acexLei ca::;c, .împre ună
cu cercetarea arhitecturii, pr in decaparea tencuielilor
(exceptînd zon ele cu Lencuială O l'ig in ară) ,· i prin înlăturarea
p ardoselii modeme de pi atră ~ i a urnpluturii de pe bolţ ile
pivn i ţei, a îngădui t o mai bună cunoa.,ter e a diferitelor
etape de com; t·.rucţie ~tle cl ădirii.
Ob serv~tţ;iile arheologice au dovedit cu certitud ine că
p i vn i ţa este sen ib il n:rni tîr zie clecît con::;truc(,iile clin secolul al XIV-lea. Faptul e." te evid ent în r aportul dintre
:pivniţă ş i zidul ele împrejmuire al biseri cii clomne~Li din
::;ecolul al XIV-lea . Şanţu l ăpat ele consLTuc torii beciului
a tăi at ş i demantelat cu toLul, pe o mare lungime, în colţul
făcut de laturi le cle sud ~i ele vest, zidul împrejmuitor menţionat . Săpătm ile au dovedit că pivniţa este o cons Lrucţie
lmitară ; unele diferenţe de a, pect între anwuite părţi
ale temeliei erau accidentale. Caracterul uniLar al con struc3 V. Dr ă ghi ceann , D espre m ă 11 1ls fire a Cîmpulung . .Un docwn enl in edit:
jurnalul s clpăluril o r făwte de Com isia J\ / 011wnenlelor I slorice în J9 24 , î1~
„ Biseri ca Or l ocloxă l'l omân[t", LXXX J I, 196 1J, nr. 3 - 4 , p. 304 - 30f).
4 F I. l\1'ir\.u, Şlir i 11oi asupra comp lexult.li i.< foric al mclnă s lirii şi al
c11rfii do mn eş ti din Cîmpu/ung-M usccl , în B.O. H. , LXXX lTT, 1965, nr.
11 - 12, p . 1036- 1037.
li P . Chiha ia, Din cchlţ i / e de scaun al e '(urii Rum ti11 e~li , B u c ur cş li , 1974,
p. 2:n, 253 .
6 Gr. Ion ese u, op. cil. , p. 139.
7 P. Chiha ia, op. cil., p . 253. Ce r cetător ul amintiL a tribui e meşterilor
perioade i lui Male i Ba snrnb a d:'\ uga rea cul oa rului în for m ă de L , a zidului
de sus\.i nere a scă rii , a tem e liei c u areadă a l ă l11rnt c ş i r idi carea ni ve lulu i
s uperior nl casei, consid erind că la mijlo c ul seco lului :i l XV Il[ -lea a u rost
rnoclificale un cie deschideri, prnclieî ncln-sc a ltolc spro sud ş i vest.

s Ana liza probelor ele mor tar a fost efectuală in labora torul D irecpatrimon iului cultmal ele că tr e ce r cetătoarea Ta tia na Pogonat.
0 Mor m. 17 , tă i a t de Ia lm·a nordi că a pivni ţei , se a fl ă la adlncimea de
- 0,70 m ; în apro pierea turnului de la in trare (în S. 9) , un mormînt de copil ,
l nlr-o poziţie s tra ti gra fi că s i milar ă, la adincimea de -0,83 m, (M. 513), este
!datat cu o mon e d ă din 1550.
ţiei
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nătoare cu cele din zidurile culoarului sau din unele încă
peri de la etaj, precum şi cu cele din zidăria turnului. Nu se
poate şti dacă într-o primă perioadă, pentru foarte scurtă
vreme, fusese ridicat un etaj exact deasupra perimetrului
beciului. Pivniţa a fo st construită probabil odată cu refacerea biseri cii, prin 1636 -1638, lucrăr ile, sistate un timp,
fiind reluate în 1646 - 1647, cu construcţia turnului, prin
ridicarea casei pe o suprafaţă puţin mai mare decît cea a
pivniţei, incluzînd ş i culoarul alăturat . Despre edificarea
casei în vremea; lui Matei Basarab nu există îndoi ală ; o
dovedeşte atît situaţia; stratigrafică , cît ş i folo sirea în zidă
rie a lmor blocuri de piatră făţuită asemănătoare celor din
paramentul bi sericii, blocuri rămase probabil după reconstrucţi a acesteia, precum şi a unor lintouri de piatră profilată provenite de la „Gloaşter" , demolat tocmai în această
vreme 10 •
Zidul sudic al casei era; continuat spre est de un zid
lung, din piatră ş i cărămidă, tencuit, care făcea parte
dintr-un ş ir de construcţii ce limitau spre sud incinta mănăs 
tirii în secolul al XVII-iea;.
Înfăţişarea casei ridicate în timpul lui Matei Basar ab
era diferită de cea pe care avea; să o capete ca rezultat al
transformărilor din secolele următoare. Suprafaţa p e care
o ocupa era puţin mai mică decît cea actuală : mai precis,
ea nu depăşea, spre est, beciul decît deasupra gîrliciului ;
în această zonă partea inferioară a peretelui exterior,
tencuit, s-a păstrat în umplutura de sub pardoseala actualului foi şor. Girliciul însu~ i a fo st prelungit spre est cu
aproape 1 m. Compartimentarea încăp erilor este indicată
de fundaţiile descoperite peste bolta pivniţei. Prima încă
pere, ini ţial boltită semicilindric, ş i coridorul alăturat er au
mai lungi, ajungînd la un alt coridor, perpendicular pe ele,
care prelungea coridorul de pe faţada de nord-vest a casei.
În privinţa aspectului pe care îl vor fi avut faţadele dinspre
curte, de pe laturile de nord ş i est, trebuie să ne mulţu
mim cu ipoteze greu de verificat datorită tran sformărilor
ulterioare. Arcadele foişorului care nu se ţes cu zidurile
adiacente ca ş i existenţ;a flmdaţ1iei, aflată în continuarea
actualului coridor longitudinal de pe fataua de norcl-ve::;t
ne fac ::;ă pre. up1rnem că în loc ul foi~orului de pc latura
nordi că e.xista un coridor mai. lung cu ferestre asemănă
toare celorlalte care se păstrează, . Oît despre modul de
acces, în lipsa unor urme în zidărie , se poate presupune
existenţ;a; unei ::;cări de lemn dispusă perpendi cula,r pc
gîrli ci. S-a emis părerea că de ·chiderile de p e la,turile de
vest ş i de sud sînt transformate în secolul al XVIJI-lea H.
Ferestrele trebu ie în ă .·ă fi existat încă din secolul al
XVII-lea, în lip;.;a altei pos ibili tăţi ele luminare a încăp eri
lor. Numai cele două exterioare se datorează unor refaceri ulterioare, toate r esturile de fundaţii existente la
sud ş i vest de casă , în direcţiil e spre care aceste uş i a ·igurau accesul, nefiind mai vechi de secolul al XVIII-iea.
De altfel, în vremea lui Matei Basarab pereţ ii de sud şi de
vest ai casei limitau incinta mănăstirească în acest colţ , o
ieş ire spre exterior fii nd în acest caz lipsită de sens. De .
aceea; „cel cerdac ce dă în grădina lui Gheorghe Judeţul „,..
menţionat de un document din 7 august 1639 12 trebuie
căutat în altă parte a incintei.
În mma seriei de tran. formări importante suferite,
suprafaţa casei a fo st mărită spre est. Gîrliciul a mai fost
prelungit cu aproape 0,50 m ; au fo st adăugate arcadele
de susţ inere a actualei scări, care au astupat o fereastră
a pivniţei, precum şi o arcadă alăturată în partea de sudest. Adăugirea este clar vizibilă atît la fundaţii - nivelul
de construcţie al extinderilor puţin mai ridicat decît al
părţii vechi a casei - cît şi în elevaţie . Scara de piatră
avea; la pornire „un stîlp mare de zid dănainte" 13 • La
etaj au fost creat e arcadele de zidărie , atît în dreptul
foi ş orului peste O'Îrliciul pivniţei (zidul care le susţ ine a

fost ridi cat în această fază, pes Le ultima prelungirn a bolţ ii
gîrliciului), cît ş i în continuare în col ţul ele nord-e t ş i
pe latura ele nord, unde, ţinî_nd seama de i'undatiile existent e, mărginea un coridor longitudinal existent aici. Un indiciu p entru datarea acestor transformări îl poate con. titui
moneda de la r egele Franţei, Ludovic XIV (1643 - 1715) ,
găs i tă în stratul ele nivelare, în foişor, în faţa zidului primei încăper i. Ba permite să punem aceste adaosuri în
lcgătmă cu lucrările ele construcţie iniţiate în incintă în
t impul lui Constantin Brâncoveanu, ele călire egumenul
Mihail, hL 1712 14.
În ClU'sul secolului al XVIII-iea, a Lît la 1712 cît ş i
spre mijlocul aceluiaş i veac 15 , incinta a suferit muneroase
transformări, ridicînclu- se în tre altele zidul de incintă pe
traseul păstrat ş i în prezent 16 , un corp de clăd iri pe latura;
sudică , precum şi o serie de construcţii anexe pe laturile
de sud ş i vest ale casei. În coHul de sud-est, făcîn.cl legă
tura cu corpul de clădiri de pe latura sudică a incintei,
s-a r idicat o construcţie clin care se mai păstrau p ar ţial o
încăpere la nivelul solului, cu intrarea pe sub un arc,
denum i tă în catagrafiile de la începu tul secolului al X IX-lea
„vărzărie" 17 , ş i o m ică încăpere la etaj. Urmele vizibile pe
zidmile cămăru ţei de la etaj (o f iridă .· i o ferestruică )
arată că nivelele acestei construcţ; ii nu corespundeau cu
cele ale casei.
La sud de casă s-a construit în secolul al XVIII-iea
o „ şandrama de lemn cu umblătoare ele zid" 18 ale căre i
temelii s-au descoperi t prin săpături .; i la care se a jungea
prin u~a - deschisă desigur în acea;.;tă p eri oadă - aflată
pe latura sudică a casei, la cap ătul micului coridor transveral. Unele ziduri, al căror rost va putea fi clarificat clupă
degajarea pămîntului pe întreaga suprafaţ,ă, s-au construi t ,
în ·ecolul al XVIII-iea, în etape difet·iLe, la vest de ca, ::;ă .
Pentru a asigura accesul în clireq,ia acestor a a fo st deschi să o usă în zidul vestic al casei.
O serie de transformări au fo st făicuLe într-o per ioadă
ul terio ară , foarte probabil în secolul al XIX-lea. Arcadele
foişorului de peste gîrliciul pivn i ţei ~m fo::;t zidite, realizîndu-se o încăpere m are care includ.e a camer a alăLtrnttă
prin dil.rîmarea peretelui e ·tic al acesteia, ş i înlocu irc<L bolţ ii
cu un t~w ::i,n de lemn. Putem con::;idera că în aceea,~ i p erioadă au fo st demolate ş i zidul longitudinal, care delimi t~L
t;pre nord p rim a încăp ere , ş i coridorul transversal al ăLclrat,
ridicînclu- .·c direct pe umplutură, fără fundaţii, un a lt
zid longit ud ina.l, mai la sucl. Acest zid era situat în prelungirea celui creat prin ~Lstup area arca.clei ele nord a foiş o
rului de pe;.;te gîrlici, re~tlizîn du- se atltfel în partea d.e nord
a ca::;ci un foişor mai mare. Din aceea~ i faz ă da tează arcada
în acoladă prin care se intra în micul coridor tran::;versal.
Tîrzii sînt ~ i unele modificări de goluri ue uşi interioare,
o nouă u şă fi ind de exemplu deschi:să în ax.ul scării, spre
camer a mare boltită . Aspectul casei după ace::;te tram;formări este cuno ·cut din fotogrnfii vechi, cum este cea,
e xecutată de Carol Popp de Szathmary la 1860 10 •
lfo::;taurarea efectuată în 194,3 , ub eonclucerea profe ··o,
rului Horia ~t:'eodoru a reu ş i t .·ă pună în eviden\,ă întreaga
colo an ă a celor două foişoare prin degajarea fo i ~orului
d inspre sud-est 20 • Pentru a înch id e latura d inRpre vest a
acestui fo i şor a fo st necesară ridicarea lmui zid ,·ubţire ,
cu loc pentru sobă spre încăperea veci nă. Au fost degajate intrările spre coridorul adiacent p i vniţei ş i s-au deschis
cele trei ferăstruic i din faţadele ele sud ~ i ue ve ·t. :Faţadele
Vezi P. Chihai a , op. cil., p . 255 .
Ana li za datelor documenta re privind aceaslă c lapă ele conslru c!.ii
Ia P. Chi ha ia, op. cil., p. 265 - 269.
16 „Cetatea dinjL1rul mănăstirii " a fost ri dicată, conform unui pomelnic,
în anul 1712 ( I. Ră uţesc u , Cîmpulung-lvluscel. J\lfonogra{ie isloricil, Cîmp11Iun g
19 4 :i' p . 1:10).
17 „ TfJl .m pl casele aceste eslc pivnifa cea mare în ca re .~c pun 11i11L1ril e
11ul11 ăslirii , ş i a l ăillri un beci mic ce-i zic vllrul rie, cu u ş i de scî 11duri" - cn lagra fin din 1810, Bibi. Acad. , m s. 720, f. 262.
18 1 bidem.
10 Fo to gra fi e r eprod u să de P . Chihaia , op. cil. , ca p . X I , fi g. 109; o
a lt ă fotografie, exec utată proba bil la lncepulul secolul ui XX, Ia N. Ghik aB ucl eş li , E 11olu/ia arhitectu rii in J\1( 1111/enia şi O/l e11ia , Pnrlea a tr eia , veacu l
ni X VU-Jea, V:'i lenii de M11ntc, 193:l, pi . CCCV JII, fi g. '174.
20 O Jolo gra fic clin timpul lu cr ăr il or de r esta urar e, din iu nie 1943„ anterioară clegn;j:1rii arca delor fo i ş orul11 i, reprodus ă ele I. Rău Ic cu, op cil„ p. 117
14

15

P. Chihaia, op. cil ., p . 259.
I bidem , p. 254; impresia unei intervenţii Urzii la ferestre se expli că
prin lu cr ăr il e făcute în 1943, eînd şpa llii de cără midă an fo st c i opli ţ i pentru
fix area tocurilor de lemn .
12 Vezi P. Chlhaia, op. cil „ p . 255.
ia Catagrafia mănă s tirii Cîmpulun g, 1810 (Bibi. Acad„ Ms. 720, f. 262).
io
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au fost degajate de straturile vechi de tencuială, lăsîn
du-se paramentul aparent, cu excepţia arcadelor pridvorului. Stîlpul de zid de la pornirea scării de piatră a fost
înlocuit cu un stilp de lemn cioplit, care sprijinea acoperişul. Şarpanta a fost refăcută, înlocuindu-se vechiul istem de căpriori aparenţi cu streaşină înfundată.
Lipsa unor consolidări de structură a făcut ca după
puţin timp vechile fisuri, ţesute, să se redeschidă, accentuîndu-se în ultimul timp . Cercetarea recentă a scos şi
mai mult în evidenţă necesitatea stringentă a unor serioase lucrări de consolidare. Într-adevăr, o bună parte a
~lădirii (respectiv zidurile culoarului alăturat beciului,
zidăria de sprijin a scării, construcţia lăturată casei spre
sud) avea o fundaţie puţin adîncă, aşezată pe straturi de
pămînt de umplutură, slab legată cu mortar. La rîndul
lor, zidurile încăperilor de la etaj fuseseră executate
neîngrijit, cu piatra şi cărămida neomogen aşezate.

*

În vederea adoptării unei soluţii optime de restalU'are
a casei, din partea de sud-vest a ansamblului fostei curţi
domneşti din Cîmpulung, au fost consultaţi mai mulţi
specialişti, fiind analizate la faţa locului următoarele
trei variante propuse de proiectant :
O primă variantă încerca aducerea edificiului la o
formă mai apropiată de cea, ipotetică, din secolul al
XVII-lea, prin desfiinţarea foişorului nordic şi prelungirea coridorului longitudinal pe întreaga latură nordică, cu
repetarea unei perechi de ferestre, similară cu cele existente, păstrîndu-se arcadele foişorului de peste girliciul
pivniţei şi de pe latura estică . Această variantă se baza
în prea mare măsură pe ipoteze şi reprezenta o soluţie de
compromis, păstrînd o parte din clădire în forma din
secolul al XVIII-lea.
A doua variantă prevedea aducerea casei la aspectul
pe care, conform cercetărilor, l-a avut în secolul al XVIIIlea, prin păstrarea în totalitate a arcadelor etajului, refacerea stilpului de zid în locul celui de lemn şi extinderea
primelor două încăperi la dimensiunile indicate de fundaţiil~ de ·coperite.
Intr-o a treia variantă se prevedea numai consolidarea clădirii în situaţia existentă, cu înlocuirea stîlpului
de lemn şi realizarea bolţii primei încăperi .
A fo t adoptată cea de-a doua variantă 21 , care păs
trează aspectul unitar al faţadelor ~i reface încăperile din
interior după urmele descoperite. E ste soluţia care pune cel
mai bine în valoare arhitectura clădirii, rezultat al adaosurilor ş i transformărilor suferite la începutul secolului al
XVIII-lea, şi ca,re respectă în cea mai mare măsură posibilă
compartimentarea interioară din perioada respectivă.
Refacerea compartimentării interioare după aspectul
existent în secolul al XVIII-lea a ţinut seama de toate
elementele puse în evidenţă de cercetarea arhitecturii
clădirii : resturile temeliilor zidurilor dinspre nord ale
încăperilor modificate, mmele care dovedeau continuarea
bolţilor lor dincolo de zidul tîrziu, lipsit de fundaţ;ie,
care le-a redus dimensiunea, precum şi continuarea cori-

dorului longitudinal de pe faţada nordică. Singurul element în privinţa căruia nu puteau exista indicaţii privea
amplasarea intrării în prima încăpere, pentru rezolvarea
căreia s-a adoptat soluţia cea mai indicată din punct de
vedere funcţional-în axul scării. Cît priveşte arcada în
acoladă de la intrarea în micul coridor transversal, realizată odată cu transformările tîrzii, ea a fost păstrată pe
loc, în interiorul coridorului mărit. Faţadele au fost tencuite, acesta fiind aspectul lor originar, după urmele
păstrate in sit'u, descoperite cu ocazia cercetărilor arheologice. Încăperile interioare au fost pardosite cu cără
midă, după unele indicaţii cuprinse în catagrafiile menţionate 22 , păstrîndu-se pardoseala de piatră în spaţiile
deschise de la etaj. S-a prevăzut pardosirea pivniţei şi
a culoarului alăturat cu bolovani de rîu. Construcţia ală
turată colţului sud-estic a fost extinsă peste aşa-zisa
„vărzărie", pe vechile fundaţii dezvelite prin săpături.
în privinţa anexelor aflate la sud ş i vest de casă, fundaţiile
păstrate vor fi puse în evidenţă şi consolidate odată cu
sistematizarea verticală ; la cele două uşi exterioare care
asigurau accesul către aceste anexe s-a prevăzut amenajarea unui balcon şi a unui parapet. La învelitoare a fost
păstrată şarpanta executată la restaurarea anterioară,
refăcîndu-se numai streaşina cu căpriori aparenţi, după
aspectul vizibil în fotografiile vechi.
Starea precară de conservare a edificiului (fisuri accentuate, bolţi căzute, ziduri de faţadă deplasate, arcade
desprinse etc.) a făcut necesară luarea unor măsuri ample
de consolidare 23 :
- subzidiri ale tuturor zidurilor, exceptîndu-le pe cele
ale pivniţei ;
- tiranţi metalici dubli mascaţi de tiranţi de lemn la
arcele dublouri ale pivniţei, în legătură cu arcuri de rigidizare din beton armat deasupra bolţilor ;
- suprabetonarea bolţilor vechi ;
- realizarea unui sistem de centuri la două nivele
(sub cota pardoselii etajului ş i la cornişă) ;
- tiranţi metalici mascaţi de cei de lemn pentru ancorarea arcadelor etajului, aflate în pericol de prăbuşire;
- sîmbure de beton armat la stîlpul scării, în legătură
cu grinzile şi centurile de cornişă .
Clădirea a fost prevăzută cu instalaţie electrică şi termică,
conform necesităţilor viitoarei sale des tinaţii de muzeu.

*

Cercetarea casei din partea de sud-vest a incintei
fostei Curţi domneşti din Cîmpulung din punctul de vedere
al arheologiei ~ i arhitecturii - ambele aspecte fiind permanent corelate - a pus în lumină elementele neclare ale
evoluţiei clădirii, rezultatele fiind permanent aplicate în
vederea obţinerii celor mai bune soluţii de restaurare,
de la consolidarea structurii de rezistenţă pînă la organizarea spaţiilor interioare şi la anumite detalii de finisare.
Prin aceasta se pune în valoare un monument de un deosebit interes, integrat într-un ansamblu cu bogate semnificaţii istorice şi arti tice.
Catagrafiile cuprind men"ţiunca : „ ... dinaintea acestor chilii este
în slilpi de zid , pardosit cu cărămidă . . . " (Bibi. Acacl., ms. 720, f . 262).
Au fost găsite, in umplutu r ă, cărămizi pavimentare de formă hexagonală
(cu două unghiuri ascuţite şi două la turi mai scurte). Din motive economice
s-au folosit pentru pardosire cărămizi dreptunghiulare existente pc şantier.
23 Consolidările de structură au fost proiectate de in g. Teodor Barbu.
22

foişor

Ulterior, cu ocazia unei dcplas~lri făcute pc şantier după începerea
l ucranl~r de :e~t~urare, prof. arh. Grigore Ionescu a emis părerea că ar fi
fost mai potnv1ta restaurarea cJi1dirii in forma în care a rămas după lucră
21
_ ,

rile clin 194 3.

ABSTRACT
In the south-west part of the architectonic pile rising on the site of
ancl wcst, towarcls which 2 doors were opcnccl, to the outside. Somc of ths
the olcl princely court in Cîmpulung. there îs a builcling illustrativc of olcl
transforrnalions were pcrformecl cluring the 19th cent. when the archwvaye
urban Romanian architecture. Archaeo logy ancl architccture rcscarches
of the Jook-o ut tower (belvedere) on the left sidc of the staircasc were wa lied
have revealed the various stagcs of the construction so that thcir resulls
up , thus ereating a closcd room; moclifications were at the same time madc
have been:usecl when adopting thc bcst solution for eff~c ting the restoration.
in the partitioning of some of the inner rooms. The 1948 restoration
The housc was erectccl above a ccllar coverccl by a semi-cy linclrical
concluctecl by Prof. Horia Teocloru set off the entire colonnade of the faţcles.
vault with two „cloubleau" arches. The cellar was built in the early hali'
Tlie solution aclopted for the recent rcstoration was the rcturn to the
of the 17th cent.; its building destroyed a part of the walls and severa I
shape the housc hac! acquirecl as a r es uit of the mod ifications macle at lhc
16 th cent. tombs. The upper floor comprising severa I vaulted rooms takes
bcginning of thc 18th cent. ; account was taken of the founcla tions of the
up a larger surface than the surfacc of t)le cellar to which werc aclcled two
ole! walls on the vaults of the cellar ancl of the traccs of certain vaults and
walls towards the south ancl the west, formin g with the sides of the ce Ilar
walls discovered in rooms on the upper floor. Tirn shape of the fa~acles was
a!1 L-shaped passage-way (corriclor). Ali this was built mostlikely a short.
preservecl , and the masonry post in front of the stairs was rebuilt. The
time after the building of the cellar in 1646 - 1647. During another phasc,
faţades were tobe plastered in keeping with the initial traces cllscovered .
probably in 1712, the housc was transformecl severa! times: it was enlarged
Important measures have been taken to. consolidate the strength of thc
to\~ards the cast and a stonc staircasc was aclclecl, with an arc)1wny next
structnre, by means of tm.dcrpinnin gs, cinctnres ancl reinforced concrete
to 1t, while on the uppcr floor archways of rnasonry work were bui lt . D11ring
bra ces. Thus the valuc of thc monument is enchancccl , intcgratecl in an ensen1thc 18th cent. 11 number of' a-nncxed constrn ctions was fittecl up on the so11th
b lc pcrvaclecl hy ri ch histori ca l and artistic significances.
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