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RESTAURAREA !LANASTIRII GURA. MOTRULUI. 

Stefan Balş. 

Mănăstirea Gura Motrului, după oum ne arată însuşi numele,se gă

seşte la confluenţa Motrului cu Jiul, la poaleie dealurilor îcalte ce mărgi -
nesc malul drept al acestor riuri. Aşezată la 15 m înălţime peste nivelllllun
cii pe o ripă abruptă, roasă an cu an de apele nestăpînite ale Motrului, mă -
năstirea are deschisă în !aţă o minunată privelişte asupra şesului Jiului ce 
se desfăşoară la picioarele sale, asupra pădurii de stejar ce desparte lunca 
Motrului de şoseaua naţională şi calea ferată Craiova-Turnu Severin şi asupra 
dealurilor Filiaşului care se zăresc în depărtare, peisaj măreţ şi liniştit, 

cu totul deosebit de dealurile rră.m.întate ce alcătuiesc mai departe,spre nord, 
regiunea Gorjului. 

Deşi aflată la numai 4 km depărtare de gara cu acelaşi num.e,fap
tul că se găseşte pe malul opus al Motrului, o face uneori aproape inacceei -
bilă în anotimp de primăvară, CÎAd apele dezlănţuite se umflă şi se revarsă 

în valuri turbur1 şi furioase, întrerupînd trecerea normală cu bacul şi rupînd 
rînd pe rînd podurile aflate în susul şi în josul traversării. 

Singura legătură posibilă în asemenea cazuri rămine trecerea cu 
"cinul", bărcuţă mică şi uşoară, semănînd mai mult a cutie de scînduri,cui\.Ul
dul plat, ascuţită la un capăt şi retezată drept la celălalt capăt,purtată in 
spinare pînă la malul apei. In ea se aşează spate în spate lopătarul şi călă
torul cutezător şi grăbit, care nu poa~e aştepta zilele lungi ce se vor scur
ge pînă la scăderea apelor. 

Ca orişicare aşezare ~ai veche de acest gen, mănăstirea este cu
prinsă într-o incintă înaltă de zid cG.re îLLChide şi apăr~ o curt~ de formă 

dreptunghiulară de dimensiw1i reduse, în mijlocul cilrt.ia .se găseşte biserica. 
Un turn-clopotniţă cu două etaje, străpuns la bază de 

boltit închis cu yorţi grele de stejar ferecate cu fier, se înalţă pe mijlo -
eul laturii de vest deasupra intrării. 

Pe latura de sud se înşiră clădirile cu subsol şi etaj ale vţehii 
stă.reţii şi clădirile pe un sincur i;i vel ale unor chilii de E:pocă recentă. Pe 
latura de est, înainte de începerea lucră.rilor de restaurare, se g~seau braj
durile şi un rind de chilii pentru preotul bisericii. P0 latura de nord, în ur-
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Fig.l. Plan de situaţie. 
l - Turnul clopotniţl; 
2 Biserica; 
3 - Stllreţia; 
4 - Fundaţiile vechilor 

chilii; 
5 Chilii propuse pen

tru dărimare; 
6 Curtea gospodăreascl 
7 Casa preoţilor, 

ma dispariţiei vechilor chilii, a.le căror fundaţii se mai păstreazl şi astăzi 
în pămînt, a rămas numai zi~ul de cărămidă al incintei, întărit de contrafor
turi spre partea exterioară. 

In afara curţii, către sud în spatele stăreţiei, se găseşte noua 
clădire a preoţilor, iar spre est, la un nivel mult inferior datorit confor 
maţ.iei terenu.lui, se află curtea gospodărească construită cu ocazia recente -

lor lucrări de restaurare. 

Datele mai însemnate care s-au păstrat asupra mănăstirii prln. tra
diţie sau prin dovezi acrise ne arată unele momente din istoria aşezării. 

După tradiţie, mănăstirea Gura Motrului ar fi înfiinţată învea -
eul al XIV-lea de către Nicodim ctitorul VQ~iţei, Tismanei şi Prislopului,ca
re ar fi făcut "jerfelnice dumnezeieşti ( „ „ „.), pe apa Motrului unde acum ESte 

zidită mănăstirea ce se numeşte Motrur'l. Nu reiese insă din aceste ştiri că 
Nicodim să fi clădit aci o mănăstire, ci se constată numai că a pustnicit la 
Motru. 

Prima ştire documentară despre mănăstire este dată de un hrisov 
din 13 ianuarie al lui Neagoe Basarab2 , în care se precizează că mănăstirea a 
fost începută de 11 jupan Harvat mare logofăt" 1 personaj cunoscut prii;t dregă -
toriile ce a ocupat şi socotit ca începătorul neamului Brîncovenilor. 

Astfel se înţelege cum, în 1653, Preda Brîncoveanu vel vornic ill
locuieşte biserica lui Harvat cu o biserică nouă. Faptul este dovedit pr1npi

sania de piatră din pridvor aşezată de Constantin Brtncovean.u în 17053 ,precum. 
şi prin Paul de Alep care 1 vizitînd mănăstirea în 1657, adică abia patru ani 
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Fig.2. Vedere generală a mănăstirii în cursul lucrărilor de res
taurare. 

Fig.3. Vedere generală a mănăstirii după restaurare. 
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mai tîrziu, spune că biserica veche "mică şi urîtă" a fost "dărîmată" şi in -
locuită cu ,,un edificiu măreţ şi elegazit cu trei cupole" (adică trei turle)4 • 

Pe de altă parte însă, un document îo limba latină din 1731 arată 
că mănăstirea a fost clădită din nou de Matei Basarab în 1646, pe locul vechi
lor construcţii ale logofătului Harvat, şi că a fost apoi renovat! de Constan
tin Brîncoveanu. Afirmaţia apare în contradicţie cu pisania de piatră,unde se 
precizează data construirii bisericii din temelie de către Preda Brîncoveanu 
ca fiind 1653. Este posibil ca Matei Basarab să fi început încă de pe 
lucrări de reînnoire la chiliile şi incinta mănăstirii, continuate 

atunci 
apoi de 

Preda Brîncoveanu. In tot cazul dorp.nul este reprezentat printre ctitori,in zu
grăveala din interiorul bisericii5. 

In 1705, Constantin Brîncoveanu pune să se zugrăvească biserica, 
rămş.să nezugrăvită de la zidire~ aşezind pisania de piatră din pridvor ( vezi 
pag.precedentă). 

In 1712, stareţul Stefan întăreşte porţile de intrare la mănăstire 
de sub turnul-clopotniţă cu benzi groase de fier căptuşind blănile groase de 

steja:r. Inscripţia zgîriatâ în fier cu această ocazie6 , precum Şi urmele de 
gloanţe rămasa in poartă de pe urma luptai purtate aci da pandurii lui Tudor 
Vladimirescu7 ne reamintesc de vremuri turburi din trecut. 

In 1841-1842 arhimandritul Eufrosin Poteca, egumenul de atunci al 
mănăstir118 , a făcut importante lucrări de reparaţii in cuprinsul aşezării,mo
dificîndu-se ou aq,eastă ocazie silueta exterioară a bisericii printr-o supra -
înălţare generală a zidăriei, dovedită prin inscripţia în stuc aflată pî.nŞ. la 
recenta restaurare, pe faţa de sud a bazei turlelor pronaosului "1841 E:fr.Mo -
treanu". Acelaşi arhimandrit în 1852,sub domnia lui Barbu Stirbei,a pus să se 
reînnoiască pictura interioară, după cum reiese din pisania zugrăvită aflat~ 

la intrare9. 
Datele istorice mai eus citate ne arată că biserica actuală este o 

Clădixe ridicată "din temelie" în veacul al XVII-lea. 
Analiza arhitecturii monumentului coilf'irmă în totul acest fapt. 

Biserica "Sf .Pa.raschi va" 
Biserica, de plan trilobat, este o construcţie de oărămid! de 7,60 

m lăţime şi 21,50 m lungime, cu ziduri masive de 1,35 m grosime, împărţită în 
interior in pŢidvor, pronaos, naos şi altar, care vin înşirate succesiv de la 
vest spre est. Deasupra acoperişului se înalţă trei turle de zid inegale ca di

mensiuni, din care două mai mici cu cite şase laturi, cuplate pe o bază comună 
peste pronaos, iar a treia, mai mare şi cu douăsprezece laturi, peste naos. 

Pridvorul, de formă dreptunghiulară, despăxţit de pronaos prin -
tr-un perete plin străpuns de o uşă în mijloc, este deschis spre exterior pe 
celelalte trei l~turi prin cite două arcade sprijinite pe stilpi de zid de sec
ţiune octogonală. In axul faţadei vest, încadrată de cele două arcadş, se gă -
seşte uşa principală de intrare cu nişa hramului aşezată deasupra ei. Intră.ri

le secundare sînt prevăzute lateral, cite una pe fiecare parte, prin prelungi
rea arcadei în jos pină la nivelul pardoselii. 

Un arc median pornit de la înălţimea arcadelor desparte spaţiul in
căperii în două părţi egale. Deasupra lor, cîte o calotă sferică sprijinită de 
o parte direct pe zidurile exterioare şi de celelalte părţi pe arcuri dubleuri 
proptite în arcul median, alcătuiesc sistemul bolţilor de zidărie acoperind 
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pridvorul. 

Pronaosul ce urmează, lwninat prin două ferestre laterale mai ma
ri şi alte două mai mici deasupra lor, este despărţit de naos prin trei arca
de sprijinite pe două masive coloane de formă octogonală. El are o boltire a
semănătoare, cu excepţia calotelor care sînt înlocuite aici cu tamburul cilin
dric înalt al turlelor străpuns de cîte şase ferestre fiecare. Naosul,de plan 
dreptunghiular lărgit lateral prin absidele nord şi sud, semicirculare în in
terior şi cu cinci laturi spre exterior, are şi ~l două ferestre deschise în 
axul absidelor şi două rnai mici aşezate deasupra. In partea .superioară, peste 
pătratul central format din două largi arce dubleuri şi două arce laterale~ 
guste încadrînd semicalotele absidelor, se ridică tamburul circular de 3,5 m 
diametr~ al turlei mari, străpuns de 12 ferestre înalte şi înguste, acoperiţ 

cu o calotă sferică aflată la o înălţime de 17 m faţă de nivelul pardoselii • 
Absida altarului, de formă semicirculară spre interior şi cu şapte laturi spre 
exterior, despărţită de naos printr-o catapeteasmă de lemn, înca::irată cu obiş
nuitele nişe ale proscomidiei şi diaconiconului scobite în grosimea zidului , 
închide biserica spre răs:J.rit. 

In exterior cimpul faţadelor, mărginit de un soclu simplu şi o 
corm.şa puternică cu trei rînduri de zimţi, este tăiat de un brîu median ce 
ocoleşte de jur împrejur clădirea. Pereţii astfel împărţiţi în două sînt bogat 
împodobiţi cu panouri conturate de un rînd de ciubuce duble şi alipite, scoa
se din faţa zidului,alcătuind un fel de plasă aplicată în relief ce îmbracă 
întreaga supraf'aţă a monumentului. Panourile aflate între soclu şi brîu sînt 
dreptungiulare, pe cînd cele dintre brîu şi cornişă sînt semicirculare în par
tea lor superioară. 

Brîul median, format dintr-un ciubuc mai mare încadrat de cite un 
şir de cărămizi dispuse în dinţi de ferestrău, este ridicat la capătul dinspre 
vest al bisericii printr-o cotitură în unghi drept, deasupra arcadelor deschi
se ale pridvorului, micşorînd astfel din înălţimea panourilor aflate deasupra. 

Ferestrele deschise în partea de sub brîu au o formă dreptunghiu
lară, cu o uşoară acoladă la partea superioară şi sînt împodobite cu ar;:i.cad.ra
mellte de piatră cu baghete încrucişate tipice vremii lui Matei Basarab.Feres
trele mici şi mai inguste deschise deasupra brîului sînt simple şi fără anca
dramente de piatră. 

Peste acoperişul cu forme rotunde învelite cu tablă, se înalţă ba
zele şi turlele, prevăzute cu ace~aşi cornişă cu trei rînduri de zimţi caT'e se 
află şi la corpul bisericii. 

Cele două turle exagonale aşezate pe baza dreptunghiulară a pro -
naosului sînt atît de apropiate între ele, încît cornişele lor se alipesc la 
partea superioară. 

Feţele tamburului celor trei turle sint m~ginite pe muchii prin 
cîtş o colonetă de secţiune semicirculară înălţată pînă la nivelul arcaturi -
lor. Golul îngust al ferestrelor deschise pe fiecare latură şi lărgit spre ex
terior prin două arcade suprapuse rezultate dintr-o dublă retragere a zidăriei, 
precum şi cele trei rînduri de arhivolte zimţate subliniind arcaturile feres
trelor 13 partea superioară, nu constituie nimic deosebit în tratarea obişnui
tă a turlelor ce se construiau pe atllllci. 

Interesant este faptul că ambele turle exagonale ale pronaosului 
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Fig.6. Secţiunea longitudinală a bisericii înainte de restaurare. 
Zonele haşurate reprezintă zidăria adăugată in sec.XIX. 
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Jig.5. Planul. turlelor. 

Flg.7. Jaţada de sud dupl restaurare. 
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Fig.a. Faţada de vest după restaurare • 
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Cornişe şi nivele vechi apărute în cursul cercetărilor. 
Secţiune prin pridvoraA) Cornişa şi arcaturile turlelor mici. 

B) Zidărie de umplutură intre turlele mici. 
C) Cornişa bazei turlelor mici. 
D) Zidărie supraînălţat! in sec.XIX. 
E) Cornişa generală. 
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cit şi turla cu doulaprezece laturi a naosului prezintă acea particularitate 
in construcţie, semnalat! deja de alţi cercetători10 , cu tamburul turlei pe 

plan circular la parţ;ea inferioară şi poligonal de la arcade in sus, încadrîn
du-se astfel in grupul turlelor circularo-poligonale, desigur mult mai răspin
di t dacit se putea b!nui, 

O dată cu modenatura faţadelor şi suprapus acesteia, un intreg de
cor pictural acoperi suprafaţa exterioară a pereţilor. Fiecare panou delimi
tat de ciubucele reliefate este împodobit cu o zugrăveală in imitaţie de cără-
llddă, ce încearcă a reprezenta decorul aparent al epocii anterioare, cu drep- .A 

unghiuri tencuite incadrate cu făşii de cărămidă aparentă varticale şi orizon
tale. Un rind. de med.alioane cu mOtive simple derivate din cerc şi o friză de 
trei rinduri suprapuse de cărămizi vopsite sub cornişă,precum. şi un rind de 
asize radiale alternate alb şi roşu la arcaturile turlelor, completează acest 
decor pictat al monumentului. 

Sculptura .folot3ită la ancadr.amentele de piatră ai, uşilor este de 
inspiraţie moldovenească, asemănătoare celor obişnuite epocii. Merită a fi 
semnalat bogatul portal al intrării în pronaos, care este o replică aproape 
identică a portalului bisericii Stelea din TirgoTişte (1645). 

Pictura interioară, care a suferit o repictare în veacul al XIX 
lea 1 nu i~tră în cadrul acestui stUdiu1 neflcînd obiectul lucrărilor de res -
taurare11• 

Cercetările făcute în cursul lucrărilor de restaurare, confirm.ind 
datele istorice, au stabilit că, atît din punct de vedere al formelor cit şi 

al decorului, monumentul este o clădire datînd din veacul al XVII-lea,Purtiind 
pecetea stilului obişnuit acelei epoci. Cu excepţia supraînălţă.rii care i- a 

desfigurat silueta în veacul al XIX-lea, înlăturată cu ocazia recentelor lu -
crări 1 ea nu a avut de suferit transfonnări sau adaosuri în alte epoci, fiind 
o construcţie unitară din temelie pînă la cornişă, cu acelaşi format de cără

midă şi cu acelaşi mortar folosit la fundaţii, la pereţi şi la turle. 

Fig,10. Faţada bisericii cu urme 
de zugrăveall. 

Fig,11. Detaliu de panou zugrăvit. 
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Fig.12. Poartalul pronaosului. Fig.13. Fereastra altarului. 

Comparînd str"Q.ctura monumentului cu celelalte construcţii ridicate 
atunci, constatăm o asemănare atît de evidentă cu bisericile lui Matei Basarab 

de la Plumbuita (1647) şi Brebu (1650), încît nu ar fi exclus ca ele să fie 
toate opera aceluiaşi meşter. Astfel la Plumbuita regăsim acea alcătuire a 
planului, cu pridvorul deschis cu arcade pe stîlpi încadrînd uşa mai scundă 
a intrării aşezată în ax, precum şl cu pronaosul legat de naos prin trei arca
de sprijinite pe masive coloane octogonale, care se găseşte întocmai la Gura 
Motrului. Dacă pentru bolţi şi turle nu se poate extinde comparaţia, ele ne 

mai existînd astăzi la Plumbuita, asemănarea rămîne valabilă pentru faţade,ca
re sînt identice la cele două monumente. 

La Brebu această asemăna.re este mai puţin evidentă din cauza inter

vertirii în aşezarea peretelui interior străpuns de arcade, aşezat aici între 
pridvor şi pronaos în loc de naos şi pronaos, precum şi din faptul că pridvo

rul este închis, neavînd arcade-. Ea apare totuşi în sistemul de boltire şi in 
acea dispoziţie a celor două turle ale pronaosului aşezate în linie pe o sin 

gură bază co~ună, dispoziţie păstrată intactă la Gura Motrului, păstrată in 
parte la Brebu unde mai există baza şi golurile indicînd poziţia turlelor (a -

cestea reconstruite cu prilejul ultimei restaurări) şi dispărută la Plumbuita, 

unde este sigur inaă că a existat12• 
Această particularitate a construcţiei, evidentă moştenire de la 

bis erice. mănăstirii Dealu13, este caracteristică ac est or trei monumente şi nu 

se regăseşte la celelalte clădiri ale epocii. 
In afară de asemănările semnalate mai sus in structura şi în mode

natura exterioară, decoraţia zugrăvită în imitaţie de cărămidă care impodo -
beşte faţadele şi arhivoltele turlelor confirmă aşezarea bisericii de la Gura 
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Motrului în rîndul monumentelor din mijlocul veacului al XVII-lea.ştiut fiind 
că asemenea procedeu decorativ a fost folosit numai într-un interval limitat 
de ani14

• 

O dată cu deschiderea şantierului, au fost pornite toate cercetă
rile informative menite să alcătuiască documentaţia necesară proiectăriia 

- Releveul amănlUlţit al clădirilor şi fotografierea lor au coDB 
tituit baza studiilor de restaurare şi au fixat totodată starea în care se gă
sea mănăstirea înainte de începerea lucrărilor,formind aştfel instrumentulCL"i
tic principal în cazul punerii în discuţie a restaurării. 

ha.minarea îndeaproape a monumentului şi analiza critică a tu -
turor detaliilor de construcţie, pentru descoperirea urmelor riim.ase după e -
ventualele transformări suferite în decursul anilor, au determinat soluţiile 
şi modificările necesare. 

- Studiul crăpăturilor existente în construcţie şi cercetarea cau
zelor apariţiei lor,prin sondaje la fundaţii şi foraje geotehnice care să sta
bilească natura solului15, au arătat lucrările impuse de consolidarea monumen
tului. 

- Săpăturile arheologice, efectuate prin Institutul de Arheologie 
al Academiei R.P.R., au dat indicaţii preţioase asupra vechimii şi dimensiu -
nilor clădirilor exiştente sau dispărute, lămurind totodată anumite etape din 
dezvoltarea aşezării. 

- Culegerea• din arhive şi publicaţii de specialitate, a materia
lului documentar relativ la istoria şi arhitectura monumentul.ui au completat, 
alături de datele obţinute prin cercetările de teren, aparatul complex necesa.r 
întocmirii l.lllei asemenea lucrări. 

Numai înarmat cu toate aceste date, proiectantul a putut să dez -
lege în cunoştinţă de cauză problem'ele ridicate de opera de restaurare şi să 

stabilească soluţiile mai potrivite pentru atingerea scopului urmărit. 

După montarea schelelor în jurul bisericii, s-au putut efectuat~ 
te cercetările amănunţite prin sondaje sub tencuială şi vizitarea părţilor de 
obicei inaccesibile, pentru descoperirea eventualelor modificări faţă de arhi
tectura originară. 

Incă înainte de începerea lucrărilor, se putea observa că biserica 
nu mai păstra vechile sale forme şi că atit cornişele cu profile Cl?sice cit Ş. 
formele acoperişului erau datorite prefacerilor veacului al XIX-lea~ Cercetă -
rile făcute in pod după desfacerea acoperişului au avut ca rezultat constata -
rea unei supraînălţări generale de peste 1 m faţă de nivelul iniţial, atît la 
corpul bisericii cit şi la baze şi la turle, arătată prin diferenţa vizibilă 

între cele două zidării, precum şi prin dc-scoperirea unor fragmente mai mult 
sau mA.i puţin complete din vechea cornişă cu zimţi de căr2m.idă, rămasă pe alo
curi, prinsă în zidăria supraînălţată. Obţinîndu-se astfel o dovadă precisă a
supra formei şi naturii cornişei originare, compusă din trei rînduri de cără -
mizi speciale cu virful foarte ascuţit, despărţite prin cite un rînd de cără -
mizi normale tangente la vîrfurile zimţilor, s-au pornit sondaje la pereţi sub 
nivelul streşinii pentru determinarea amplasării cornişei corpului bisericii. 
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Fig.14. Fragment de cornişe veche la 
baza turlei naosului. 

Fig.15. Detaliu de arcatură şi 
zimţi la turla naosului. 

Aceste cercetări, uşurate prin diferenţa în formatul şi mortarul celor două 
zidării executate în epoci diferite16 , au arătat, în urrua examinării atente a 
faţadei, urmele rămase din primele două rînduri de zimţi din cornişa dispăru
tă. Rase la faţa zidului cu ocazia supraînălţării peretelui, ele îşi mai păs
trau cozile înfipte perpendicular în zidărie. 

Trecîndu-se la baze şi la turle, sondajele făcute au arătat aceea
şi supraînălţare. Inscripţia în stuc ce se afla pe faţa de sud a fazei turle
lor pronaosului pe porţiunea de ~idărie nouă, înde~ărtată cu ocazia restaură
rii, preciza şi data la cere a fost făcută această supraînălţare: "1841 Efr. 
Arh.Motreanu". Pic::oarele turlelor fiind astfel înecate la părţile inferioa
re în masivul de zidărie nou ridicat, ferestrele au rămas şi ele scurtate cu 
peste 1 m faţă de vechea lor înălţare. 

După îndepărtarea tencuielilor deasupra arcaturilor ferestrelor , 
au apărut şi aici în mod vizibil cozile unor zimţi tăiaţi la faţa zidului,care 
au arătat existenţa în trecut a trei arhivolte de zj.mţi încoronînd arcaturile 
la po.rtea lor superioară, precum şi a unei cornişe în zimţi la fel ca la baze 
şi la corpul bisericii. La turlele mici au fost eăsite urmele numai ale pri
melor două arhivolte în zimţi, tot restul de la acest nivel în sus fiind zidă
rie nouă. La turla mare, în schimb, s-au găsit cozile rupte ale cărămizilor la 
toate tr~i arhivoltele ferestrelor, precum şi la primul rînd de zimţi aparţi
nînd vechii cornişe 17. 

Pe baza acestor in:iicaţii şi a studiilor comparative cu celelalte 
monu~ente ale epocii care păstrau încă elementele originare, s-a putut merge 
la o restaurare exactă atit a forme1or dispărute cît şi a locurilor în care se 
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g~seau înainte de distrugerea lor. 
In cursul lucrărilor de restau.rare .s-a constc,r!..at c\, o <iată cu 

supraînălţarea bisericii, a fa.st executată şi o căptU!;jire a bolţii absidei al

tarului şi a calotelor turlelor cu o a doua boltă aşezată d.Jasupra, ~u un 

spaţiu gol rămas între ele umplut cu cloţărie şi mortar. s-a moi găsit de a -
semenea :în podul pronaosului o boltă joasă semicilindrică alipită ulterior de 
baza turlei, aşezată peste bolţile bisericii. Accesibilă numai printr-o ~cară 
mobilă exterioară şi prin desfacerea acoperişului, a fost probabil fcJ osi t.:i C.1 

tainiţă pentru obiectele de preţ ale mănăstirii. 

Sondajele efectuate la faţade au arătat că zidăria nu a fost lu
crată pentru a rămîne aparentă şi că, peste stratul de tencuială iniţial, fu
seseră aplicate succesiv alte două straturi, alcătuind o grosime totală de pes

te 4 cm aşternutăpeste brîu şi ciubuce, ingroşîndu-le profilul. S·ijro.tul cE 1J3n
cuială veche·, după cum se putea constata pe unele porţiuni din absida alta"".'u

lui care fuseseră curăţate, era acoperit cu o zugrăveală în imitaţie de cără
midă, împărţită în pcnouri de culoare alb-gălbuie alternînd cu făşii de cără-

Fig.16. Vederea urmelor de e.rcaturi cu 
zimţi la turla naosul.ui. 

Fig.17. Detaliu de zidărie la turla 
mare.Zonele puctate arată că
rămizile cioplite în sec.XIX. 

Fig.18. Biserica înainte de res
taurare - faţada de est. 

Fig.19. Biserica inainte de res
taurare - faţada de vest. 
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Fig.20. Biserica după restaurare 
:faţada de vest • 

Fig.21. Biserica după restaur82'e 
faţada de est. 

mizi orizontale şi verticale de culoare roşie-v~şlll.l.e. Toată această zugră -
veală decorînd cîmpurile mărginite între ciubuce era in foa:rte proastă stare, 
fiind ciocănită pentru prinderea stratului aplicat ulterior. tn partea supe
rioar.ă a bisericii, între arcaturile în relief ale ciubucelor şi cornişă, se mai 

putea observa de asemenea o decoraţie zugrăvită cu medalioane şi o friză com
pusă din trei rînduri de cărămidă alternate albe şi roşii, abia vizibile sub 
tencuiala nouă. La arhivoltele ferestrelor turlelor, de asemenea, s-au desco
perit urmele unui decor de cărămizi zugrăvite dispuse radial, alternate alb 
şi roşu. 

Indepărtîndu-se în Lntregime straturile de tencuială nouă, a mai 
apăru~ încă o modificare efectuată ulterior, prin cioplirea rîndului superior 
al celor trei ciubuce orizontale aşezate imediat peste soclu. Refacerea aces
tui ciubuc dispărut a fost o operaţie uşoară. 

Nu tot atit de simplă a fost problema restaurării zugrăvelii de -
cora~ive.Aceasta nu se mai păstra decit la abside ~i pe alocuri la pronaos , 
insă în foarte proastă stare. O restaurare strict ştiinţifică ar fi cerut men
ţinerea zugrăvelii originare, cu simple consolidări şi completări. Asemen9a 
restaurare depăşea însă posibilităţile execuţiei. De aceea s-a hotărît păstra 
rea numai a două panourj de la absida altarului în situaţia existentă,ca măr
turie autentică a trecutului, zugrăvindu-se din nou tot restUl. faţadei după 

procedeul folosit la origine, analizat de către un pictor specialist17• DGcă 
s-a pierdut astfel frumoasa înfăţişare patinată de vreme a monumentului, în 
locuită printr-un veşmînt nou, viu colorat, care poate atrage critici, s - a 
restituit în schimb un interesant decor pe cale de dispariţie. 

105 

http://patrimoniu.gov.ro



In privinţa acoperişului, se ştie din descrierea lui Paul de Alep 
că monumentul, recent ridicat atunci• era invelit cu plumb. In lipsa acestui 
~aterial s-a folosit o învelitoare din foi de tablă zincată, vopsită cu cu -
loare de ulei pentru înlăturarea înfăţişării neplăcute a tablei noi. 

In afară de lucrările de restaurarB care au redat bisericii ve -
chea sa înf'ăţişare, au fost executate şi lucrările de consolidare a zidăriei 
ameninţată de importante crăpături la bolţile şi pereţii altarului şi abside
lor laterale. Săpăturile făcute la temelii precum şi studiile geotehnice a.mă
nunţite au dl)S la concluzia că stricăciunile apărute nu puteau fi puse pe sea
ma terenului. Aceste crăpături, pornite de sus în jos şi mult mai accentuate 
în părţile superioare ale zidăzoiei erau, după toate aparenţele• datorite unei 
acţiuni combinate a unui puternic cutremur şi a împingerii bolţilor în zidu -
rile astfel slăbite. Este probabil că, o dată cu primitivele mijloace de con
polidare prin tiranţi şi chingi de fier executate atlUlci, supraînălţarea zi
dăriei să fi Rvut ca scop principal încărcarea pereţilor cu o greutate sufi -
cientă pentru a contrabalansa împingerile bolţilor. 

Prin actualele lucrări, prevăzute în urma dărîmării părţilor su
prainălţate şi „tnde].)ărtării legăturilor de fier folositoare dar inestetice , 
s-a urmărit o consolidare radicală a zidăriei. S-a executat o suprabetonare 
senerală a bolţilor la r.urle şi la corpul bisericii, cu o pinză subţire de be
ton armat turnată pe extradosul bine curăţit şi spălat in prealabil,prinsă de 
jur împrejur in centuri de beton armat aşezate la nivelul şi în spatele cor -
nişelor, obţinîndu-se astfel o rigidizare a părţilor superioare ale bisericii 
necesară in cazul lUlor noi cutremure. S-au executat de asemenea centuri de be, 

Fig.22. Turnul clopotniţă inawte 
de restaurare. 

Fig.23. Turnul clopotniţă - faţade 
de est după restaurare. 
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ton armat deasupra bazelor care au încercuit picioarele de zidărie a turlelor. 
Toate aceste cer.turi au fost completate cu picioare de beton armat adîncitedin 
loc în loc în găuri anume săpate, pentru obţinerea unei cit mai bune legături 

cu zidăria veche. 
Prelucrarea împingerilor arcelor mari ale pronaosului şi naosului, 

încărcate cu greutatea turlelor, a fost asigurată prin trei grinzi de beton ar
mat transv~rsale, în parte încastrate în zidăria bazelor şi legate de centu

ra perimetrală a cornişei.Tirantul vechi de fier care se găsea la nivelul naş
terii arcului mare vestic al naosului a fost înlocuit cu un tirantnou.In par -
tea dinspre est, mai expusă din cuuza deschiderii absidei altarului,s-au luat 
măsuri de protecţie suplimentare, dindu-se grinzii o ~ormă arcuită cu picioa
rele coborite Îll zidărie cit mai aproape de nivelul naşterii bolţii, tirantul 
de fier respectiv putînd fi astfel ancorat direct de grindă. 

In partea superioară a turlelor, delicata operaţie a îndepărtării 
zidăriei supraînălţate şil îndeosebi, a cioplirii zidăriei vechi de jur împre
jur pe o grosime de 30 cm 9, pentru a permite refacerea arhivoltelor şi a cor
nişei noi, a fost îndeplinită cu succes, fără ca să apară nici o fisură în zi
dăria cupolelor în timpul execuţiei. O dată cu zidăria nou executată, a fost 
prevăzută şi o puternică centură de beton armat peste arhivoltele zimţate ale 
ferestrelor, pentru încercuirea turlei la nivelul naşterii cupolei. 

In tot cursul consolidărilor, au fost lu.B.te măsurile de proptire a 
zidăriei şi de proţejare a picturii interioare, care a rămas ferită de orişice 
fel de stricăciuni. 

Turnul-Clopotnită 

Vechimea acestei construcţii, atribuită fără dovezi reale veacului 
al XVIII-lea, nu ne este cunoscută documentar. Construcţia şi decoraţia faţa -
delor, însă, par a fi contemporane cu biserica 

Basarab. De 
şi nu vedem pentru ce nu ar pu
formă paralelipipedică, pe pls.n tea fi datată din vremea lui Matei 

pătrat, ea cuprinde un gang boltit cu o calotă sferică la parter, deschis cu 
arcade mari spre vest şi est, ce alcătuieşte accesul în curtea mănăstirii. O 
încăpere intermediară boltită în calotă şi o încăpere a clopotelor cu deschi -
deri arcuite pe cele patru laturi, cu boltă cu muchii intrate "en bonnet d'll -
v~que", ocupă etajele întîi şi doi ale turnului.Legătura între nivele se face 
printr-o scară prinsă în grosimea zidului dinspre vest, iar e etajului întii 
cu parterul printr-o scară laterală alipită ulterior peŢetelui sud, suirea fă
cîndu-se iniţial probabil printr-o scară mobilă de lemn. 

Ca şi biserica, turnul-clopotniţă, cu zidurile străbătute de eră -
pături în urma unui cutremur, a fost supraînălţată în veacul al XIX-lea. 

Prin restaurarea actuală, cornişa a fost coborîtă la vechiul său 

nivel şi refăcută cu zimţi de cărămidă după modelul bisericii. 
Au fost refăcute de asemenea ciubucele de colţ care fuseseră Îillo

cuite cu pilaştri cu ~rofile clasice, precum şi firida af'lată în faţada est 
deasupra arcadei intrării, al ciµ'ei ancadrament fusese cioplit şi care dispă
ruse, fiind umplută cu zidărie. Două rînduri de centuri de beton armat turna
te în grosimea zidăriei, în canalele rămase goale de pe urma putrezirii foste
lor grinzi de lemn de legătură, au întărit în mod temeinic zidăria de jur im -
prejurul turnului. 
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Fig.24. Turnul clopotniţă - planuri: al parter 
b etaj I 

Fig,25. 

c etaj clopote. 

Turnul clopotniţă - secţiuni inainte de restaurare. 
Zona haşurată reprezintă zidăria supraînălţată in 
sec.XIX. 
a) secţiune vest-est; 
b) secţiune nord-sud. 
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Fig.26. Turnul clopotniţă - faţa
da de est Oupă restaurare. 
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Fig.28. Poarta de lemn a turnului clopotniţă. 
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Turnul clopotniţă -
faţada de vest după 
restaurare. 
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Intreage operă de restaurare a bis eric:l..i şi a turnului-clopotn:t ţ;ă, 
care reprezintă partea cea mai importantă din restaurarea generală prevăzută 

pentru mănăstire, a urmărit proiectul întocmit in cadrul atelierului de monu
mente istorice al Institutului central de sistematizare al oraşelor şi regiu
nilor, de arhitect Eugenia Greceanu şi inginer D.Spoială, sub îndrumarea con
ducerii atelierului şi avizările Direcţiei generale a monwnentelor istoricea
parţinînd forului tutelar de pe atunci D.A.U. Ministerul Construcţiilor. 

Lucrările au fost executate în regia Departamentului Cultelor în 
cursul anului 1956. 

N o t e 

1 Din Viata sfintului Nicodim, de Stefan ieromonahul, apud I.Donat, ~ 
tiunile religioase ale Olteniei, în 11Arhivele Olteniei n ,anul XV ,1936,p.304 
(vezi în general această lucrare, cu bibliografia respectivă, pentru în
ceputurile mănăstirii). 

2 Ibidem, p.305 şi 306, nota 8, 

3 V. Drăghiceanu, op. cit. ,p.106. Iată textul pisaniei: "Această sfîntă şi 

dumnezăiască mănăstire de la Motru, a cărei hram se prăznuieşte prea po
dobna Paraschiva, din temelia ei este zidită de jupan Preda Brîncoveanul 
vel vornic la anul de la zidirea lumii 7161 (1653), care de la acea vreme 
pînă acum stătu nezugrăvită, iară după aceia lwninatul şi înălţatul Io 
Constantin Brîncoveanul Basarab voivod nepotul lui de fecior, într-al şa
ptesprezecelea an al domniei sale, o au zUc,o-răvit şi o au înfrumuseţat cwn 
se vede la leatul 7213 (1705), săvîrşind-o în bună pomenire şi slavă veci
nică.Mesiţa septembrie vă 30 dni"(Paul da Alep.Călătoriile patriarhului 
Macarie de Antiohia în Tările Romîne, 1653-1658 1 trad.Oioran,Bucure şti, 1900). 

4 Traducerea foloseşte în mod greşit cuvîntul "cupolă" pentru "turlă". 

5 St.Ciuceanu, Ranort, în Anuarul Cam.Man.Ist., 1915, p.130-133. 

6 V.Drăghiceanu, op.cit.,p.106. "Această poartă s~u ferecatu cu toată 

cheltuiala cuviosului chir Stefan, nastavnic alu acestei sfinte mănăstiri. 
Iul.15 leat 7221-1712", 

7 V.Drăghice~nu, op.cit., p.106. 11Tudor se bate aici cu boierii Viişoreni 

din Craiova". 

8 Vîrtosu I., Eufrosin Poteca, ePjumen la tl-rea Motru, în B.ev. de ist. bis., 
Craiova, 1943, nr.2, p. 65-91. 

9 V.Drăghiceanu, on.cit., p.106. Iată textul: 
"Această reparaţie a zugr5.velei după st iluJ. original s-a făcut cu bună
voinţa înălţimei sale Barbu D.Stirbei prinţul stăpînitor a toat~ Tara Ro
mînească1 slobozind cheltuiala din Casa centrală şi prin osîrdia cuvioşii 
sale arhimandrit Efrosin Poteca ee;umenul acestei sf .mănăstiri de la Gura 
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, 

Motrului la anul 1852. Zugrav Niţă Stoenescu". 

10 H.Teodoru, Biserica schitului Flămînda din Cîmpu Lung-Muscel. în Bul. Com. 
Mon.Ist •• XXXV, (1942), p.182. 

11 Pentru tablourile ctitorilor vezi St.Ciuceanu, op.cit.,I.D.Stefănescu, !!!,_ 

peinture religieuse en Valachie et en Trans1lvanie. Paris, 1932, p.1?3-175 1 

pl.86-87. 

12 Recente descoperiri au arătat că şi biserica Sf.Gheo~gb.e din Piteşti, înăl
ţată în 1650t a avut trei turle aşezate în acest fel. 

13 N.Ghica-Budeşti, Evolutia arhitecturii in Muntenia şi Oltenia. Veacul al 

XVII-lea, in Bul.Com.Mon.Ist., XXV, 1932, p.60, 
In legătură cu asemănarea dispoziţiei turlelor acestor monumente din vea -
eul al XVII-lea cu biserica mănăstirii Dealu din veacul al XVI-lea.autorul 
emite interesanta presupunere a existenţei la origine la Dealu a unui pe -
reta interior străpuns de arcade, similar cu Brebu şi Gura Motrului. Este 
păcaţ că nu s-au întreprins încă cercetări pentru verificarea acestei ipo
teze. 

14 Clocociov (1645), Goleşti (1646), Sf.Nicolae-Tîrgovişte (1650),Sf.Impăraţi 
Tirgovişte (1650), Dintr-un Lemn (1650), Verbila (1650). 

i5 Forajele au fost efectuate de T.T.G. în vara anului 1956. 

16 Formatul cărămizilor veacului XVII:30 x 15 x 4,5 cm; grosimea rosturilor , 
2,5 cm. 

17 Mo~tarul executat cu var gras. Formatul cărămizilor la zimţi, 30 x 9 x 4,5 
cm. 
Formatul cărămizilor veacului XVII: 30 x 15 x 4 1 5 cm; grosimea rosturilor, 
3 cm. 
Formatul cărămizilor veacului XIX: 30 x 15 x 6 cm ; grosimea rosturilor, 
l cm. 

18 Tencuiala s-a executat astf'ela un grund de 1 cm grosime mortar de var .şi ci

ment - un tinei de 1/2 cm grosime mortar de var şi praf' de culoare - zugră

veală în culori de frescă pe traseul zgîriat în prea1abil în tinei. 

19 Grosimea peretelui turlei mari este de 80 cm. 
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LA RESTAURATION DU MONASTERE DE GURA MOTRULUI 
(Rbum&) 

\ 

Ce monast~re, situ~ au pied des collines qui dominent la rive droi-
te du Motru l son confluent avec le Jiu, comprend comme 
~glise de forme trefl~e, pourvue de trois tours, situ~e 
rectangulaire prot~g~e par de hautes murailles et dont 
d'un clocher massif A deux ~tages. 

monument principal une 
au milieu d'une cour 
l'entr~e est surmont~e 

Le monast~re a ~t~ ~d1f1~ au d~but du XVIe si~cle par le grand lo
goth~te Harvat, maia les batiments actuels sont moine anciens,~tant construita 
en 1653,sous le r~gne de Mathieu Bassarab, par le descendant du fondateur ,le 
grand "vornic" Preda Bran.covan. Le petit fils de celui-ci,le prince Constantin 

Brancovari,fit ex~cuter en 17o5 la peinture int~rieure de l'~glise. 
L'~glise est un monument typique de l'~poque de Mathieu Bassarab , 

sa ressemblance Atant frappante surtout avec les ~glises des monast~res de 
Plumbuita (1647) et de Brebu (1650). Comme particularit~s sp~cialement int~res
santes, il convient de mentionncr la disposition des tours coupl~es du pronaos 
reposant sur une base commune et la peinture A motifs de briques apparentesre
couvrant les fayades. 

Diff~rents remaniements furent apportAs au monast~re au cours du 
XIXe si~cle: les murs et les tours de l'~glise furent sur~lev~s,les corniches 
criginales en dents de scie supprim~es, les fayades recouvertes d'une couche 
epaisse de cr~pi, enfin le clocher fut 6galement sureleve et sa corniche sa -
crifi~e. En outre, par suite d'une s~rie de tremblements de terre,ainsi que du 
manque d'entretien, les b~ti~ents d~crits ~taient,ces derniers temps, en fort 
mauvais 4tat, les mura pr~sentant en de nombreu:z: endroits de serieuses l~zar

des. 
Les travaux de restauration ont prevu la restitution des e1~ments 

originaux modifi~s ou supprim6s au XIXe si~cle: les murs et les tours de l'~
glise ont ~t~ ramen~s ~ leur niveau initial par d~molition de la mayonnerie a
jout~e, les corniches originales en dents de scie ont 6t6 reconstitu~es,le cris'
pi recouvrant le parement ancien a ~t~ enlev~ et le d~cor peint - qui se trou
vait tr~s forte~ent endommag~ par le mart~lement pr~alable au cr~pisnage du 
xrx0 si~cle - dut tt=e enti~rement rcfait, ~ l'exception de Geu:r pa.nn~aux lais
s~s intacts comrr,e t~'.!loin du d~cor original. On a E:galement ex~cut~ lcr:: travc.ux 
de consolidation necessaires: on a r~par6 les crevat:"ses 1 on a a_ppliqu~ des cei.n
tures en b~ton arm~ au corps de l'~~lise et aux tours,on a b~tonn~ 1 1 extrados 
des vo'O.tcs et on a compl~t~ les tirants m~talliques disposE:s ~ la naissance des 
arcsint~rieurs. Enfin le clocher a ~te rnmene ~ sa forme initiale et consolidt. 

La restauration n'a porte ni sur la peinture int~rieure de l'lc;lisP.1 

ni sur les bâtiments annexes du monast~re,qui formeront l 'objet d'i..u1C ~t3.pe ul

t~rieure de travaux. 
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J'ig.l. 

Fig.2. 
l!'ig.3. 
l!'ig.4. 
l!'ig.5. 
P'ig.6. 

:Fig.7. 
Fig,8. 
l!'ig.9. 

P'ig.10. 
P'ig.11. 
l!'ig.12. 
Fig.13. 
Fig.14. 
l!'ig.15. 
Fig.16. 
l!'ig.17. 

l!'ig.18. 
Fig.19. 
Fig.2o. 
Fig.21. 
Fig.22. 
Fig.23. 
l!'ig.24. 

l!'ig.25. 

Fig.26. 
Fig.27. 
Fig.28. 

BXPLICATIO~ D.!S FIGUR.!S 

PlBA d'ensemble. 1) Clocher. 2) !glişe. 3) Demeure des higoua~nea. 
4) FondemeAts des ancieIJ.IleS cellules. 5) Cellules supprim.&es par la 
derni~re restauration. 6) Ferae. 7) Logem.ent des pr&tres. 
Vue d'ensemble du aonast~re pendant les travaux de restauration. 
Vue d'ensem.ble du ao.nast~re apr~s la restauration. 
Plan de l''glise. 
Plan des tours. 
Coupe longitudinale de l 1 &glise avant la restauration. Les portioDll 
hachur~es repr~sentant les adjonctions du xr:x8 si~cle. 
Fayade sud apr~s restauration. 
Fa9ade onest aprlts restauration. 
Corniches et niveaux anciens apparua au cours des recherches. Coupe 
A travers le porche. ~) Corniche et arcatures des tourellea.B)llayCEEe 
rie de rem.plissage entre las tourelles.C) Corniche de la base dea 
tourelles. D) Mura sur&lev6s au :r:a:• si~cle, ~) Corniche g6n6rale. 
Fa9ade de 1 1 &glise, avec traces de peinture. 
D~tail de peinture d'un panneau. 
Portail du pronaos. 
Fen~tre de l'autel. 
Fragment de 1 1 ancienne corniche A la base de la tour du naos. 
~tai.l des arcatures en dents de scie de la tour du naoe. 
Vue des traces d'Bl."catures en dents de scie de la tour du naos. 
D6tail de mayonnerie A la tour principale. Les portions en pointill6 
correspoD.dent aux briquea en dents de scie ras6es au cours du ~ 
sncle. 
L'&glise avant la restauration. Fa9ade est. 
L1 6glise avant la restauration. Fa9ade ouest. 
L'~glise apr~s restauration. Fayade oueşt. 
L'ăglise apr~s restaur~tion. Fayade est. 
Le clocher avant la restauration. 
Le clocher. Fayade est apr~s restauration. 
Le clocher. Plans. a)Rez-de-chauss~e. b) I-er 6tage. c):!tage des ci.o~ 
ches. 
Le clocher. Coupes avant ia restauration. a)Est-ouest. b) Nord -sud. 
La portion hachur~e correspond au:i: mura sur6lev~s au XII8 si~cle. 
Le clocher. Fayade est apr~s restauration. 
Le clocher. Fa~ade ouest apr~s restauration. 
Porte en bois du clocher. 
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