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BISERICA SF. 'ELEFTERIE DIN BUCURESTI I 1 
- C1ădită la 1743, reparată la 1867, restaurată la 1930 -

DE A RHITECTUL ŞTEFA BALS. , --0 --

Acastă sfântă si dumnezeiască biserică care
· 

să prăznueste pr'e numele marelui mucenic 
Gheorghie

' 
si a sfăntului sfesteno-mucenic 

Elefterie s'a� ridicatu si s'au �iditu dăn te
meliia iei si s'au înfr�musetat precum să 
vede cu cheltuiala răposatul�i jupăn Cos
tandin sin Macsin cupeţ, prin osteneala pres
finţitului Mitropolitu al  Un�rovlahiei chir 
Neofit şi a dumisale jup. Andrei Zaraf, un
chiul răposatului, pre carele l-au fostu lă
sa tu epitrop la moarte dumnelui şi s'au să
vârsitu acastă dumnezeiască biserică în zi
lele

'
pre-Iuminatului si pre·înnăltatului Domnu 

10 Mihai Racovi ţă 
'
Voevod î�tt'o pomenire 

vecnică ctitoriloru si ostenitori ce mai sus 
pomenit .. Lea[t] [7]252. M. D. 2. (fig. n. 

Examinând]planul Bucureştilor ridicat de Fr.· Iosif 
Sulzer în 1 780, adecă treizeci şi şapte de ani după 
fundarea ei 1 se constată că bi3erica este c1ădită 
în afara oraşului, pe o mică insulă cuprinsă în 
:serpuiturile Dâmbovitei 3. 

, , 
Aşezată la umbra pomilor ce  acoperiau insula, 

lângă heleşteul format acolo de apele, pe atunci 
" leggiere e salubri" ,  ale Dâmboviţei ,  era bine 
cunoscută de Bucureşteni, cari veniau in zilele 
călduroase de vară, atraşi de pitorescul locului. 

Până si D oamna lui Alexandru-Vodă Ipsilanti, 
, 

"o natură, pare-se, poetică şi languroasă, . se 
simţi a mai mult atrasă de păduricea şi heleşteul 
de la Sfântul Elefterie, unde adese ori sta oare 
întregi noptea să mediteze 4 " .  

Cercetând mai departe diversele planuri a le 
oraşului, ridicate la câţiva ani interval de Marele  
Stat Major austriac prin locotenentul Purcel în  
1789 şi locotenentul Erost în  1 79 1 ,  vedem că În  
jurul bisericii erau acum câteva case ş i  un parc 

1 Datele relative la biserică sânt luate din "Istoria Bucu
reştilor" de G. 1. Ionnescu-Gion, pp. 131 ,  1 55, 187, (;94. 

2 Maxin Cupeţul a mai lăsat venituri şi bisericii Colţea, 
unde d fost i"gropat. Pisania a fost publicată de d. . Iorga, 
in Inscripţii din Bisericile Romăniei, fasc. II, no. 766 . 

8 Toate planurile citate se găsesc la Museul Municipal. 
• Ionnescu Gion, o. c., p. 131 . 

bine trasat 5. Cursul Dâmhoviţei s'a mai schim
bat, insula nu mai există, aspectul general însă 
rămâne probabil acelaşi multă vreme, judecând 
după planul maiorului Boroczin, făcut supt Vodă
Ştirbei în 1852, care ni arată biserica încă 
aproape isolată. 

Fiind mult vis' tată de credinciosi pentru icoa
nele sale făcătoare de minuni, la �are se închinau 

Fig. 1 .  - Biserica Sf. Elefterie după restaurare. 

bolnavi şi îndrăgostiţi, a avut destulă faimă pen
tru a-şi impune numele cartierului care i s'a des
voltat cu încetul împrejur. 

Cu toate acestea este lăsată fără ingrijire (de şiapar
ţinând Mitropoliei, căreia îi slujia de schit) şi în urma 
cutremurelor din acea epocă îşi pierde cele două 

� Parcul se găsi a in faţa casei boierului Filipescu. Din in
scripţiile săpate pe coloanele pridvorului se poate presu
pune că a mai existat acolo şi o şcoală de cântăreţi. 
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134 BULETINUL COMISIUNH MONUMENTELOR UTORICE 

turle si rămâne dărăpănată până in 1 867, când a fost 
repar�tă, pe vremea MitropoJitului ifon (fig. 2). 

Atunci i s'a dat infăţi�area pe care şi-a păstrat-o 

• 
până în ajunul restaurării actuale, săpându-se urmă-
toarea inscripţie pe un bloc de piatră , care nu este 
decât partea superioară a cadrului uneiCl din ferestre : 

"Anul 1867, Octomvrie, ziua-o Reparaţia aces� 
tei Sf. Bis. s'a făcut în zilele Preîn. Domn Ca
rolu şi Mitropolitu Nifon din venitul Sf. Bis. şi 

ajutorul făcătorilor de bine prin osârdia O: Epi

tropilor ... Poenaru, Preotul I. Catihit : N. Cristescu, 
Preoţii Lazăr Nicolae, şi reparată de ... " (fig. 3)r 

I.�! 1, 2, � 4, 1M. 
Fig. 3 .  - iserica SI. Elefrel ie. Plan 

DESCRIEREA BISERICII .  

Biserica este construită din cărămidă şi are ziduri 1 .  Naos trilobat, cu abside circulare in interior, 
de 65 cm. grosime. Planul ei se compune din : poligonale in exterior. 
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BISERICA SF. ELEFTERIE DIN BUCUREŞTI 1 35 

I I .  Pronao.s, cu scară aHpită de păretele ord, 
supra-lărgit în raport cu naosul şi despărţit de 
acesta prin trei arcade pe coloane de piatră. 

I II. Pridvor deschis, cu coloane de piatră (fig. 3). 

PRIDVORUL, un dreptunghiu prelungit perpen
dicular pe axa bisericii, are patru coloane simple 
de piatră în faţadă şi câte o coloană de zid an
gajată în faţadele laterale.  Este boltit in modul 
obisnuit, cu ca Iotă sferică şi pandantivi, asezată , , 
pe patru arcuri în plin centru. Pentru a obţinea 
pătratul central, in care se înscrie calota, pridvorul 
fiind dreptunghiular, arcurile Nord şi Sud sânt 

Alipită de păretele Nord, scara exterioară suind 
la clopotniţă, circulară În interior şi poligonală în 
exterior (cu cinci laturi), are trepte masive de 
lemn. 

Cele patru coloane de piatră sculptată, din care 
două angajate in păreţii laterali, care susţin păre
tele dintre naos şi pronaos, sânt aşezate pe un 
postament inalt de zidărie. 

NAOSUL este o încăpere dreptunghiulară, măr ..... 
genită spre latura Est de absida altarului (foarte 
adâncă, având două nişe : proscomidia şi diaco ..... 
niconul), şi spre laturile Nord şi Sud de cele două 

, • ..0' -1, 2, ..3, 4, 5, M. 

Fig. 4. - Biserica Sf. Elefterie. Secţiune. 

lărgite , m ult. Tot sistemul pe arcuri este în "porte
. â-faux", picioarele arcurilor recăzând pe console 
profilate. 

Trecerea din pridvor in pronaos se face prin
tr'o uşă in ax, având un cadru de piatră sculp
tată , cu pisania aşezată de-asupra. 

PRONAOSUL, luminat prin două ferestre desa ..... 
xate mai mari şi alte două mai mici de-asupra, 
·este boltit ca şi pridvorul, arcurile Nord şi Sud 
fiind destul de late pentru a obl,inea pătratul cen
tral. Şi aici partea de jos a arcurilor se termină 
tot pe console. 

abside laterale. Către pronaos, alte două nişe for ..... 
mează replica celor din altar 1.  

Ca şi la pronaos, ferestrele mari care sânt aşe ..... 
zate în axul absidelor au un al doilea rând de 
ferestre mai mici de-asupra. 

Spaţiul este boltit, cu patru arcuri mari în plin 

1 Aceste nişe şi faptul că biserica aparţine tipului de plan 
»simplu' o leagă de seria monumentelor in care se regă
sesc urmele influenţei sârbeşti. Vezi G. Balş, Influence du 
plan serbe Sll T le plan des eglises roumaines, în .l'Art 
Byzantio chez les Slaves. Les Balcaosc,  voI. II, col. .Orient 
et Byzance", p. 278. 
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centru. Cele Nord şi Sud sânt înguste şi proptite 
de bolţile în jumătate de calotă sferică al absi ... 
delor laterale. Celelalte, E-W, sânt largi şi se 
opresc, unul în păretele spre pronaos, celălalt 
direct în bolta altarului ma i  joasă şi terminată la 
capăt cu jumCitate de calotă sferică (fig. 4). 

Pătratul central do-asupra căruia se înălţa turla 
Pantocratorului prin intermediul pand�mtivelor este 
ilcum acoperit cu o boltă de scânduri. 

l\,j&' "1 2., .:l, <;, 5,M 
Fig. 5. - Biserica Sf. Elefterie. Faţadă. 

,IN EXTERlOR , hiserica presintă decorul carac ... 
teristic al monumentelor din epoca fanariotă. Fa ... 
ţada este împărţită in două părţi inegale printr'un 
brâu, simplu ciubuc rotund , încadrat de două făşii 
plate, puţin, e�ite în afara zidului (fig. 5). 

Partea inferioară, mai înaltă, este decorată cu 
o serie de arcaturi oarbe tri lobate şi in acoladă, 
sprijinite pe pilaştri, mergând jur împrejurul bi ... 
senCll până în dreptul pridvorului, care este un 
portic deschis pe coloane simple de piatră. 

Partea superioară este decorată cu medalioane 
circulare, întra te în grosimea zidului. De ... asupra 
lor mai e încă un brâu, o frisă şi cornişa .  

Basa turlei ,  pătrată, abia ieşind de-asupra aco
perisului, este decorată si ea cu medalioane. 
Turia este nouă. Tot asa ;i acoperisul cu olane. 

Ferestrele actuale nu �ânt cele origi'nale , care erau 
încadrate cu un chenar de piatră sculptată, din care 
s'a re găsit un singur fragment în fatada Nord. 

În sfârsit sO"lul cel vechiu, complect deteriorat, 
, 

este ascuns de un placaj de cărămidă modernă. 
Decorul arhitectonic al faţadelor era complectat 

cu o decoraţie în frescă cu motive ornamentale, 
abia visibi le actualmente, ce acoperia profilele 
cornişei, frisa, brâul şi câmpul medalioanelor. 

Fig. 6. - Biserica Sf. Elefterie inaime de restaurare, 

Dacă , acum, comparăm planul descris mai sus: 
cu planurile bisericilor contimporane si chiar ante .... 
rioare , observăm că, afară de mici

' 
diferente în 

detalii, este identic cu mare parte dintre
' 

ele 
Acest plan cu caracteristicile sale : naos trilobat.. 
pronaos uşor supra-lărgit, cu scară exterioară, 
pridvor pe stâlpi şi turlă pe naos şi pronaos, 
apare acum fixat la sfârşitul secolului prec edent 
şi nu mai variază pănă în zilele noastre. 

Decoraţia exterioară însă, nelegată organic, simplU' 
veşmânt aplicat pe faţadele bisericii, variază mai 
uşor. Cu apariţia Domnilor fanarioţi este supusă 
din ce în ce mai mult influentelor orientale. 

, 

SI. Elefterie, cu arcaturile polilobate în acoladă, 
pilaştri şi medalioane , represintă tipul noului stil , 
care se răspândeşte răpede in toată Muntenia şi. 
devine stilul caracteristic al secolului al XVIII-lea 1 •. 

J Grigore Ionescu, in Istoria ar/âteclurii romăneşti. 
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BISERICA SF. ELEF TERIE DIN BUCUREŞTI 1 37 

RESTAURARE A BISERICII. 

La începutul restaurării, monumentul 
nu se presinta aşa cum este azi. Se 
poate vedea pe fotografia luată atunci 
ce înfăţişare avea, cu mica turlă de 
lemn, cu arcadele pridvorului înfun
date, cu un al doilea pridvor de lemn 
în fată, cu acoperisul de tablă văpsită 
şi cu' păreţii găuriţi în intregime. În 
primăvara anului 193J, Consiliul paro
hial hotărând să restaureze biserica, 
s'au început cercetările preliminare 
(fig. 6 şi 7). 

Cunoscându-se caracteristicile tipului 
de biserici din secolul al XVllI-lea, 
se putea presupune de la început că 
existase un pridvor deschis pe stâlpi 
şi foarte probabil o turlă pe naos. 
Din interior se vedea îndată că biserica 
fusese prelungită, deschizându-se o 
largă arcadă în păretele intrării şi mu
tându-se uşa cu cadrul e i  de piatră în 
dreptul arcadei centrale a fostului prid
vor. La primul sondaj făcut la colţul 
Sud-Vest a l  bisericii au apărut capite le 
si fusul unei coloane de piatră (fig. , 
8). Cojindu-se apoi cu grijă o făşie de 
tencuială de la cornişă pănă în soclu,  
s'au găsit urme de frescă la profilele 
cornişei, la frisa superioară, la ciubuce 
medalioane si brâu. Cu această ocasie , 
s'a mai constatat că păreţii bisericii 

Fig . 7. - Biserica Sf. El : fterie ina in te de resta urare. 

B"l. Com. )lon IsI. - Face. "1, 1 � l:l'l. 

Fig. 8. � Biserica Sf. Elefterie in cursul restaurării. 

fusese ră supra-înălţaţi cu EO cm. ,  că actualul nivel, 
al solului este mai sus cu 30 cm. faţă de cel ve
chiu şi că soclul existent ascunde pe cel vechiu. 

Urmele celei de-a doua turle nu s'au mai 
găsit, de oare ce la reparaţi a făcută după prăbuşirea 
ei a fost dărâmată toată zidăria palatului pănă la 
partea superioi:lră a pandantivelor. În  urma re
sultatului obţinut prin cercetările descrise mar 
sus, programul restaurării era următorul : 

1 )  Redeschiderea arcadelor pridvorului, mutatul 
uşii pe zidul pronaosului şi desfiinţarea pridvo
rului de lemn. 

2) Cojitul tencuielii pe toată suprafaţa bisericii, 
. pentru a scoate la iveală resturile din vechea 
zugrăveală. 

3) Refăcutul invelitorii. 
4) Desfiinţatul turlei de lemn, refăcutul unei 

turle de zid la pronaos şi eventual la naos. 
5) Coborâtul solului la nivelul celui vechiu, şi 

6 
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TURLA. Din toate acestea, problema principală 2) Refacerea turIei fără considerente arheolo ... 
era restaurarea turlelor. gice, in spiritul vremii moderne. 

De la inceput s'a renunţat la reinălţarea turIei 3) Reconstituirea turIei pe basa elementelor 
naosu!ui din causa lipsei datelor necesare pentru cunoscute şi a studiului monumentelor con tim ... 
reconstituire şi din causa proastei stări a arcu... porane bisericii. 
rilor crăpate la cheie, necesitând, în O Z /DARlE VEC HE 

casul unei supraîncărcări, costisitoare m1 ADAO&A TĂ ÎN 186 7 
lucrări de consolidare. � . ., MODERNA 

Pentru cea de-asupra pronaosului 
insă, se aveau unele indicii, obţinute 
in urma dărâmării turlei de lemn , şi 
anume : 

înălţimea patului turlei, determinată 
printr'un fragment din cornişa origi
nală găsită supt coama acoperişului ; dia
metru! interior ; faptul că turla fusese oc
togonală, cunoscut din urmele găsite în 
zidărie la  partea superioară a patului. 

O reconstituire precisă nefiind po
sibilă din causa insuficienţii acestor 
date, rămânea de ales una din urmă
toarele soluţii : 

1 )  Menţinerea aspectului actual a l  
bisericii, acoperindu-se patul şi ren un
ţându ... se la turlă. 

Z/DA.Q/A 
VECHE 

VECHE O/IV 
-.f8(J7 

Z IDACUE NOUĂ (-f9X» COMPLECTÂND coţmişA 

Fig. 1 0. - Biserica Sf. Eldterie. Cornişa bisericii. 

Prima soluţie este indicată în casul unui mo
nument de o importanţă istorică sau artistică atât 
de mare, încât orice încercare de a-i modifica 
înfăţişarea să apară ca o lipsă de gust. 

Nimic însă in casul de fată nu indreptătia 
, , 

tratarea in obiect de museu a unui monument 
încă "viu" ,  deschis cultului şi deservind un car
tier intreg, ai cărui credincioşi nu ar fi înţ.eles ca 
biserica să rămână ciuntită. 

lipsa unui stil modern bine fixat a fost causa 
Înlăturării soluţiei a doua, soluţie aplicată a dese ori . 
cu succes in epoci le trecute, când nu exista acest 
respect al monumentului istoric, care ni  interzice 
azi astfel de experienţe cu resultat incert. 

De aceia· s'a rămas la ultima soluţie, ca fiind 
cea mai favorabilă monumentului si cea mai 

, 

conformă cu tradiţia şi cu cerinţile credincioşilor. 
Din cercetările făcute printre bisericile contim

porane cu Sf. Elefterie ,  s'a constatat că, dintre 
toate, biserica Sf. Ştefan din Bucureşti, clădită in 
1 768, care şi-a păstrat încă vechea turlă ,  era cea 
mai indicată pentru a da indicaţiile necesare. 
De si clădită cu douăzeci si cinci de ani mai 

, , 

tărziu, bisericile sânt aproape identice. 
După acest model şi cu elementele cunoscute, 

Fig. 9. - Biserica SI. Elefterie, fatada Est, după restaurare. s'a făcut proiectul de reconstituire a turlei. 
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BISERICA SF. ELEFTERIE DIN BCCUREŞTI 

Fig. I l .  - Biserica Sf. Eleftf'rie, faţada Sud. d upă restaurare. 

Construită în cărămidă, a fost întărită cu 
colace de beton armat. Tot în beton armat 
a fost făcuţă şi bolta. Crucea a fost refăcută. 
dIn nou. 

ACOPERIŞUL bisericii") trebuia coborât, 
dărâmându-se din păreţii exteriori cei 60 

em. de zidărie nouă. Pentru a nu răzima 
însă şarpanta acoperişului pe bolta de scân
duri a naosului, nu s'a putut suprima com
plect acest adaos de zidărie. 

S'a înălţat puţin coama acoperişului, s'a 
coborît nivelul streşinei cu 30 cm. în loc de 
60 şi, făcând--o de 90 cm. lărgime, s'a ob-
ţinut panta necesară de acoperiş pentru a 
nu atinge extra-dosul cupolei (fig. �). 

Neexistând nicio indicaţie în privinţa ve
chiului material întrebuinţat la  învelitoare, 
s'a înlocuit tabla de fier cu olane 8. 

Este probabil, de altfel, că vechea înve
litoare era tot de olane, mult întrebuinţate 
în acea vreme, plumbul şi arama fiind ma
teriale scumpe, iar şiţa rară în Bucureşti. 

CORNIŞA.  Observându-se fresca la profilul 
superior al cornişei, s'a văzut că făşia neagră 
mă.rgenind motivul decorativ de pe ultimul 
profil, era scoasă în afară, ca şi când ar fi 
aparţinut altui profiI în continuarea celui 
existent. Din cercetările făcute a reiesit că 

, 

există într'adevăr dou� rânduri rupte de 
cărămizi vechi, cuprinse în adaosul de zi-

8 Tabla de fier nu exista lncă pe vremea aceia. 
Fig. 12.  - Biserica Sf. Elefterie, faţada Nord, urma ferestrei 

astupate, cu prabul de piatră sculptată. 

1 39 
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·dărie nouă peste cornişă. Din felul cum sânt 
aşezate, perpendicular pe faţadă, se poate presu
pune C'ă aceste cărămizi făcuseră parte dintr'un 
profil superior terminând cornişa. Necunoscându-se 
insă forma părţii dispărute, complectarea s'a făcut 
prelungindu-se acele două rânduri până la di
TIlensiunea unei cărămizi întregi (fig. 10) .  

PARAMEi\T. După ce s 'a îndepărtat toată ten
cuiala la păreţii bisericei, păstrându-se însă absolut 
10ate urmele din vechea zugrăveală în frescă, 
.abia visibilă acum, s'a curăţat zidăria, adâncin .... 
d ll-se rosturile, şi s'a re tencuit din nou. Faţadele 
ieşind petecite din causa contrastului între supra
-feţele nou-tencuite şi numeroasele porţiuni cu 
zugrăveală veche, s'a trecut o spoială de coloare 
·gălbuie (fig. 1 1 ) .  

Legătura de fier incercuind biserica supt cor
nişă, aşezată probabil în 1867, a fost lăsată pe loc. 
Crăpăturile din zidărie, formate probabil în urma 

Fig. 13. - Biserica Sf. Elefterie. Fatada Nurd, 
cu fereastra astupată restaurată. 

·cutremurului C'e a dărâmat turlele, sânt toate vechi 
-şi n'au mai progresat. Au fost curăţi te şi umplute 
cu zeamă de ciment. 

FERESTRE. Odată cu scosul tencuieJii s'a des
·coperit existenţa a două ferestre înfundate in 
dreptul nişelor laterale ale naosului. Acea din spre 
1 ord mai avea încă la partea inferioară cadrul 
de piatră sculptată C'are de sigur existase şi la  toate 
celelalte ferestre. Partea superioară a ferestrelor, pe 
.de altă parte, era şi ea cunoscută, după cum s'a 

menţionat mai sus, din blocul de piatră cu ins
cripţia reparaţiei din 1 8 :7 (fig_ 1 '2). 

Pe lângă aceasta s'a mai găsit la toate feres
trele, în partea lor superioară, o scândură înecată 
în zidărie, servind ca boiandruc provisoriu pentru 
susţinerea cărămizilor până la aşezarea cadrului 
de piatră. 

Cunoscându-se astfel dimensiunile şi forma 
cadrului, se putea face uşor o restaurare com
plectă. Din l ipsă de fonduri însă s'a renunţat la  

Fig. 1 4. - Biserica Si. Elefterie, fereastra altarului. 

readucerea lor în starea primitivă, aşezându-se în 
locul cadrelor nişte foi de plumb încastrate in 
zidărie, care să l i  fixeze conturul. 

În faţada de Nord a fost conservată bucata de 
piatră a cadrului aşa cum s'a găsit, indicându-se 
forma vechii ferestre înfundate printr'o nişă să
pată în zid (fig. 1 3) .  

La altar, fereastra superioară, ce fusese şi ea 
înfundată, a fost redeschisă, liberându-se fresca, 
rămasă intactă pe glafuri. Celelalte ferestre supe
rioare la naos şi pronaos s'au conservat, mutân
du-se doar spre interior tocul aşezat la faţa zidului. 
În sfârsit cadrele de piatră sculptate la prosco-

, 

midie si diaconicon au fost curătite si liberate de 
, J , • 

tencuială (fig. 1 4). 
PRIDVOR. Arcadele prid vorului au fost des

fundate. Coloanele de piatră şi tiran ţi i  de lemn 
rămaşi îngropaţi în zidărie au rea părut. Demon-
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1:area pavilionului de lemn şi a platformei de zid

aşezată in faţa intrării au scos la iveală urmele 

-unor trepte circulare, care au fost refăcute. 

pridvor şi pronaos, refăcut, desfiinţându-se arca da 

ce-i ţinea locul. 
Astfel s'a revenit la planul primitiv al bisericii. 
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zidărie, şi la altar, unde s'a deschis o uşă 
in dreptul unei nişe existente, lipsită de zu
grăveală. 

Lucrările de restaurare descrise mai sus s'au 
terminat în toamna anl!lui 1 930, amânându-se, 
din lipsă de fonduri, rEstul lucrărilor necesare 
pentru terminarea restaurării, adecă : 

1 .  Curăţirea picturii in frescă, acoperind păreţii 
şi bolţile în interior, ascunsă supt stratul de zu
grăveală adăogat probabil in 1 8b7. 

2. Curăţirea coloanelor sculptate între naos şi 
pronaos, îndepărtându-se stratul de coloare în 
uleiu cu care au fost văpsite. 

3. Incastratul in păretele pridvorului a inscrip
ţiei menţionând reparaţia din 1 867. 

4. Restaurarea soclului. 
5. Punerea in valoare a bisericii, amenajându-se 

terenul d'imprejur, conform planului făcut, în 
care se ţine sa ma de diferenţa de nivel Între solul 
vechiu si cel de azi si de viitoarea isolare a bi-, , 
sericii în mijlocul unei pieţi, prevăzută în planul 
de sistematisare a cartierului 9. 

În soluţia adoptată se creiază, la un nivel mai 
jos decât strada, o zonă de verdeaţă în jurul 
bisericii (fig. 1 5). 

Lucrările de curăţire a picturii au fost începutel0� 
însă proasta stare a frescei a descurajat pe eno
riaşi, cari n'au înţeles că l ipsurl1e ce s'au găsit 
n'aveau aici nicio importanţă, frumuseţa constând 
în ansamblul decorativ format de multimea acelor , 

9 S'au inceput in vara anului 1 934 lucrări pentru reali
sarea acestui plan, tare au fost in să intrerupte. 

1 }  umai pictura d i n  pridvor a fost până acum curăfită 
complect, in condiţii satisfăcătodre (Se poate regreta com-

scene în colori delicate desfăşurându-se pe toată 
suprafata păreţilor. 

Complectarea operei de restaurare ar trebui 
dusă până la capăt, transformându-se astfel aceasti'l. 

Fig. 1 6. - Biserica Sf. Elefterie. Uşa restaurată. 

biserică într'unul din rr.onumentele cele mai re
presentative ale secolului el XVIII-lea din Bu .... 
cureşti (fig. 16). 

plectarea scenelor lipsă pe zidăria nouă în jurul uşiL) In 
interior sânI curăţite portretele ctHorilor şi scenele absidei 
Nord şi Sud. Cu ocasia curăţirii portretelor ctitorilor s'a 
confirmat ipotesa exislenţei a două t urle. 
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