RESTAURATORI ROMÂNI: ARHITECTUL ȘTEFAN BALȘ (1902 – 1994)
FIȘĂ MONUMENT RESTAURAT

Denumire Mănăstirea Moldovița
Localizare sat Vatra Moldoviţei, jud. Suceava
Cod LMI SV-II-a-A-05673
Scurt istoric
Mănăstirea Moldovița este ridicată de Petru Rareș în anul 1532, în imediata
apropiere a ctitoriei străbunicului său, Alexandru cel Bun, care fusese ridicată
în anul 1410, fiind căzută în ruină în secolul al XVI-lea.
În anul 1612 Efrem, egumenul mănăstirii, ridică clisiarnița, pe latura de nord a
incintei.
Restaurare
Mănăstirea Moldovița, ctitoria lui Petru Rareș este restaurată de arhitectul
Ștefan Balș în perioada 1954-1970.
Restauratorul modifică vechiul acoperiș al bisericii ”Buna Vestire”, care
acoperea bazele turlei. Având ca sursă tabloul votiv, el eliberează bazele
turlei, realizând un acoperiș fragmentat, cu frângere de pantă și streșini ample,
de 2,4 m, care urmăresc constant conturul cornișei. Este menținută șarpanta
istorică, frângerea de pantă realizându-se prin modificarea căpriorilor de
streașină.
În perioada 1955-1957, Balș reconstituie, prin analogie și pe baza urmelor
găsite, clisiarnița aflată în stare de ruină. Zidurile sunt reîntregite,
ancadramentele sunt refăcute după modelul celor originale păstrate, se
realizează un balcon-cursivă pe console din piatră și un acoperiș în patru ape,
de factură tradițională moldovenească.
Întreaga incintă este amenajată. Sunt restaurate chiliile de pe latura de sud a
incintei.
Ruinele bisericii vechi, ridicată de Alexandru cel Bun, sunt eliberate și puse în
valoare.
Documentar foto
1. Biserica „Buna-Vestire” a Mănăstirii Moldoviţa înainte de restaurare, foto Șt.
Butak, 1954, Fototeca INP

2. Biserica „Buna-Vestire” a Mănăstirii Moldoviţa, imagine actuală, foto Anca
Filip
3. Clisiarnița înainte de restaurare, foto Șt. Butak, 1954, Fototeca INP
4. Clisiarnița, imagine actuală, foto Anca Filip
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