




R E C E N Z I E, 

Arh. P. E. MICLESCU, Biserici de lemn (O biserică 
regăsită la Bascov-Argeş) în revista « Arhitec
tura » Nr. 3-4, Iulie-Decembrie 1 942, p. 4 1-43. 
Autorul evocând farmecul atât de atrăgător al 

vechilor noastre biserici de lemn ne înfăţişează 
biserica cimitirului comunei Bascov din vecinătatea 
Piteşti lor în schiţe expresive şi amănunţite dându-ne 
vederea perspectivă, planul, secţia transversală şi 
şase cadre de ferestre cioplite în stejar, ieşite la 
iveală, în urma recentelor lucrări de restaurare, de 
sub tencuelile ce le acopereau. 

Bisericii , cu naosul dreptunghiular (fără abside 
laterale) i s'a adăugat mai târziu - ca şi la alte 
biserici de lemn din regiune - o clopotniţă de 
lemn pe un pridvor de cărămidă, cu arcade deschise 
pe coloane rotunde şi, la colţuri, prinse pe jumătate 
în zidărie. Dacă pridvorul s'a ridicat exact pe 
urmele construcţiei de lemn, înseamnă că biserica 
avea, ca şi unele biserici din Moldova şi Bucovina, 
peretele vestic în formă de absidă, cu trei laturi. 

Pe catapeteasma de zid - deci şi ea mai târzie -
s'au găsit, sub o pictură recentă, zugrăvite în frescă, 
frumoase icoane împărăteşti. 

Ferestrele, înalte şi frumoase ca proporţie, 
0 , 10 X 0 ,60 m, cu lumina de 0,80 X 0,20 m), au 
un bogat şi foarte variat decor sculptat care nu se 
repetă dela o fereastră la alta. Cadrele de stejar, 
în mod neobişnuit, sunt alcătuite numai din două 
bucăti îmbinate în axul vertical al deschiderii scobită 
în el�. In afară de multe motive geometrice pătrate 
sau rotunde şi în afară de multe crestături ieşite din 
jocul spontan al dălţii, se mai găsesc şi vase din 
cari iese o ramură mult înflorită, împletituri şi 
ghirlande cu flori. Acestea - deşi sculptate într'o 
tehnică proprie lemnului, alături de proporţia 
ferestrelor şi de forma lintourilor care par a aminti 
acolada frântă a cadrelor cioplite în piatră, ne fac 
să credem că ferestrele acestei biserici de lemn 
derivă din arhitectura de piatră. 

Interesul materialului publicat şi frumuseţea schi
ţelor deopotrivă de spontane şi de minuţios exacte, 
ne fac să sperăm că vor fi urmate de alte cercetări 
similare, pentru clilloaşterea cât mai deplină a 
tezaurului nostru artistic, răspândit în toate col
ţurile ţării. 
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