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DESPRE RESTAURAREA BISERICII-MONUMENT ISTORIC
„ADORMIREA MAICII DOMNULUI“ DIN TURCHEª (JUD. BRAªOV)

În urma unui studiu efectuat în Arhivele Naþionale, Filiala Deva, în Fondul Parohiei
Greco-Catolice Hunedoara, în dosarul nr. 4 din anul 1940, am descoperit corespondenþa între
pãrintele Protopop Virgil Pop al parohiei greco-catolice Hunedoara ºi pãrintele paroh Daniil Purcãroi
de la Oficiul Parohial Ortodox din Turcheº referitoare la restaurarea bisericii „Adormirea Maicii
Domnului“.
Înainte de a prezenta cele douã scrisori ale celor doi preoþi, facem o scurtã prezentare a
bisericii din Turcheº. Într-un piesaj pitoresc subcarpatin se situeazã oraºul Sãcele, dominat de zvelte
turnuri ale bisericilor româneºti situate în cartierele Cernatu, Baciu, Turcheº ºi Satulung. În 1542,
dupã ªchei, Turcheºul ºi Baciu ocupau primele locuri între cele 24 de localitãþi transilvãnene înscrise
în registru ca participante la comerþul braºovean din acel an. Sãcelenii au menþionat în permanenþã
legãturile cu românii de peste munþi, legãturi care s-au reflectat cu pregnanþã în cultura lor materialã
ºi spiritualã. Lupta braºovenilor, unitã cu cea a locuitorilor din Sãcele ºi alte sate din Þara Bârsei, a
fãcut din aceastã zonã singurul þinut în care unirea cu Roma nu a putut pãtrunde, pãstrarea ortodoxiei
lãrgind cadrul luptei naþionale ºi întãrind unul din firele care uneau poporul român din cele trei þãri. În
ultimul sfert al veacului al XVIII-lea ºi în primul sfert al celui urmãtor vechile biserici de lemn din
Sãcele au fost înlocuite cu clãdiri din cãrãmidã, fapt care a constituit una din dovezile de întãrire
economicã atinsã de aºezãrile sãcelene în acea etapã.1
În Turcheº, vechea bisericã din lemn de la 1650 a fost înlocuitã în 1783 cu o construcþie din
zidãrie de cãrãmidã. Biserica veche a fost atestatã documentar într-o cerere din 1793 a preotului
Constantin Star, hirotonit în 1755 în Þara Româneascã, în care declarã cã slujeºte la biserica din
Turcheº de 50 de ani. Pe latura de sud a bisericii se înalþã o cruce ridicatã în 1799 de acest preot, în
locul bisericii de lemn din 1650, lucru menþionat în textul de pe cruce.
Complexul de construcþii din Turcheº, format din bisericã, zid de împrejmuire, turn de
intrare ºi clãdirea vechii ºcoli româneºti, a înlocuit, în 1783, biserica de lemn, datã înscrisã pe
frumosul pristol sculptat în piatrã, decorat cu profile ºi motive florale.2
Biserica ce poartã hramul „Adormirea Maicii Domnului“ prezintã, din punctul de vedere
arhitectural, un plan treflat, având pe faþada de vest un pridvor cu arcade cu turn-clopotniþã, deasupra
flancat de douã timpane uºor decroºate. Pridvorul este acoperit cu calote plate pe pandantivi. Nava
are o boltã semicilindricã cu penetraþii, continuatã pânã la absida altarului. Traveea încadratã de
absidele laterale este subliniatã prin douã perechi de arce-dublouri, iar în centru se ridicã o turlã.3
Lãcaºul de cult a fost pictat în interior ºi exterior în a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea.
În interior, ansamblul rural se remarcã prin scene de proporþii mari, ample compoziþii cu multe
personaje de o deosebitã expresivitate. Iconostasul, în stil baroc, sculptat în lemn ºi ulterior aurit,
pãstreazã o suitã de medalioane frumos pictate ºi cele patru icoane împãrãteºti, executate în anul
1786 de zugravul Constantin Boghinã, din Braºov. Se presupune cã pictura muralã aparþine aceluiaºi
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talentat pictor braºovean, cunoscut cu activitate bogatã, în special în Transilvania, remarcându-se cu
precãdere ca pictor de icoane ºi iconostase.
Un document de la sfârºitul secolului al XVIII-lea menþioneazã cã, la 1786, biserica era
zugrãvitã „ºi înãuntru ºi în afarã“. Dupã nouã decenii, în 1877, pictura din interior a fost acoperitã cu
un strat de var. Dupã alte ºase decenii, în 1939, stratul de var a fost înlãturat ºi pictura restauratã prin
grija Comisiei Monumentelor Istorice.4
Despre restaurarea acestei picturi, presa vremii, respectiv, ziarul „Universul“, va scrie în
numãrul 1 din 1 ianuarie 1940 un articol intitulat „Renovarea picturii ºi sfinþirea bisericii din comuna
Turcheº, judeþul Braºov“. În articol se consemneazã cã biserica din Turcheº a fost ziditã ºi pictatã
între anii 1781 ºi 1783, iar prin valoarea picturii, face parte dintre monumentele istorice. Cu timpul
însã, fumul de la lumânãri ºi candele acoperind aceastã frumoasã frescã, vechii înaintaºi, din lipsã de
fonduri, au fost nevoiþi a o vopsi în alb. Aceastã picturã a fost descoperitã întâmplãtor de pictorul Paul
Popescu Molda, care a fãcut o reparaþie a tâmplei. Comitetul parohial ºi preotul Pascu au adunat
fondurile necesare pentru a scoate la luminã vechea picturã, însã nu au reuºit sã adune suma.
În 1939, fraþii Bucur ºi Nicolae Bunescu, comercianþi, originari din comuna Turcheº, au
contribuit prin mijloace proprii la strângerea sumei necesare pentru restaurarea picturii. S-a apelat la
talentul pictorului Ion Mihail de la Comisia Monumentelor Istorice, care a realizat restaurarea picturii
„astfel cã vechea picturã în toatã frumuseþea ei istoricã a vãzut iarãºi lumina zilei“5.
O datã cu restaurarea picturii s-au fãcut ºi alte reparaþii, la care au contribuit financiar ºi
Rezidenþa Regalã, primãria ºi o parte din credincioºii parohiei.
În ziua de 26 decembrie 1939 s-a fãcut sfinþirea bisericii, la care au luat parte oficialitãþile
locale ºi parohienii. Au participat, printre alþii: dl. dr. Voicu Niþescu, fost ministru, Nicolae Bunescu,
ªtefan Comãnescu, subprefect, ºi Moise Popa, deputat. Dupã slujba fãcutã de pãrintele Protopop
Nicolae Stinghie, asistat de preoþii Iancu Bãrbat, Victor Marin, Bârsan ºi Purcãroi, au luat cuvântul
domnii Voicu Niþescu, pãrintele Purcãroi ºi Nicolae Bunescu despre „sãvârºirea acestei frumoase
fapte“6.
Acest articol a fost citit la acea vreme de pãrintele Protopop Virgil Pop, paroh al Epitropiei
greco-catolice din Hunedoara, care era în cãutarea unui bun restaurator pentru restaurarea picturii
bisericii Sf. Nicolae din Hunedoara. În urma acestui articol pãrintele scrie, la 8 februarie 1940,
pãrintelui Daniil Purcãroi de la Oficiul Parohial Ortodox Român din Turcheº, cerându-i unele
lãmuriri asupra demersurilor ce trebuie fãcute pentru restaurarea picturii, punându-i totodatã o serie
de întrebãri ce-l interesau în legãturã cu suprafaþa de picturã restauratã, mãrimea bisericii ºi o serie de
date despre pictor.
Menþionãm un fragment din scrisoare:
„Pictorul Ion Mihail a fost trimis oficial de Comisiunea Monumentelor Istorice, ori doarã
D-voastrã l’aþi angajat cu aprobarea ulterioarã a Comisiunii ? Câtã vreme a lucrat ºi pe cât onorar ?
Care este adresa pictorului Mihail ? Sunteþi mulþumiþi deplin de feliul cum a executat lucrarea ? Fiind
ºi noi în cãutarea unui pictor expert cu deosebire cã la noi pictura nu a fost vãruitã ca la Dvs.“.
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Scrisoarea se încheie cu rugãmintea
ca, pãstrând „discreþia cuvenitã“, sã i se dea
lãmuririle cerute, mulþumind anticipat.
Semneazã: Virgil Pop, paroh protopop
roman-unit, Hunedoara la 8 februarie 1940.

La scurtã vreme, pe 13 martie 1940, pãrintele Daniil Purcãroi rãspunde scrisorii ºi
întrebãrilor puse de pãrintele Protopop Virgil Pop, menþionând cã biserica are în interior cam 700 m2,
fiind în întregime pictatã, dar în decursul timpului a fost spoitã cu var „peste întreaga picturã de la
strane de jos, pereþi laterali, întreaga boltã ºi turla. Noi înainte cu doi ani am cerut Comisiunii
Monumentelor Istorice din Bucureºti sã ne trimitã un expert pentru întocmirea devizului de
restaurare a lucrãrilor. Comisiunea a trimis pe pictorul Mihail specialist în astfel de lucrãri ºi am avut
norocul de a angaja personal pe pictor sã scoatã la ivealã pictura ºi s’o cureþe pentru suma de 250.000.
Comisiunea l’a trimis oficial numai sã ne întocmeascã devizul pentru a nu fi speculaþi de alþi pictori,
iar noi l’am rugat sã ne execute d-sa lucrarea. Lucrarea a durat ºase luni, fiind foarte migãloasã.
Adresa pictorului Mihail este: Ion Mihail pictor, Comisiunea Monumentelor Istorice Bucureºti
(Ministerul Cultelor ºi Artelor) sau la locuinþã: Strada ªtirbei Vodã 65, Bucureºti. În ceeace priveºte
execuþia suntem foarte mulþumiþi. Biserica Sfinþiei Voastre fiind atât de veche trebuie sã fie declaratã
monument istoric ºi’n acest caz trebuie sã Vã adresaþi Comisiunii Monumentelor Istorice care
singurã are dreptul a executa astfel de lucrãri ºi a designa pictorul“.
Preotul paroh încheie scrisoarea menþionând cã pictorul Mihail va veni cu siguranþã la faþa
locului, iar restaurarea picturii va fi mai uºor de realizat având în vedere faptul cã „pictura este numai
afumatã“.
În baza acestor informaþii primite, pãrintele Protopop Virgil Pop va face toate demersurile în
vederea obþinerii aprobãrilor necesare pentru începerea lucrãrilor de restaurare a picturii pãstrate în
biserica Sf. Nicolae din Hunedoara.
Documentele, existente la Arhivele Naþionale Filiala Deva, prezintã toate intervenþiile
fãcute de vrednicul pãrinte Protopop încã din anul 1934 pentru obþinerea de fonduri, aprobãri ºi
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devize, pentru a putea repara biserica atât la exterior, cât ºi în interior, conºtient fiind de calitatea
excepþionalã a ansamblului mural ºi a icoanelor adãpostite aici, realizate de talentaþi ºi valoroºi
pictori români, peregrini prin þinuturile hunedorene începând cu ultimul sfert de secol XV ºi
continuate în secolul al XVII-lea ºi prima jumãtate a veacului al XVIII-lea.
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