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LĂUDAŢI-L PE DOMNUL
ÎN SANCTUARUL SĂU!

(Ps 150,1)



O
raşul Orhei, una din-
tre cele mai vechi 
localităţi din Repu-

blica Moldova, este situat în 
centrul ţării, în partea de nord-
vest a Codrilor Orheiului1.

Vatra inţială a localităţii nu 
a fost dintru început unde se 
află acum, ci la binecunoscutul 
Orheiul Vechi care, ca localitate urbană, 
exista încă din primele decenii ale secolului 
al XV-lea, când aparţinea Hoardei de Aur, 
având numele de Şehr-al-Iedid2. Prima ates-
tare documentară a localiăţii cu numele de 
Orhei (cel Vechi) datează de la 1 aprilie 1470, 
din perioada domniei lui Ştefan cel Mare 
(1457-1504), domn care 
a acordat o mare aten-
ţie cetăţii Orhei, dovadă 
fiind faptul că doi dintre 
pârcălabi au fost boieri 
mari şi rude ale dom-
nului: Vlaicu şi fiul său 
Duma, unchiul şi vărul 
lui Ştefan cel Mare3.

1 Cf. Localităţile Republicii Moldova. Itinerar documentar-publicistic ilustrat, 
vol. 9 (N-O), Chişinău: Fundaţia Draghiştea, 2002, p. 529.

2 Cf. Ibidem, p. 530.
3 Cf. Ibidem, p. 534.

SCURTÃ PREZENTARE ISTORICÃ
A LOCALITÃÞII ORHEI

Stema oraşului Orhei

Vedere generală asupra Orheiului Vechi
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Prima atestare, indirectă, a Orheiului 
Nou datează din anul 1554. Astfel, în anul 
1609, domnul Constantin Movilă (1607-
1611) dăruia mănăstirilor Dragomirna şi 
Secu „un iaz cu iezătură, pustiu, lângă 
târgul Orhei, care iaz mai înainte e fost 
iezit de Alexandru Voievod şi din vremea 
ceia sunt trecuţi 55 ani”. Acelaşi domni-
tor numeşte şi un pârcălab pentru noul 
târg, cel Vechi intrând deja în decădere4.

Noul târg, foarte îndrăgit de domnii 
Movileşti, înfloreşte mai ales pe timpul 
lui Vasile Lupu (1634-1653), de la care 
ne-au rămas cele mai multe documente. 
El a refăcut locul Orheiului, a construit 
noi poduri, a reamenajat mai multe 

străzi, a înfiinţat suburbia Slobozia Doam-
nei, a zidit biserica „Sf. Dumitru”5.

Se spune că pe vremea lui 
Vasile Lupu oraşul era foarte 
bine amenajat, cu străzi podite 
cu lemn, cu mori de apă şi un 
heleşteu mare. Oraşul este 
descris şi de cronicarul sirian 
Paul de Alep. În anul 1724 
moşia târgului Orhei devine 
moşie domnească, dar mai 
târziu va fi donată şi ea6.

4 Cf. Ibidem, p. 538.
5 Cf. Ibidem, p. 539.
6 Cf. Ibidem, p. 540-541.

Monumentul lui Vasile Lupu
din oraşul Orhei

Biserica „Sfântul Dumitru” din Orhei
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Situaţia înfloritoare din timpul lui Vasile 
Lupu avea sa sufere după 1672, din cauza 
răzvrătirilor serdarilor de Orhei, Mihalcea 
Hâncu şi Apostol Durac, împotriva lui 
Duca Vodă. Răscoala este înnabuşită cu 
ajutorul Porţii Otomane. Târgul şi zonele 
dimprejur sunt pustiite7.

După anexarea spaţiului dintre Prut şi 
Nistru la Imperiul Ţarist (1812), în anul 
1835 Orheiul devine centru de zemsvtă, rol 
pe care şi l-a păstrat şi după Unirea Basara-
biei cu Vechiul Regat în 1918.

După raptul Basarabiei din 1940, Orhe-
iul devine centru raional, dar pentru scurt 
timp, căci în anul următor revine, odată cu 
începutul războiului sovieto- 
german, administraţia româ-
nească. La 6 aprilie 1944 în 
localitate revin la condu-
cere cadrele sovietice, care 
retransformă localitatea în 
centru raional8, rol pe care 
şi l-a păstrat şi după obţi-
nerea independenţei Repu-
blicii Moldova, la 27 august 
1991.

Recensămintele popu-
laţiei indică o creştere 
constantă a numărului de 

7 Cf. Ibidem.
8 Cf. Ibidem, p. 544-546.

Biserica „Sfântul Dumitru” din Orhei
şi monumentul lui Vasile Lupu

în perioada interbelică

Duca Vodă

Scurtă prezentare istorică a localităţii Orhei
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locuitori din Orhei; de la 465 de suflete în 
anul 1772 la 35.517 în anul 1989, după care 
se observă o scădere a numărului populaţiei, 
la recensământul din anul 2004 fiind numă-
raţi 25.641 de locuitori.

În anul 2014 Parla-
mentul Republicii Mol-
dova a votat legea prin 
care oraşului Orhei, de 
rând cu alte oraşe ale ţării, 
i se acordă statutul de 
municipiu.

Vedere generală asupra Orheiului actual



P
ână la începutul secolului al 
XIX-lea nu avem date cu privire 
la existenţa unei comunităţi cato-

lice în oraşul Orhei. După anexarea spa-
ţiului dintre Prut şi Nistru la Imperiul 
Ţarist (1812), catolicii din Basarabia, 
printr-un decret imperial special, au tre-
cut sub jurisdicţia mitropolitului de Movi-
lău, Stanisław Boguś Sestręcewicz. Acesta, 
către anul 1814, i-a supus pe catolicii din 
Basarabia episcopului de Cameniţa, care 
a trebuit să reorganizeze parohiile din 
această nouă regiune conform cerinţelor 
existente în imperiu1.

Datorită colonizării şi migraţiei în 
regiunea nou anexată, încep să apară 
comunităţi catolice noi, pe lângă cele 
existente la Hotin, Cetatea Albă, Chi-
lia, Ismail. Noii veniţi se stabilesc în 
centre ca Bălţi, Soroca, Făleşti, Orhei, 
Crasna etc.2

Anume acum, la începutul secolu-
lui al XIX-lea, ia fiinţă comunitatea 

1 Cf. Ion Gumenâi, Politica confesională a administraţiei ţariste faţă de 
Biserica Catolică din Basarabia în secolul al XIX-lea, în „Analecta catholica”, 
nr. 3, Chişinău 2009, p. 65.

2 Cf. Неля Саганова, Летопись Римско-Католической Церкви в Респу-
блике Молдова. 1987-2002 гг., în „Analecta catholica”, nr. 1, Chişinău, 
2005, p. 50.

ISTORIA COMUNITÃÞII CATOLICE
DIN ORHEI

Harta guberniei Basarabia

Stema guberniei Basarabia
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catolică din Orhei, ca parte 
componentă a parohiei Chi-
şinău. În anul 1850 în Orhei 
şi în regiunile aferente tră-
iau 88 de catolici3, pentru 
care, în prima jumătate a 
secolului al XIX-lea, s-a 
construit şi o capelă4, iar, 

apoi, şi o biserică5. În anul 
1857, conform datelor recensământului 
populaţiei din acest an, în judeţul Orhei 
erau 844 de catolici6. În anul 1895 în oraşul 
Orhei locuiau 125 de catolici (60 bărbaţi, 65 
femei)7.

Numărul catolicilor din Orhei nefiind 
mare, aceştia, pentru a participa la sfânta 
Liturghie, mergeau fie la Chişinău, fie la 
Râbniţa. În anul 1904 catolicii din Orhei 
s-au adresat guvernatorului Basarabiei cu 
cererea să li se acorde permisiunea pentru 
construirea unei biserici romano-catolice, 

3 Cf. Idem, Римско-католическая церковь в Молдавской ССР в 1940-
1960 гг., în „Analecta catholica”, nr. 2, Chişinău, 2006, p. 84.

4 Cf. Idem, Летопись Римско-Католической Церкви в Республике Мол-
дова. 1987-2002 гг., p. 50-51.

5 Cf. Idem, Религиозная жизнь в Респубике Молдова с точки зрения като-
лического меньшинства. Ретроспектива и современность, în „Analecta 
catholica”, nr. 3, Chişinău 2009, p. 97.

6 Cf. Idem, Sfinţirea bisericii romano-catolice „Adormirea Maicii Domnu-
lui” din oraşul Orhei (15 august 2008), în „Analecta catholica”, nr. 4, Chişi-
nău, 2010, p. 411.

7 Cf. Евгения Рыбалко, О строительстве римско-католической церкви 
в городе Орхей, în „Analecta catholica”, nr. 2, Chişinău, 2006, p. 240.

Biserica catolică din oraşul Chişinău
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cea existentă anterior posibil să se fi dărâ-
mat. Construcţia noii biserici a început în 
anul 1911, lucrările fiind finalizate în anul 
1914, an în care noul edificiu de cult a fost 
consacrat8.

În anul 1921, după unirea Basarabiei cu 
România (27 martie 1918), Papa Benedict 
al XV-lea (1914-1922) a transferat cele cinci 
parohii basarabene existente la acea dată 
(Chişinău, Tighina, Bălţi, Hotin şi Crasna) 
de sub jurisdicţia Episcopiei de Tiraspol 
(înfiinţată în 1854) sub jurisdicţia Episcopiei 
de Iaşi (înfiinţată în 1884)9.

În anul 1926, în Basarabia activau 9 paro-
hii, păstorite de 8 preoţi, care slujeau în 
6 biserici şi 8 capele. Numărul credin-
cioşilor era de 12.32510.

Întrucât în decretul papal din 1921 
nu este menţionată parohia Orhei, dar 
existând deja în 1926, putem presupune 
că ea a fost înfiinţată în perioada 1921-
1926, data cea mai probabilă fiind 
1922, anul în care părintele Nicolae 
Szczurek a fost transferat ca paroh la 
Tighina, acesta din 1916 îngrijindu-se 
de catolicii din Orhei.

8 Cf. Idem, p. 240-242.
9 Cf. Petru Ciobanu, Trecerea parohiilor din Basarabia sub jurisdicţia Episco-

piei de Iaşi şi vizitele pastorale ale episcopilor Alexandru Theodor Cisar şi Mihai 
Robu în Basarabia, în „Analecta catholica”, nr. 5-6, Chişinău, 2011, p. 188.

10 Cf. Неля Саганова, Летопись Римско-Католической Церкви в Респу-
блике Молдова. 1987-2002 гг., p. 52.

Benedict al XV-lea

Părintele Nicolae Szczurek

Istoria comunităţii catolice din Orhei
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În anul 1924, cu ocazia vizitei sale în Basa-
rabia, episcopul de Iaşi Alexandru Theodor 
Cisar (1920-1924), „folosindu-se de pre-
zenţa sa la Chişinău…, a ţinut să ducă în per-
soană doamnei Cesarina Doliwa-Dobrowol-
ska medalia «Pro Ecclesia e Pontefice», ce i 
s-a acordat de Sf. Părinte” pentru ajutorul 
acordat în construcţia bisericii din Orhei11.

La 15 octombrie 1934 parohia Orhei a 
fost vizitată de episcopul de Iaşi Mihai 
Robu. La acea dată, „Orhei este o parohie 
mică, dar formează centrul pentru mulţi ca-
tolici împrăştiaţi în acest judeţ”. Episcopul 
a celebrat sfânta Liturghie pontificală, la 
care „s-au împărtăşit cam 40 de persoane, iar 
Sf. Mir l-au primit 24 de persoane”12.

În anul 1940, ca urmare a protocolului 
adiţional-secret al Pactului Ribentropp- 
Molotov (23 august 1939), Basarabia a fost 
încorporată în URSS. Din această cauză, o 
parte dintre credincioşii înstăriţi şi activi 
din parohia Orhei au emigrat în România, 
sfintele liturghii în biserică fiind celebrate 
destul de rar şi ca urmare a lipsei preotului, 
care venea uneori de la Tighina.

În anul 1944, în timpul operaţiunii Iaşi- 
Chişinău, de rând cu alte clădiri din oraş, a 
avut de suferit şi biserica romano-catolică, 

11 Cf. Petru Ciobanu, art. cit., p. 191-192.
12 Vizitaţie canonică în Basarabia, în „Lumina creştinului”, Iaşi, 1934, nr. 

11, noiembrie, p. 163.

Episcopul de Iaşi
Alexandru Th. Cisar

Episcopul de Iaşi
Mihai Robu
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lăsată în părăsire până spre sfârşitul 
anilor 1950, când a fost refăcută sumar 
pentru ca să servească drept staţie locală 
de telefonie13.

După sfârşitul celui de-Al Doilea 
Război Mondial şi formarea RSS Mol-
doveneşti, comsomoliştii din Orhei 
s-au adresat Sovietului local cu cererea 
să li se cedeze edificiul de cult ca să-l 
folosească drept sală de sport. Cererea 
a fost satisfăcută şi pentru că însuşi Sovi-
etul dorea acest lucru, biserica fiind situ-
ată pe strada centrală ce purta numele 
lui I. Stalin. Astfel, prin decizia Sovie-
tului local din 1 august 1946, având 
drept motiv lipsa credincioşilor polonezi şi 
nefuncţionalitatea bisericii 
timp de 50 de ani (sic!), 
edificiul a fost transmis 
Comitetului Raional pen-
tru Probleme de Educaţie 
Fizică şi Sport. Decizia a 
fost confirmată de Sovie-
tul Miniştrilor RSSM la 4 
noiembrie 194614.

Renaşterea comunităţii 
catolice din Orhei se dato-
rează, în mare parte, muncii 

13 Cf. Евгения Рыбалко, art. cit., p. 242.
14 Cf. Неля Саганова, Летопись Римско-Католической Церкви в Респу-

блике Молдова. 1987-2002 гг., p. 84.

Biserica din Orhei
în anii ’30 ai sec. XX...

...şi în anul 2005

Istoria comunităţii catolice din Orhei
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apostolice a părintelui Klaus Kniffki din 
Congregaţia Cuvântului Divin, care a acti-
vat în Republica Moldova începând cu anul 
1996, fiind, după înfiiţarea Parohiei „Prea-
sfânta Inimă a lui Isus” din Stăuceni, paroh 
al acestei comunităţi. În toamna anului 
1998, părintele Klaus i-a îndemnat pe eno-
riaşii prezenţi la una dintre liturghiile în 
limba germană să i se alăture în deplasările 
sale la Orhei pentru a renaşte acolo comu-
nitatea catolică. Ideea le-a plăcut unora, cu 
atât mai mult că unii aveau rude de confesi-
une catolică în localitatea dată. Kazimir 
Kotulewiczi, unul dintre credincioşii cato-
lici din Orhei, îi cunoştea pe mulţi dintre 
catolicii de aici, dar şi din localităţile înveci-
nate (Pelivan, Ivancea), mulţi fiind etnici 
germani care, la sfârşitul anilor ’90 au emi-
grat în Germania.

Deplasările la Orhei aveau loc în fiecare 
duminică, după Liturghia în limba germană 
din catedrala din Chişinău. Credincioşii care-l 
însoţeau pe părintele Klaus Kniffki se rugau 
în jurul bisericii, aflate încă în ruine. În peri-
oadele reci ale anului, se adunau pentru 
rugăciune în casele catolicilor din Orhei. 
Această situaţie a durat mai bine de cinci 
ani, perioadă în care misionarul verbit a 
organizat această comunitate şi a făcut nenu-
mărate demersuri pentru retrocedarea clădi-
rii bisericii şi pentru a li se permite catolicilor 

Părintele Klaus Kniffki
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din Orhei să celebreze aici sfintele liturghii 
şi să se roage15.

După retrocedarea bisericii comunităţii 
catolice din Orhei în anul 2001, Episcopia 
Romano-Catolică de Chişinău a început 
restaurarea clădirii, lucrările desfăşurân-
du-se fără întrerupere începând cu anul 
2005. La 15 august 2008, în solemnitatea 
Adormirii Maicii Domnului, păstorul Die-
cezei de Chişinău, PS Anton Coşa, însoţit 
de un numeros grup de preoţi, în prezenţa 
multor credincioşi catolici din localitate sau 
veniţi din alte parohii, persoane consacrate 
şi autorităţi locale, a consacrat altarul şi a 
sfinţit biserica nou restaurată, una din 
perlele Moldovei, cum o numea părin-
tele Klaus Kniffki. 

În predica rostită cu ocazia sfinţirii 
bisericii, păstorul Diecezei de Chişinău 
a spus: 

În acest loc şi în acest moment are loc 
un fel de alianţă, ca o căsătorie între 
Dumnezeu şi comunitatea creştină din 
Orhei. Aşa cum au făcut părinţii noştri 
în credinţă, cândva în trecut, şi noi astăzi 
îi consacrăm lui Dumnezeu tot ce 
avem şi tot ce suntem... Consacrând 
această biserică, însuşi Dumnezeu vă 
oferă un colţişor de rai, unde fiecare 
dintre voi poate să vină şi să intre în 

15 Din mărturiile doamne Katarzyna Jarzgunowiczi, una din primele 
credincioase care l-a însoţit pe părintele Klaus Kniffki la Orhei.

Episcopul de Chişinău
Anton Coşa

Sfinţirea bisericii din Orhei
15 august 2008

Istoria comunităţii catolice din Orhei
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comuniune cu dânsul prin rugăciunea şi prin 
sfintele taine la care participă. Oferindu-vă 
această biserică, Domnul vă cere însă să o 
faceţi strălucitoare cu viaţa voastră sfântă16.

Grija pastorală şi spirituală a comunităţii 
catolice din Orhei a fost asigurată de preoţii 
Congregaţiei Cuvântului Divin care acti-
vează în Stăuceni, comunitatea fiind până în 
2014 filială a acestei parohii. 

La 15 iunie 2014, în cadrul unei Litur-
ghii solemne celebrate de PS Anton Coşa, 
paroh al comunităţii a fost numit părintele 
Vivian Furtado SVD, care, în aceeaşi zi a şi 
luat în posesie parohia.

16 Predica PS Anton Coşa la sfinţirea bisericii „Adormirea Maicii Domnu-
lui” din oraşul Orhei (15 august 2008), în „Analecta catholica”, nr. 4, p. 413, 
414.

Părintele
Vivian Furtado



Î
n anul 1904, catolicii din 
Orhei s-au adresat guver-
natorului Basarabiei cu 

cererea de a li se permite construi-
rea unei biserici romano-catolice. 
Cererea era semnată de şeful nobi-
limii, consilierul de stat Bronislaw 
Januszewiczi, de judecătorul oră-
şenesc, consilierul de curte Karl 
Kozierowski, de medicul Wladyslaw 
Bieliński, directorul spitalului de 
zemstvă din Orhei, de nobila Kata-
rzyna Bielińska şi alţi 146 de credin-
cioşi. Împreună cu cererea au fost 
prezentate spre apobare şi planurile 
viitorului edificiu bisericesc.1

În ianuarie 1905 a venit avizul 
favorabil, necesar, din partea con-
ducerii eparhiale ortodoxe, iar aprobarea din 
partea guvernatorului a fost primită în luna 
mai a anului următor, 1906. În noiembrie 
1906, Ministerul Afacerilor Interne l-a infor-
mat pe guvernatorul Basarabiei că, datorită 
intervenţiei episcopului de Tiraspol, catoli-
cilor din Orhei li s-a permis colectarea, 
timp de trei ani, a donaţiilor în limitele guber-
niilor Basarabiei şi Podoliei, în sumă de 

1 Informaţia despre construcţia bisericii catolice din Orhei se redă 
după: Евгения Рыбалко, art. cit., p. 239-243.

CONSTRUCÞIA ªI RECONSTRUCÞIA
BISERICII DIN ORHEI1

Cererea catoliciilor din Orhei
pentru construirea bisericii (p. 1) 
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9.000 de ruble. Începutul lucrărilor de con-
strucţie au întârziat ca urmare a lipsei unui 
loc prevăzut în planul oraşului pentru această 
biserică. În urma discuţiilor purtate de arhi-
tectul G. Cupcea, s-a decis ca viitorul lăcaş 
de cult catolic să fie zidit în limitele parohiei 
ortodoxe „Sf. Nicolae”, între străzile Gogol 
şi Alexandrovscaia. Însă abia la 21 iulie 
1911 lotul de pământ respectiv, cumpărat, a 
fost cedat comunităţii catolice.

Proiectul bisericii catolice din Orhei a 
fost realizat de comun acord de inginerul 
guberniei, A. Asvadurov, şi arhitectul gu-
berniei, M. Sieracyński. Lucrările s-au des-
făşurat datorită susţinerii financiare şi mate-

riale, în cea mai mare parte, a familiei 
Doliwa-Dobrowolski, proprietari fun-
ciari, înstăriţi şi influenţi, dintre care 
cel mai important donator a fost Cesa- 
rina Doliwa-Dobrowolski.

După cum am menţionat mai sus, 
clădirea bisericii „Adormirea Maicii 
Domnului” din oraşul Orhei a avut de 
suferit în urma bombardamentelor din 
anul 1944, dar şi ca urmare a modifică-
rilor ulterioare, când a fost folosită în 
diverse scopuri ce nu au nimic cu reli-
gia. Astfel, până la sfârşitul anilor ’50 
clădirea a fost lăsată în paragină. Repa-
rată sumar în acea perioadă, a adăpos-
tit în ea staţia locală de telefonie. Şi mai 

Cesarina
Doliwa-Dobrowolski

Biserica din Orhei în anul 1915
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mult a avut de suferit biserica 
din Orhei în anii ’80 ai seco-
lului trecut, când, în imediata 
ei apropiere, a fost construit 
un edificiu administrativ, 
fără a se ţine cont de struc-
tura istorico-arhitecturală a 
oraşului, de dimensiunile 
lăcaşului de cult şi de valoa-
rea ei artistico-arhitecturală 
şi estetică2.

În anul 2001, biserica a fost transmisă 
Episcopiei de Chişinău, lucrările de recon-
strucţie desfăşurându-se în conformitate 
cu planurile arhitectului restaurator Evghe-
nii Smolin. Începând cu anul 2005, lucrările 
de restaurare s-au desfăşurat fără întreru-
pere datorită contribuţiilor materiale a nume-
roşi donatori sub coordona-
rea lui Serghei Klein. Refă-
cută, biserica a fost consa-
crată la 15 august 2008 de 
episcopul de Chişinău, PS 
Anton Coşa. La eveniment, 
de rând cu numeroşi invitaţi, 
au participat şi strănepoţii 
ctitorei Cesarina Doliwa- 
Dobrowolski3.

2 Cf. Евгения Рыбалко, art. cit., p. 243.
3 Cf. Nelea Saganova, Sfinţirea bisericii romano-catolice „Adormirea Mai-

cii Domnului” din oraşul Orhei (15 august 2008), p. 411-412.

Interiorul bisericii din Orhei în 1924...

...şi în 2005, înainte de restaurare

Construcţia şi reconstrucţia bisericii din Orhei
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Biserica din Orhei în anul 2014
(sus: exterior, jos: interior)



Î
n arhitectura bisericii din Orhei au 
fost reproduse detalii şi elemente 
caracteristice stilului gotic, speci-

fic pentru ţările din nord-vestul Europei.1 
Biserica, având dimensiunile de 8,76 x 

17,5 m, cu transeptul de 10,36 m, are un 
plan sub formă de cruce, cu braţul intrării 
alungit, soluţie deloc întâmplătoare, fiind 
simbolul credinţei întipărit în structura clă-
dirilor catolice din cele mai vechi timpuri.

Biserica din Orhei este compusă dintr-o 
navă, cu lărgire laterală sub forma braţelor, 
care, împreună cu pridvorul şi altarul poli-
gonal în plan, ambele deschise spre spaţiul 
navei, concentrat în jurul axei verticale, fixată 
în cheia bolţii, acoperă spaţiul conceput inte-
gral. Lumina abundentă se revarsă 
prin ferestre înalte în arc ogival, 
amplasate în pereţii laterali, o 
fereastră mai mică deasupra lor şi 
una în axă, în peretele absidei alta-
rului. Decorul plastic al interioru-
lui nu s-a păstrat. Designul altaru-
lui, cunoscut după imaginile de 

1 Informaţia despre arhitectura bisericii din Orhei ne-a fost oferită 
de doctor în studiul artelor doamna Tamara Nesterov, articolul com-
plet referitor al acest subiect urmând să fie publicat în numărul urmă-
tor al anuarului de istorie «Analecta catholic». Îi mulţumim autoarei 
pentru bunăvoinţa cu care ne-a pus la dispoziţie acest material preţios.

ARHITECTURA BISERICII
„ADORMIREA MAICII DOMNULUI”1

Planul bisericii din Orhei

Pridvorul
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epocă, s-a pierdut în anii de utilizare neadec-
vată, cu excepţia cornişei şi a consolelor în 
formă de crin, cioplite în piatră, ca şi a ner-
vurilor, singurele detalii de factură gotică.

Arhitectura faţadelor este subordonată 
stilului gotic, atât la nivelul detaliilor, cât şi 
al compoziţiei volumetrice. Faţada estică 
este flancată de două turnuri, unul servind 
pentru intrarea în corul bisericii, acoperite 
piramidal, înalte sub formă de fleşe. Faţa-
dele se termină cu frontoane triunghiulare, 
subliniate de cornişe sculptate. În compo-
ziţia arhitecturii faţadelor laterale domină 
evidenţierea navei centrale, cu câte trei 
ferestre, în care s-au păstrat feroneria carac-
teristică goticului: divizarea biforă a golu-
lui, surmontat de un cuadrifoliu, completat 
cu vitralii contemporane cu subiect evan-
ghelic. Colţurile clădirii, în perfectă armo-
nie cu stilistica, sunt întărite cu contrafor-

turi în trepte, dominate de foi-
şoare. Stilul modern şi-a pus 
amprenta pe caracterul expre-
siv al arhitecturii, cu accentua-
rea arcului ascuţit al golurilor 
ferestrelor, iar la intrarea princi-
pală este rectangular, conturat 
cu ancadramente simple. Intra-
rea este precedată de o logie, de 
unde are loc accesul în biserică 
şi la parterul turnurilor de la 

Vitralii

Altarul
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colţuri, tavanul logiei fiind susţinut de con-
sole de colţ. 

După o perioadă când a fost folosită nea-
decvat – pentru staţia raională de telefonie – 
a fost restaurată, un exemplu model de refa-
cere a arhitecturii după imagini de epocă. 
Arhitect-şef  al proiectului de restaurare a 
fost E. Smolin, care a căutat să dea o calitate 
impecabilă lucrărilor în piatră, fără o dife-
renţă de planul iniţial. 

Din necesităţi funcţionale, în partea 
de vest a clădirii, îngrădind coborârea în 
cavoul de sub altar, unde se odihneşte 
ctitora Cesarina Doliwа-Dobrowolski, a 
fost construită o anexă, care nu umbreşte 
aura autentică a monumentului.

Fleşele turnurilor

Intrarea principală în biserică

Vedere din spatele bisericii

Arhitectura bisericii „Adormirea Maicii Domnului”
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Basorelief  deasupra intrării principale

Amvonul Tabernacolul

Statuia sfintei Fecioare Maria cu Pruncul


