
N. IORGA - -DRUMURI ŞI ORAŞE, SATE, BISERICI ŞI MANASTIRI 

P
uţini sînt aceia ce au privilegiul, necum efemer, de a rămîne 
vii şi actuali - mult timp după aşezarea ţă rînei - în sufle
tele şi conştiinţele urmaşi lor, statut greu de păstrat într-o 

lume precum aceea de sfîrşit de veac XX, într-o lume a vitezei, 
niciodată în repau s, în care teoriile, doctr inele lasă se n zaţ i a 
trecerii unor comete . Aceşti puţini fericiţi, numiţi îndeobşte 
genii, sînt descoper itorii unor fărîme din acel general uman 
ce domin ă în ac~eaşi măsură pe ce i de azi ca ş i pe ce i dintr-un 
îndepărtat ieri . ln termeni mai str i cţ i ar fi vorba de acea durată 
lungă şi de ace le trăsături ce s uprav i eţ uiesc sub capri cii de mod ă 
şi temperament. Iorga este unul dintre aceşt i aleşi ai minţ ii ş i 
inimii. 

Iniţial anul 1990 cuprindea un singur dureros moment referitor 
la Iorga şi anume comemorarea a cinc izec i de ani de la moartea 
sa, dar i ată că în acestă prim ăvară se în scrie un alt eveniment 
important, reluarea activităţii, sub o titu l at u ră îmbogăţ i tă, a 
Comi siunii Monumentelor Istori ce ş i a Buletinului coordonat de 
aceasta, al căror preşedinte ş i director a fost între anii 1923 - 1940. 

Ideile ·1ui Iorga despre monumente poartă amprenta respectu
lui său pentru valorile morale şi artistice ale trecutului, pentru 
tradiţia populară, pentru acea sinteză i sc u sită şi mereu deschisă 
către nou. 

Iscoditoare că l ăto rii prin ţară presară întreaga sa viaţă, însă , 
cu precădere, două etape mari - în anii 1904- 1906 ş i 1922- 1924-
îJ dau m ăs ura măreţiei ş i bogăţiei spirituale a poporului român. 
ln ace l aşi timp, dar cu durere, constata cît de puţin remarcat 
era rolul educativ al monumentelor ş i, de aici , acea lipsă de 
interes pentru păstrarea ş i refacerea acestora. 

Articole şi conferinţe au ca principal scop definirea monu
mentului istoric - acel loc „în împrejurimile căruia s-au petrecut 
lucruri foarte importante într-un lung curs de ani" 1 - , avînd în 
vedere criteriul valorii istorice şi artistice, întrupat într-un tot , 
numit fie biserică, clădire domnească sau boierească, fie casă 
ţărănească, pi v niţă sau fîntînă. Şi pentru a serv i drept p i ldă celor 
de acum precum şi celor ce vor veni generaţii în viitor , Iorga 
demonstrează răbdător, învăţat şi neobosit, aducînd de fiecare 
dată noi argumente culese din drumurile sale, ce mare comoară 
este acel zid în parte căzut sau acea frescă scăpată neacoperită 
de uleiuri. Păst rarea ş i refacerea acestor monumente le doreşte 
în spiritul tradiţiilor de artă şi arhitectură ale acestui neam şi 
nu prin aplicarea unor reţete străine de civilizaţia ş i istoria 
românească. Cu toată admiraţia, reţinută de altfel, pentru marele 
Viollet-le-Du c, aplicarea teoriei acestuia de către Lecomte-du
Nouy la realităţile româneşti o considera dezastruoasă 2 . Refa
cerea, în concepţia lui Iorga, nu se referea numai la monument 
în sine, ci presupunea mai mult, şi anume, reintegrarea acestuia 
în vechea sa ambianţă, în vechiul său cadru împrejmu itor. La 
prima vedere ar părea o concepţie prea conservatoare, cînd de 
fapt se dorea o redescoperire şi integrare a fond ului tradiţional 
arhitectural ş i decorati v, dovedit a fi ce l mai viabil pe aceste 
locuri . 

În călătoriile prin ţară, prin Europa sau America, Iorga nu 
este un obsedat de urmele vremurilor, ci cu o neostoită vioiciune 
a obse rvaţiei înregistrează tot ce ţine de obiceiul şi specificul 
locului, atitudinile oamenilor, influenţe l e climatului, adaptările 
la mediu şi consecinţele lor, proprii fiecăr ui popor, într-un cuvînt 
o imagine cu mii de faţete, deopotr i vă util ă, în înţelegerea 
trecutului ş i în explicarea prezentu lui decurgînd din acesta . 

La cincizeci de ani de la moarte , mesajul lui Iorga, rezultat 
al unei imense opere de cercetare ş i observare, dar mai ales al 
unei înţelepte cuprinderi a firescu lui, este dureros de actual. 
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2 - 5. La Căldăruşani (c li şee C.M .I. ). 

„Dar lucrarea de căpetenie pentru acest an [1922] a fost «o Istorie a vec hii arte 
româneşti» în limba franceză, care m-a reţin ut mai mult timp, pînă la sleirea puter ilor. 
Part iciparea la congresu l de istoria artei î n Par is îmi dăduse ideea, dar am păşit numai 
cu sfia l ă la realizarea unei opere cerînd c u noştinţi teh nice care-mi lipseau. Am încun
jurat greutatea adreslndu-mă colegu lui mieu de la Comisiunea Monumentelor Istorice, 
unde luasem moşten i rea lui Di mitrie Onciul, d. G. Balş, care publ icase studii de speci
alitate ... Din partea mea. căutam să învederez întăiaşi dată, pornind de la vechi le 
constatări din «Istor ia Român i lor în chipuri ş i icoane», ele înseşi spri j in ite pe cerce
tarea ră bdătoare a celor mai multe din monumentele de veche artă, descri se pe scurt, 
dar nu fără stab i lirea de legătur i , în «Drum uri şi oraşe» şi mai ales în «Sate şi mînăstiri», 
că în clădiri l e do:-nneşt i , boiereşti, negu storeşti şi ţărăneşti ale pămîntu l ui ro mânesc 
nu e o ser ie de imitaţii răz leţe, cînd de la unii, cînd de la alţii, ci manifestarea progre
sivă, pe baza rea l ităţilor naţionale, locale, şi cu adausul, chibzuit şi cîntărit, al influen
ţelor de aiurea, din mu lte şi felurite părţ i , a unei concepţii unitare şi armonioase". 

N . Io rga , O viaţă de om, voi. III , Bucu reşti, 1934, p . 83 . 

„Vreau să fac cunoscut ţinuturile României supt o îndoită înfăţişare: aceia a satelor de astăzi şi a naturii 
de care sunt inconjurate ş i aceia a frumuseţii istorice, intrupată în mănăstiri şi biserici, cea mai scumpă 
ş i rară, cea mai adevărată şi origina l ă a lor podoabă . 

Pentru aceasta am călătorit tre i luni de zi le, aproape neîntrerupt, cheltu ind pretutindeni banii mei 
şi fără nădejdea unei despăgu biri băneşti din partea publicului, care nu va crede poate că mi se cuvine măcar 
o despăgubire morală." 

N . Io rga, Sate şi mănăsti ri din România, Bucu reşti, 1905 , p . V. 

„lată ce puteţi întîlni ca monumente istorice prin drumuri le pe care le-aţi face: ' 
Întâiu puteţi întîlni urme romane, mon umente romane. Şi în şcoa l ă şi în afară de şcoală, veţi fi auzit vor
bindu-se de monumente romane cu un fel de respect superstiţios (, . . ] 
Ici şi colo aţi găsi şi urme ante-romane, dar lumea o să vie înaintea voastră să vă spuie: în cutare parte sînt 
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r uine de pe vremea stră moş i lo r noştri Romani . .Să ştiţi i n să că popornl, în ma re parte, at rib uie tot e e 
foarte mare şi vechiu, Romanilor. [ ... ]. 
U'nde v i se spune că este o cetate veche, unde v i se sp une că este un val străbun, unde v i se spune că 
se păstrează o rămăş iţă a Romei , să î n se mn aţ i locul, să fixaţi exact unde se află, să desCl" i eţ i ceea ce v edeţi 
la s uprafaţă [ .. .]" 

N . Iorga, Cercetaş ii şi monum~ntele noastre de is tor ie şi artă , Bucureşti, 1919 , p. 17 , 19 , 20 . 

„ Pretutindeni, în oraşe l e la care mă opream, că utam să deosebesc faptu I primordial, punctu I de unde ple
case ră toate ce lelalte, vechea ce lul ă generatoare, şi, odată găsită aceasta, tot restul deveni a inteligibil ş i 
interesant . Astfel vedeam în Buzău episcopia [ ... ] azi inchi să între vechile ei ziduri, ş i această corn-

6. Cu poporenii în faţa bi sericii din 
l eşe lniţa, judeţul M e hedinţ i (cli şeu 
C.M.I.). 

7. Împreună cu săteni din Globurău, 
judeţul Caraş-Severin, înaintea biseri ci i 
(clişeu C.M .I.) . 
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8. Cu ţărani i di n Ca r·aş-Seve r in 
la Mehad ia (c l : şe u C.M.I.) . 

prehen siune tota l ă mă mîngî ia de a găs i în bi ser ica gospodăreşte , dar prost refăc u tă în vre murile de căr
tu rărie al e lu i Chesar ie şi Filoteiu [ ... J La Rîmni cu l -Sărat, unde ignoranţa distrusese biser ica lui Ştefan
ce l-Mare ş i părea că men eşte ru inei mănăsti rea lui Mihai Cantacuzino , în care ca preşed inte al Comisiei 
Monumentelor Ist orice ce am avut apoi mulţămirea de a c urăţi frumoasele fresce brîncove n eşt i, se vedea 
vadul ş i vădenii lui , cu toate satel e, purtînd nu me de g l umă ca pentru pribegi , di n împrejurimile lui ". 

N . Iorga, O viaţă de om, voi. 11 , Bucureşti, 1934, p . 53 . 

„[ .. . ] a face să d ă inuiască pentru u rmaş i, fără vre-o schimbare locul în care a gîndit un erou, al faptei sau 
gîndului , a- l preface într-un fel de mi c temp lu al aceluia care ş i -a să l ăşl ui t trecător ul trup aco lo, e şi o 
datorie mora l ă ş i un excelent mijloc de învăţăt ur·ă istorică pentru tineret" . 

N . Iorga, Ce este un monument istoric, Văl en ii-de-Munte, 1915, p . 9 . 

„Ochiul deprins a descoperi frumosul în acest domeniu trebuie exercitat să- l caute şi aiurea. El eîn arhitec
tura si mplă , dar mai totdeauna original ă , a case lor de la ţară, cu podoabele pe care necontenit le i scod eşte 
o imagi naţie veş ni c în acţ i une, în capr ici ul cruci lor de lemn sau de piatră din cimitirele rurale ori de pe 
marginea drumurilor, în tot ce se ţin de neobos ita producţie art isti că modestă a poporului românesc". 

N . Iorga, Cum să cetim şi să fnţelegem arta, Vălenii-de-Munte, 1930, p. 23. 

„Un biet om răzleţ , fără t recut, fără gînd de viitor nu e nimi ca toată; ceea ce face puterea omu lui este 
toată amintirea care de la el merge î n urmă ş i toată aşte pta rea care de la el se îndreaptă înainte . 
Nu numai pentru istori c, dar pentru toată societatea ş i P,,entru voi î nşi vă treb ui e să prindeţ i fărîmi din 
trecut, fărî mi de artă ca să le răs pînd i ţi in drumu l vostru. ln că o dată , e păcat să treceţi pe l îngă asemenea 
lucruri fără să le vedeţi bine şi, odată ce le-aţ i văz ut, este încă mai păcat să nu le faceţ i cunoscut altora''. 

N . Iorga , Ce rcetaş ii ş i monumentele noastre de istorie şi artă , Bucureşt i, 1919 , p . 12. 

„Noi nu ave m dreptul să lu ăm un ei clădiri pat ina seco lelor. Este altceva zidul de curînd l ins si alt ceva ceia 
ce au lăsat atîtea seco le în înfăţişarea unei clăd iri. 
[ ... ] Căci este ceva sfînt în fumul veac ur il or, - şi uneori se mai ad ăuga şi fumul incend iului oraş ului, 
ars pe vremea lui Mihai Viteazul , fără ca reparaţ i a de dăunăz i să fi respectat urmel e aceste i tragedii ". 

N . Iorga , Trei conferinţi de orientare , în „ B.C .M. I. " , aprilie-iunie 1938,p. 67 . 

„Monumentul istor ic trebuie să rămîie vechiu la înfăţişare; de în d ată ce apare ca nou, nu mai este acelaşi; 
poţ i să l aş i chiar aceiaşi pi atră, dar dacă ai distrus s uprafaţa, s-a împrăşt i at si sfinţenia monumentulu i însu ş i". 

N . Iorga , Ce este lin mont1m ~ nt istoric, Vă l enii-de-Munte, 1915 , p . 20 , 

„Dacă ne-am închipui că el se poate împărţi p e bucăţi, dintre care unele să l e muţi ai urea, ni-a m face 
idee car icat ural ă despre sensu l lui. O astfe l de procedare înseamnă sfărî marea unităţi i organ ice a monu
mentu lui. Conceput organic însă, el trebu ie păstrat tot organ ic." 

N. Io rga, Ce es te un monument istoric, Vă l e~i i · de- Mun te, 1915 , p . 20 . 

„ Căci, adaug, în b i s eri că nu e nevoie de covoare or ienta le, nici de lumină elect ri că şi al te lucrur i de lux. Eu 
nu şt iu să fie spu s undeva că Raiul ar fi împodobit cu covoare de Persia ş i că s-a introdu s de curînd acolo 
electri citatea ş i ca loriferul". 

N. Iorga. Ce este un monum ent istoric, Vă lenii - de- M u n te, ~ 915 , p. 16 . 

„Biserica de pe vre muri era îm prejmuită de chilii, şi de jur împrej ur se tr:t sese un zid mare. Monumentu l 
istor ic este alcăt ui t din toate aceste pă rţi. Acum, se ş tie, la noi s-a dă1·îm a t sistematic zidul de ap· rare ş i 
oc roti re; la Trei Ierarh i s-a dat jos c lopotn i ţa cea mare şi în alte părţi, ca la Păpăuţi, ea a rămas 
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9. Ungă clopotniţa de lemn a bisericii din Bîldana, judeţul Dîmboviţa 
(cl işe u C.M .I.). 

10 . Apărător st at o rni c al monumentelor ist o ri ce - inst antane u de la o 
conferinţă (clişeu C.M.1.). 
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afară din «reparaţie». neprefăcută, ceia ce e un avantagi u, dar si nesprijinită , nesusţi nută , ceia ce e o primejdie. 
Nu observaţi?: bisericile restaurate cît de plăpînde, cît de meschine, ca ni şte jucăr ii, apar ele, desfăcute 
de toată vecinătatea lor? Nu mai au loc caracterul pe care ziditorii au voit să li-I dea şi care rezultă , nu 
numai din zidul bisericii, ci din tot complexul de clădiri care formau fundaţiunea sfîntă". 

N. Iorga , Ce este un monument istoric, Vălenii-de-Mnnte , 1915, p. 14. 

„Toate aceste chipuri trebuie fotografiate sau chiar copiate în colori pentru acea iconografie generală 
românească pe care trebuie să o facem cîndva, cu orice sacr ificii, şi care va fi un titlu de glorie pentru 
ci vi I isaţia noastră artistică". 

N. Iorga, „B.C.M.I." XXVI, octombrie-decembrie 1933, p. 172. 

„Clădirile pentru locuinţa oamenilor, chiar domneşti le Curţi ale stăpînito r ilor de pe vremuri, nu 
mai sînt, sub ochii noştri, decît doar în rămăşiţi sărace şi atît de ticăloşite prin multe presc himbări ş i mari 
nenorociri, încît din ele nu se poate culege decît foarte puţin. Pe cînd nevoile slujbe i dumnezeeşti, sfiala, 
chiar a străinilor, duşmanilor şi necredincioşilor, faţă de lăcaşuri sfinte, a cr uţat de pe ire acele cîteva sute 
de mănăstiri, de biserici, care sînt pentru noi un izvor de mîndrie, o comoară de ştiinţă ş i o nepreţuită 
moştenire de frumuseţă", 

N. Iorga, Istoria românilor în chipuri şi icoane, voi. li , Bucureşti, 1905 , p. 4-5. 

„Biserica de la Văcăreşti a lui Nicolae-Vodă Mavrocordat (mîntuită la 1722) , o minune a timpului 
impune şi astăz i prin stîlpii pridvorului deschis, prin stîlpii paraclisului, ai caselor egumeneşti, - car i se 
întrec cu cei din Hurez, şi-i pot întrece. Aici mai sînt şi stîlpii din pronaos, frumoasa pădurice de mar
mură, cu capitele corintice. Zidurile sînt destul de tari ca să ţie trei turnuri, aşezate ca la Argeş, două pe 
laturi şi unul la mijloc". 

N. Iorga , Istoria românilor în chipuri şi icoane, voi . li , Bucureşti, 1905, p. 44. 

„Tismana a fost prefăcută odată sub Radu Paisie, la peste un veac ş i jumătate după întemeiere, apoi 
în veacul al XVIII-iea ea a suferit o a doua prefacere; ş i liniile acestea au fost în sfîrşit str icate d_e o repa
raţie din vremea lui Ştirbei-Vodă, îndeplinită în chipul ce l mai sălbatec de ni ste meşteri nemţi . lnaintede 
1855, chiar, ea era diformată prin î nnădirea la dreapta a unei veşmîntări fără ni ci un rost. Dar se pare că 
încă de la început ea se împărţea în trei trupuri de zidire pătrate, avînd fiecare cîte o cupolă aşezată, pe 
păreţi într-un chip foarte complicat: un pronaos mai larg, un naos ceva mai strîns ş i un îngust altar .ln să 
faptul că mormîntul Sf. Nicodim se arată afară din biserică la dreapta, ar dovedi o prefacere foarte î nsemnată 
a clădirii celei vechi." 

N . Iorga, Istoria românilor în chipuri şi icoane, voi. li , Bucureşti, 1905, p. 11-12. 

„Ziduri şi turnuri ca ale Dragomirnei nu se mai văd la vre-o mănăstire a neamului nostru. Turnul clo potelor, 
împărţit în mai multe registre, are, la dreapta şi la stînga lui, aripi de zid uri, străbătute de fereşti mărunte 
sau de crăpături pentru pînda şi lovirea duşmanilor, care erau mulţi şi straşnici pe vremu ri, ca ace i tătari 
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a căror pomeni re e săpată stîngaci pe stî lpul de pi atră al porţi i. [ .. . ] Vederea bisericii e o uimire de bucurie. 
E îna l tă ş i î n g u stă, ca o frum oasă cutie de moaşte. Fereştil e , mi ci, colţ u rate, au cadre de p i atră; de fi ecare 
latu ră se numără şase. Contrafortu r ile, trei la număr, au izbuti t să fi e ele î n săş i o podoabă . Dou ă rînduri 
de ocn i ţe a l eargă sus. 

Dar juvaieru l luc rat cu o iu bire fără de margini e aice tu r nul eţ ul, în muchii , care e poate prea mic, dar 
în si ne alcătuieşte o lucrare desăvîrş i tă, pe care n-o în trec nic i turnuri le, st ricat e astăz i de reparaţ i a d- lui 
Lecomte de Nouy, de la Tre i-Ierarhi din l aş i . El se r idică pe o înd oi tă temelie , sc ul ptată ca o horbotă; cadrul 
împodob it a l ce lor două ferestr ui ci e de o mare bogăţ i e de pod oabe. Trand afiraş i i de piatră sînt răspîndiţi 
darnic, înflor in d or ice colţişor, ş i astfel înt reg ul t urn pare un surguciu de floare învoaltă". 

N. Iorga , Neamul romanesc în Bucovina , Bucureş ti, 1905 , p. 39 , 42 

„.,În faţă, ai o rîpă de lu t, r u ptă mai deu năzi. Gîrla n oro i oasă de jos e Căcaina Sucevei. Dinco lo de 
dînsa zdrenţe l e gălb u i ale zid ur ilor Sucevei se ridică înaintea t a. [ ... ] Vremea acoper ise demult cetatea 
sub un gi ulgiu de ţărînă din care ieşeau numa i colţ ur i de piat ră destă i n u itoare. Un arhi tect german, Rom
storfer, a vrut să ştie ce este aco lo şi a lucrat an i de zile cu multă rîv n ă , mare folos şi p u ţină cheltuială 
pentru desfacerea din pămînt ul lutos al Suceve i noastre de de mul t . Pe rîn d au răsăr i t şanţ u r i le adînci , 
pline de apă în zilele grele ale apărării, zid ul putern ic din afară, î n tăr i t pe o t emelie vec he de către Ştefan, 
vult urul acestui cuib al uli lor şi şoimilor dinaintea sa, apo i zidul di năun t ru, cămăr il e de l ocuinţă . încăper ile 
Domnului, beciurile de arme şi de ostaş i, gropi le pent ru rob i, c u rţ il e cele mar i din mij loc, unde puteau 
î n că pea mii de apărător i , turn urile de strajă ş i b i ser i c uţa în care zi lnic se cerea fără sunet de clopot îndurarea 
şi sprijin ul I u i Dumnezeu, nădejdea cea mai tare şi apărătoru I cel mai statornic" . 

N . Io rga, Neam ul românesc în Bucovina , Bucu reş• i , 1905, p . 27 , 29-30. 

„De la Petn.!-Vodă, avem Pobrata, unde a fost îngropat şi el ş i soţia sa, Elena , apoi Ştefa n Rareş, fiu l lor. 
Deosebirile între tip ul vec hi ş i ce l care se statorniceşte ac um , se văd foarte limpede aici. Avem la în ceput 
un mare p1· idvor închi s, care era împodob it în faţă cu patru fereşti de un got ic înflo rit. Între pronaos şi 
naos este o cămară în care vin după moarte ctitor ii . Fereast ra cea no uă se iveşt e acum, şi ea se va întîlni 
în toate zidir ile acestui timp. Intrarea e l atera l ă, pri ntr-o u şă pompoasă . Pom pa, luxul se vede ş i în bogăţ i a 
mai mare a in scr ipţii l or. Înrîurirea tot ma i mare a got icu lui se simte şi în ne rvuril e de piatră care se u rcă 
Inc hi puind bolta. Dar Ii psesc de acum îna inte cărăm ida aparentă , cea smă l ţ ui tă, brî iel e şi flori le discuri lor. 
ln schimb şi înăuntru ş i afară , e un străl u c i t veşmînt de z ugrăvea l ă, pe fond al bastr u, ş i culoarea aceasta dulce 
stă pîneşte pe toate ce le lalte. Deasupra u şilor de trecere di ntr-o î n căpere a biser icii la alta sînt prinse grinz i 
aurite, vopsite, săpate în lin iil e acelea frumoase pe care le ad mi ri de obice i în min iatur ile manuscr iptelor." 

N . Io rga, Istoria rom ânilor în chipuri ş i icoane , voi. li, B Jcu reş t i, 1905, p . 25- 26 . 

„M-am găsit astfel la 1902, după o călătorie la Veneţia, as upra căre i a voi reveni, căci ea face parte dintr-o 
nouă serie de drum uri în Apus, în acel co l ţ arde lenesc de pe Tîrnave în care trăia neschimbat seco lul al 
XV III -iea, epoca Mariei-Teresei, cu tot ceia ce o formase od i nioa r ă. Pi aţa l argă austriacă, biserica în st il iezuit 
cu cele două turnuri în faţă , clădirile şcolare seci, rec i, vechi, pli ne de m ireasmă că lugă rească, din umbra 
ei, castelul unguresc , refăcut în st il u l une i epoc i ma i noi, case le canoni cilor, car i, unii cu cartea , a l ţ i i cu 
moşia, ba chiar, cîţiva ş i cu cartea şi cu moş i a, îşi succeda u căs uţ il e pe străz i înguste, abia pavate. Şi de 
jur împrejur, emanaţia ţărăn i mi i din această va le, de pe dea lu r il e cu vi i, săteni i aşezaţi ş i săteni i care veneau 
la tîrg . Tot ul în su netul clopotelor catedralei şi în morm ăit u l de l ecţi i al ucen icilor ş i fete lor ucen ice veniţi 
de pe la sate, şi cu ceva h rană în traiste şi în l egături. O reve l aţ i e a une i Românim i încă mie cu totu l necu
noscute". 

N . Iorga , O viaţă de om , voi. li , Bucureş ti , 1934 , p . 17. 

„Mai departe, un drum ce se tot suie , at inge satul Delenii , cu şcoala lu i mare, cu cele şase sute de case 
de lut ş i stuh, destul de sărace, care se ris ipesc, ascunse, pî nă foarte departe. O poartă cu un arc de tri umf 
se bolteşte înaintea noastră; ea poartă stema Moldovei ş i data de 1807. Casa foarte mare, cu două rînduri 
în faţă şi trei în dos, ca re se vede acum, cu grădina ei, cu parcul ei, în co njurată de un puternic zid datînd 
din veac ul al XVIII- iea, e, cu toate reparaţ i i l e- di ntre care una se face acum - , unu l din rare le exemplare de 
arh itectură pr i vată din acest veac. lordachi, fi ul acel ui lordachi Cantacuzino, care a dres biserica Sf. Dimitrie 
din Hîrlău, a durat aceste case , cu saloane le întinse ca ale un ui rege , cu pict ur i frumoase,c u ogl inz il ede 
Veneţi a în cadre de metal auri u, cu frumoase le plafoane î n ro mburi de lemn negre şi albe. Casa gospodă
rească a mai avut norocul de a nu adăposti pînă astăz i decît gospodar i d esăvîrş i ţ i din neamu l G h iculeştilor 
[ „ .]" 

N . Io rga, Sate şi mănăstiri din România, Bucureşt i , 1905 , p . 22 . 

„Din şanţurile de pe margine, d in movi lele tă iate de drum ies la i vea l ă tot colţ i de aceşt i a, -aproape 
e cetatea Co l ţului sau a Co l ţei, d u pă altă r u in ă - car i pătrun d, răzbat , sfîş i e pretutindeni. Ici ş i colo 
înălbeşte piatra unui stîlp ca să sprijine cerdac ul une i cocioabe. Eşti ca într-un mare cimitir răscolit, în care 
morţii sînt dou ă neam uri străvechi, care s-au încă i erat, s-a u zbuciu mat de moarte, s-au frînt, s-au uci s şi 
s-au ars, pentru ca, la urmă , d u pă o sută de ani de trecătoare stăpîn ire a ce lu i mai puternic, să rămîie acest 
văl măşag de pietre pe care le ati ngi cu sfiala ce te cupri nde cînd calci pe osu l om enesc . 

Aici a fost Sarmisegetuza, apo i Ul pia Traiana, cu palate, cu bas ili ci , cu bă i şi amfiteat ru, oricît de scăzute 
în barba rie, dar întipărite cu pecetea de mări re a neamului roman. Acuma ai această ris ipire cenuşie, cîte o 
aşchi e de marmură care se duce I a Muzeu I unguresc din Deva, al „com itatu lui Hu nyad" , sau la episcopia 
românească din Lugoj, cîte un ban cocli t , cîte un mosaic ieft in, stîlpi în ce rdace sub stuf" . 

N . Iorga, Neam ul romanesc în Ardeal ş i Ţara Ungurească la 1906 , Bucureş t i , 1939, p . 163. 

„Meşteri din Podol ia sau ital ieni au lucrat Hot inul ce l Nou, pe la 1400. Ei au făc ut din piatră bine potrivită 
ş i amestecată cu lin ii de cărămidă, pentru podoabă, un mas iv rotund de z i dăr i e st raşnică, ce se ridică drept 
de malul Nistrului puternic . Turnuri se umfl ă pe la colţu1·i, tot aşa de u riaş plăn u ite şi aduse la îndeplinire. 

11 . NICOLAE IORGA (co l ecţie 
parti c ulară) 

12. ln vizită la Mă năstirea 
Agafton (co l ecţie particulară) 
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În .centru se făcură încăperi de rugăc iun e ş i loc uinţă, şi printre n ăruitur i le de acum, printre multele schim
băr i care au pierdut astăzi mai orice înfăţişare, rămîi uim it cînd vez i se mnele deoseb itoare ale arhitecturii 
din veacu l al XV-iea a Moldovei[ ... ] Colo sus, pe zidul acela măreţ, fereşti mai mici au ciubuce de p i at ră, 
săpată, care se taie în unghiu ri drepte, şi se vede chiar pr in spărt uri o poartă cu şapte-opt a1·ce în cadrele ei 
1ndrăzneţe, care e desigur cea mai frumoasă din toate vechile c l ăd i ri româneşti". 

N . Iorga, Neamul românesc în Basarabia , Bucureşti, 19:J5 , p. 30-31 . 

„Soroca e mu lt mai nouă decît Hotinul ş i nici pe departe nu se poate asemui cu acesta, nic i în cuprins, 
n1c1 în meşteşugul zidirii. Ea a fost numai o strajă în calea tătarilor, făc ută pe vremea lu i Ştefan-ce l -Mare , 
puternic , dar în pripă, din bolovani greoi, cu l eşi prin aceste rîpi înalte. Lucrători i s-a u luat după Hotin. 
dar ei nu erau c h emaţ i să facă altceva decît un adă post de pîndari, pentru cîţiva arcaş i şi pentru pîrcălabi 
care mai tîrz iu, d upă 1500, sub Rareş, au stat în fruntea lo r. Se văd încă sus, unde n-a căzut creasta turnu
rilor, fe 1·eştile înguste, dese, din care se privea pîn ă departe, pe coasta din sus şi pe cea din jos, pînă adînc 
în văile podolene , pe unde obişnu i a u să vie că l ăreţi i stepelor pust ii . Încă de pe la 1500 însă, rost ul Soroc ii 
s-a înche iat. Tu rci i n-a u luat-o, fiind că n-avea însemnătate m ili tară, dar tătarii şi-a u cer ut-odată pentru 
loc uin ţă, după 1713, cî nd s-a cotropit Hotinul . 

Ru ş ii au luat-o totdeaun a fără luptă. De aceea, cr uţate de bătăi l e tunurilor, au rămas lntregi toate 
feţe l e cetăţ ii ş i ar fi rămas ş i podoabele ei, dacă ar fi fost podoabe'' . 

N. Iorga, Neamul românesc in Basarabia, Bucureş ti, 19J5 , p. 75- 76 ' 

„Aş vrea să merg la cetatea Benderului. [ ... ] Şi aici, ca şi la Hot in ş i Soroca, nu se descopere de pe 
uscat, de pe malu l înalt cetatea, care izbucneş te drept de pe marginea apei şi înfrunta astfel pe duşma ni 
ce venea de peste Ni stru . Astăzi[ . .. ] marea cetate rot und ă, cu turnuri la capete , făc ută din piatră n eagră, 
împodob ită pe alocurea, nu mai slujeşte la nimic[ ... ] Din vec hi timpur i. era aic i Tighinea noast ră, pe care 
î n să şi noi o primiserăm de la alţii. Prin va ma ei se mergea peste Nistru, pe drumul tătăresc , spre Cr ime ea, 
cu stră lu c ita e i cetate Caffa. Negu stori i armeni ş i nemţi din Galiţ i a au luat deseor i această cale , pînă ce în 
1538 , Soli man ce l Mare, răpu ind pe Petru Rareş, ajunse la Ti ghinea, în care văz u repede î n semnătatea unei 
trecători ca aceasta ş i făcu deci din ea o cetate nouă, turcească. Ii puse n urn ele Bender , adică «poartă» ". 

N . Iorga, Neamul românesc în Basarabia , Bucu reşt i , 1905 , p . 159-160. 

„Strada cea nouă e cea dintîi între stradele Chişinău l ui, marea Alexandrovscaia în săş i, strada împă
ratulu i Alexandru. E despărţită în două printr-o alee ş i are o lărgime neobişnuită. Aceasta face multă vreme 
singura ei frumuseţă . Casele ce se văd, deşi au în parte două rînduri şi sînt destul de ma1· i un ele din ele, 
n-au nimic deosebit sau măcar plăcut în ele, Dar de la casele risipite şi joase ale unui sat s-a aju ns la un trîg 
bunişor. Aici felinarele luminează . E cel dintîi pas spre mai bine. 

Deodată lulTlin a electrică scoate la ivea l ă cu limpezic iu ne un cart ie r de palate albe, de mar i clădiri ale 
negustorilor. Vitr ine scînteie de o parte ş i de alta. Înainte e o mare grădină, o biserică spaţioasă în fundul 
ei şi un turn cu ceasornicu I luminat . Aici e centrul, un centru frumos". 

N . Iorga, Neamul românesc în Basarabia , Bucureşti, 1905 , p. 110- 112. 

„Pr in in vitaţia la Oxford a unei părţi din membrii Congresu lu i istor ic am putut vedea un colţ din evul 
mediu păstrat în toată evlavia, di sc iplina, frăţia şi ascu ltarea sa monasti că între zidurile mănăstirii de î n vă
ţătură din v·eacur il e depărtate, pînă aproape de vremea cînd s-a stab ili t în Anglia dom in aţ i a normandă. [ ... ] 
Ziduri întunecate se r i dică, unele din ele cu piatra mîncată de ploil e sutelor de ani, fărîmiţînd u-se încet sub 
lu mina caldă a ve rii ; sînt fatade din veac ul al XVII I-iea, sînt si din al XV II -iea, al XV I-iea, din evu l med iu 
însuş i . Scăriţe de întunerec, 'cu înguste trepte de p i atră ca pe~tru s uişul într-un t urn de pază trec pe l îngă 
uşi cu orbita adîncă, şi eşti mirat dacă, deschizînd vreuna, te găseşti în ~iblioteca de cărţi nouă , cu l egătur i le 
aur ite, ale vreunu i tînăr profesor. [, , , J O, ce mult «ev mediu» aic i ! li găseşti oriunde, respectat în reîn-

1 3. ln vizită la Putna (colecţie par·t i c ulară ) 
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14 . La inaugur·area Muzeului Comisiunii Monumentel or· Isto ri ce·: din 
la/i (co lecţ ie parti cula ră) 

noiri le pe care le impune usura ş i nevoi le, nebănuite altădată, ale vremilor noastre. El e în cape la de st il 
normand, cu stî l pi îndesaţ i , so lizi şi si m pi i în podoabele lor sfioase , cu mormintele cel or care de mult au 
trecut pe aceste lespez i care, lor, li se păreau nou ă şi temei al luptei pentru idealurile viitorului". 

N . Iorga, Note de drum , Vă lenii - d e-Munte , 1913 , p. 59 , 60 ,61 . 

„Nicăieri o natură mai autentică nu înconjoară oraşele decît în această ţară de oraşe care e Anglia[ ... ] 
În acestea grădina adăposteşte, fără a-ş i pierde caracteru I, un oraş răsărit ca din pămînt prin vo inţa ei, dar, 
în Londra chi ar, oraşele crează, prin vo i nţa de să nătate, de frumuseţă, de poesie a unui popor căr uia rel i
giunea rustică a « lakişti l or» i-a trecut în suflet, grădinile în jurul cărora se poate zice că se strînge v iaţa şi 
după ca re se numeşte loc u i nţa fiecăr uia" . 

N. Iorga, Note de drum, Vă l enii - d e- Mun te, 1913 , p. 42-34 

"F land rio toto continuo u rbs, toată Flandra numai un oraş, spunea vec hea z i cală de admiraţie a evului mediu. 
Aşa e ş i astăzi, ş i mai mult decît pe vremuri, cînd drumul nu era al unui rege, ci al castelanului cel ui mai 
apropiat. Casele se îndeasă , se îna l ţă; curate străzi drepte se furişează printre ele; firme franceze înşiră 
litere care injgheabă nume şi lucrur i cunoscute . Şi, ce l puţin de unde pri vesc eu. mi se pare că este aici 
soare, lumină, vese lie şi pentru ce i să rac i ca re muncesc din greu pentru pîinea lor". 

N. Iorga, Note de drum , Vă l eni i - d e- Munt e, 1913 , p . 24. 

„Acesta , păstrarea vechii ş i splendidei scoici de pi atră de pe vre mu r i, este al doilea element de frumu
seţă al Veneţ i ei. Marea, ce bate la toate uşile, ce atinge toate zidurile, - căc i nu e casă ca re să n -a ibă com u
ni caţ ie directă cu dînsa , precum nu e casă care să nu dea într-una din acele admirabil e strade înguste, perfect 
luminate noaptea, pietruite cu p i atră pe Istria, astăzi ca ş i în secolul al XVIII -iea, fă ră un grăunte de praf, 
fiindcă n-ai de unde să- l aduci , - Marea ce se zbate u şor sub fereştile fiecăr uia, ce-şi trimite mirosul sălciu 
spre fiecare fereastră , se c l at i n ă şi se frămîntă sub biciul nemilos al furtunilor sos ite din munţii istr ieni, nu 
întîmpin ă n i căieri în neschimbarea fenomenelor sa le decît lucruri care ni ci ele nu s-a u schimbat, cu toat e 
v ieţile ce se perindară veac uri întregi în cupr insul lor . Veneţia îş i are azi trecutu l şi aiurea decît în milioanele 
de acte de la Frari, în umb ra mari i biser ici goti ce. [ ... J Nu un trecut de pus în muzee, ci t 1·ecutul în ca re 
omul de azi trăieşte, ş i care tră i eşte ş i pr in omul de azi ". 

N . Io rga, Cin ci confe r inţe despre Veneţio , Bu c u reş ti , 1914, p. 17 

..Înaintaşii noştri, «barbarii » , muncind sute de ani ş i pe acest t eren, ne-au lăsat aceste comori. N oi, 
care nu mai putem urma o tradiţie de artă proprie, trebui e să ne păstrăm măcar moşten irea . Cine ar putea 
zice că ne facem datoria? Uneori lăsăm să cad ă , alteori reparăm, - de ce le mai multe ori î n să aşa , încît rui 
năm ş i fru museţa c l ăd ii- ii şi vistieria ţării". 

N . Iorga, Istoria românilor în chi puri şi icoane, vo i . li , Bu c u reş t i, 1905 , p. 45. 
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