
CAPELA GHICA DIN GHERGANI 

Istoric* 

La 38 km de Bucureşti, pe şoseaua Buc u reşti - Tîrgovişte, 
sau la 36 km, pe linia ferată Bucureşti-Titu, se a fl ă - sa u, mai 
bine zis, se afl a -curtea boierească din Ghergan i, aşezată în mij locu I 
unui parc de peste 10 ha, poate o rămăş iţă a fostului codru al 
Vl ăs iei. Din acest codru s-a păstrat în faţa conac ului ce lebr ul stejar 
din Ghergan i, vech i de cca 600 de ani , prăb u ş it în 1957 în urma 
unei furtuni. Curtea d in Ghergan i era fa imoasă către sfîrş i tu l 
seco lului al XIX- iea, căc i aici îş i avea reşedinţa Ion Ghi ca, mare le 
nostru memorialist, om politic, econo mist, prinţ de Samos, d i
plomat ş i - aspect mai puţin lu il.t în s ea mă - ing iner. 

Moş i a Ghergan i, în care era in c lu să această curt e, era în a doua 
jumătate a seco lului al XVII -iea în poses ia mare lui ba n Neagoe 
Săcuianu (ţ 1680). La moartea acestuia, fii ca sa Bă l c:şa ş i s oţu l ei, 
mare le clucer Badea Bucşanu - Merişanu, vînd o parte d in moş i e 
nepotu lui de soră al lui Badea , mare le clucer lanache Văcăresc u , 
cel tăi at de turc i la Consta ntinopo l în 1714. O a l tă parte a moşiei 
a fost vîndută în 1683 lui Andruţ', căp i tan ul ot Stăneşti, fiind apoi 
răsc umpărată de lanache Văcărescu în 1699. 

Strănepoata lu i lanache, Ma. ia, fii ca mare lui ban Barbu Văcă
rescu ş i vara primară a poetu lui l enăchiţă Văcărescu , s-a căsător i t 
în 1748 cu marele ban Dumitrache Ghi ca («ba nul bătrîn ul ») , 
ad ucîndu- i ca zestre părţi d in moşii l e Ghergan i şi Găm ăneşti, 
întregite apoi prin cumpărare în 1785. Dumitrache Ghica (1718-
1807) a fost tată l (între numeroşi a l ţ i copi i) domnitoru lui Ţăr ii 
Rom âneşt i, Grigore IV Ghi ca, şi al lui Scar lat Ghica (1750-1802), 
căsătoritea cca . 1788 cu Mar ia N. Dudescu (ţ ante 1800). Aceşti a 
din urmă au fos t bunicii lui Ion Ghica 1 . Păr i nt ii să i, Dimitr ie 
(Tache) Ghi ca , născut în 1793, ş i Mar ia Se. Cîmpi~eanu, au r id icat 
în 1830 biser ica d in Gămăneşti, sit uată la 2 km de Ghergani (asupra 
căre i a vom reve ni mai jos), unde au şi fost înmormîntaţ i , Dimitr ie 
în 1845 şi Maria în 1849. Ţinînd seama de acest prim loc de în mor
mîntare, credem că în cadru l c u rţ ii d in Ghergani nu a existat o 
ca pel ă mai veche, deş i formatu l cărămi z il or de 4 cm gros ime d in 
~are este z i d ită cape la actua l ă ar pleda pentru o asemenea ipoteză. 
lnt rucît în să ş i vechea curte a părinţ il or lui Ion Ghica a fost integral 
mod ifi cată către sfîrşitul veac ului al XIX- iea, este posibi l ca mate
r ialul de constr u cţ i e refo los it să prov i nă de la c l ăd i r i dispăr ute 
ale prime i inci nte. 

Capela cu str u ct ură tri lobată 2 ce se păstrează ş i ast ăz i se r i dică 
deas up ra un ei cripte de plan dreptungh iular. Folosind den ive larea 
te renului (creată , poate, art ifi cial), faţada de vest prez i ntă două 
nivele, remarcîndu-se prin e l eganţa li ps it ă de ostentaţie (vezi, 
pr in contrast, capela Ştirbei de la Buftea) ş i pri n originalitatea 
rezo l văr ii acces ului la ni ve lul cape le i. Deas up ra u şi i de intrare în 
capelă, o pisanie (fig. 3) poartă u rmătoarea i nscr ipţ ie : 

«Acest sînt temp lu s-a r idicat de Ion Ghica şi soţ i a sa Alexandra 
în anul Domnului 1869 ». 

*Fotografii le sînt executate de ing ineru l Ion D . Ghica (1874-1971 ), 
în afara celor cu menţiune spec i ală. 

1 Condică cuprinzînd Perilipsis de toate sineturile dumnealui biv vei căminar 
Tache Ghica pentru moşia ot Ghergani i Stăneşti din sud Dîmboviţa. 1827, fostă 
în posesia I u i Gheorghe (Iorgu) Ghica, apo i a I u i Victor Eft i mi u, care a donat-o 
Academiei Române. (B ibli oteca Academ iei Române, Secţia manuscrise, 
Arhiva Ion Ghica, VI I, acte, 184.) 

2 Pentru variaţia fo los ir i i termeni lor trilobat şi triconc în bib l iografia 
românească, vezi Radu ş i Eugenia Greceanu , Din nou despre Mănăstirea Cot
meana, în « RMM », ser ia « Monumente Istorice şi de Artă», nr. 2, 1977, 
p. 46-48. 

3 Biblioteca Academ iei Române, Secţia ma nuscrise , Arhiva Ion Ghica, 
Corespondenţă, 5. 1 (215) DCX lll; vez i ş i Nico lae Liu, Catalogul corespondenţei 
fui Ion Ghica , p. 158, nr. 506. (fost mss. rom. 2912 fo l io 17-1 8) 
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1. fon şi Alexandrina Ghica (fotografie de ate i ier, Londra, 1887) 

Sub această i nscr ipţi e se află stema Ghiculeşt il or , iar în partea 
de jos a pisaniei apare următoru l verset: 

« Veniţ i la min e toţi cei osten i ţi ş i însărcinaţ i şi eu vo iu odihn i 
pre vo i. De la Matei CX I V 28 ». 

Data constr u cţie i i nd i cată de pisanie vine însă în cont rad i cţ ie 
cu o serie de alte date, provenite d in ar hiva fami li ei, din man uscr ise 
păstrate la Academia Română şi d in albume de fotografii păstrate 
de noi . Le vo m enumera pe scurt. 

1. La 3 april ie1870, Ion Ghica tr im ite de la Gh ergan i o scr isoare 
sot iei sale Alexandr ina, rugînd-o să caute plan ul casei făcL!t de el 
«toamna trecută » (deci în 1869) ş i să- l dea arh itectu lui Dimit r ie 
Berindei, împreună cu planul bisericii pe care i-l trimite (dec i în 
1870). În aceeaşi scr isoare, se precizează că Berinde i urmează să . 
proiecteze tîmp la biser icii, poarta ş i cele lalte plan uri de fini sare 3
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2. Capelo din Ghergoni în 1897. 

3. Pisania capelei, datată 1869 (foto E. Gr·ecea nu) . 

Amint im că Dimitrie Berindei (1832-1884) este primul arhitect 
român care şi-a făcut st udiile la Şcoa l a de Belle Arte din Paris, 
ocupîndu-se apoi mai ales cu studii teoretice. Tată al arh itectu lui 
Ion Berindei (1871-1928)-autoru l atîtor celebre c l ădiri d in 
Bucureşt i şi l aş i-, Dimitrie Ber indei era un bun prieten al lui 
Ion Ghica. 

Este greu de crezut că, de-abia terminată ca pe la în 1869, Ion 
Gh ica proiectează o nouă con strucţie în 1870, întrucît nici el şi 
nici soţ i a sa (născ ută Mavros) nu dispuneau de mijloace le financiare 
permiţînd o asemenea ri s ipă, ca re ar fi fost de altfel contrară 
s imţu l~i măsurii specifice ar i stocraţiei intelectuale. 

2. lntr-un album de fami li e, realizat de inginerul Ion D. Ghica 
(1874-1971), fratele mame i mele ş i fiul lui Dimitrie Ghica'· 
primul născut (în 1848) al lui Ion şi Alexandrina Ghica, se află 

4. Conacul din Ghergoni în 1896. Faţa da spre parc, deas upra căre i a se ridică 
coroa na ste jaru lui din faţa casei 

mai multe fotografi i ale cape lei, datate ş i comentate. Două dintre 
ele sînt conc lu dente pentru data înche ieri i l ucrărilor. Reprezentînd 
cape la văzută dinspre vest (fig. 2) şi un grup al familiei ş i prieteni lor, 
aşezaţi în faţa geamlîcului sere i, ce le do uă imagini au comentariul: 
«1896. Grup la tîrnosirea capelei din parc , terminată un an înaintea 
morţii sa le de bunicu l meu Ion Ghica ». U rmează identificarea per
soanelor. Pe aceeaş i pagină, faţada genera l ă de vest poartă simp la 
menţiune « Capela», dar are pe verso însemnarea man uscr i să 
«August 1899 ». 

Ace l a şi album destinat Gherganilo1· se desc hide cu două foto
grafii ale bi sericii din Gămăneşti (fig. 12 şi 14 A), în sit u aţia din 
1896, şi poartă următoru l comentariu: «B iser ica din Gămăneşti 
c l ădită de Dim. Se. Ghica în 1830, unde a fost îngropat la 1845. 
La terminarea ca pelei din parc, oseminte le lui şi ale soţiei sa le Mar ia 
(n. Cîmpineanu) au fost transferate la 1896 în cripta Capelei » 5• 

Autenticitatea consemnăr il or inginerului Ion D. Ghica nu poate 
fi pusă în discuţ i e, e l fiind de altfel prezent împreună cu tatăl 
şi cu sora sa Alina în grupu l din 1896, dom inat de prezenţa Alexan
dr ine i Ghi ca. Dar nici data pisaniei, 1896, nu poate fi respinsă 
de plano, înt rucît nu este un fa ls ş i dăinu i eşte de 122 an i. 

O sing ură explicaţie ne apare firească: în forma « de roşu», 
executată conform concepţiei arhitecturale a lui Ion Ghica, nedeco
rată şi nemobi lan, cape la a fost ridicată 1în 1869, cînd s-a montat 
şi pisan ia. Decoraţia faţadelor, mobi I ieru I capelei, pictura (datorată 
după tradiţ i e pictorului Pompilian) ş i, în specia l, execuţia preţ i oa
selor şi bogat decoratelor sarcofage ale lui Ion şi Alexandrina 
Ghica au reclamat pentru desăvîrşirea lor încă 27 de ani. Acest 
fapt este confirmat de o scrisoare adresată soţ iei sa le de către Ion 
Ghica din Vichy, la 21iu lie1872, în care îi spune: «A Constanti
nop le j'ai achete des marbres pour l'eg lise. ll s seront expedies 
soit a Bra'i la chez Argintoyano, ou a Giurgio chez Ligeropolo.S' il s 
arrivent avant que ie s0is a Bucarest, ii faudra Ies fa ire ven ir so it 
a Bucarest par chemin de fer, soit a Bouftea. De la, nous Ies pren
derons par des chariots » 6• La capela din Ghergan i, cu excepţia 
pisan iei din 186~, marmura apare rloar la sarcofage, la nişa din 
axul criptei, dominată de o cruce d in acelaşi material (fig. 7), 
astăz i di s părută, la balustrada care del imitează locul sarcofagelo r 
ş i, în genera l, la împodobirea criptei, în timp ce bogata decoraţie 
arhitecturală a faţade l or este exec utată din elemente ceramice 
prefabricate. 

Planurile de finisare şi de mobilier erau în orice caz gata înainte 
de 1884, data morţii lui Dimitrie Berindei. Care să fie ca Lza unei 

4 Radu Se. Greceanu, Aspecte inedite ole re laţiilor dintre Romilnio şi Grecia , 
fntre anii 1898-1905. In ventorul fondului Dimitri e I. Ghica, lucrare în manu scr is 
(scurtă biografie a lui D. I. Ghica). 

6 Albumu l face parte din colecţia autorului. Toate comentariile ş i ide nti· 
ficările aparţin un chiulu i meu, ing. Ion D. Ghica. 

6 Ion Ghica, Opere, voi. V, ed iţie îngrijită de Ion Roman, Bucureşti, 1988, 
p. 354. 
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5. Capela din Ghergani . Vedere a naosului. în « Sîrnbăta Mare , 1900 » 

6. Epitafu/ cape/ei din Ghergani 

8. Capela din Ghergani. Sarcofagul lui Ion Ghica în 1897, la cîteva zile după 
înmormîntare 
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întîrzieri atît de mari? O primă cauză pare să fie li psa de bani, 
demonstrată ş i de recurgerea la fini sa je ieftine, În com paraţ ie cu 
piatra sc ul ptată pe care ne-2m fi 2 şte ptat să o regăs im ce l pu ţ i n 
la po ta lul ca pelei . . A do ua ca u ză a reprezentat-o des igur intensa 
so licitare po li tică ş i c ul tura l ă a lu i Ion Ghi ca , fapt care l-a făc ut 
să neg lijeze în oarecare măsură cont inuarea l ucrări l or , atît la 
capelă, cît şi la casa cea nouă cu două etaje, ale căre i planuri era u 
întocm ite, d u pă cum am văzu t, încă din 1870, execuţia fi ind încep ută 
în 1884. S-au adău gat, d upă 1881, în delu ngate le abse n ţe d in ţa r ă 
ale lu i Ion Ghica . num it minist ru p l en ipote nţiar la Londra, fun cţ i e 
deţi nută pîn ă în 1891. 

Un nou avînt al l ucrări lor de constr u cţ i e la cape l ă ş i la casa 
no u ă s-a datorat morţii, în 1886, a soc.ere i lui Ion Ghica , Sevastia 
Mavros n ăsc ută Ş uţ u (înmo r mîntată în cape la conacului Cantacuzino 
din Fl oreşt i - P ra h ova). Partea de moşten i re rămasă de la ea a per mis 
acce lerarea ' etape lor fin ale de exec uţ i e ş i împodob ire a ambelor 
obiect ive. La 7 septe mbri e 1887, Vasi le Alec$andr i î i scr ia de la 
M irceşti lu i Ion Ghica, la Londra: « ... La pr incesse Ghica et 
Alexandre [ult imul fi u al lui Ion Ghica] sont a Mic loucheny. 
Nous avons eu leur visite hier et j'a i appr is que la nouve ll e maison 
de Ghergany est presque achevee dans d'exce ll entes cond itions . 
Decidement ce que femme veut Dieu le veut ... » 7• Term inarea 
case i a avut loc în 1888, iar capela, după cum am văz ut , în 1896 . 

la Sion (E l v eţia). E:I este ult imul descendent al lui Ion Ghica stă pî
nito r al Gherga nilor . 

Cutremurul d in 9/10 noie mb1-ie 1940 a dat pr ima l ov i tură 
ansa mblului d in Gh ergani, re mode lat cu atîta dragoste de Ion şi 
Alexandr ina Ghi ca. A sufer it în specia l conacul , al căr ui etaj a fost 
dărîmat ş i în locuit cu un c. coper i ş de p rotecţie. Du pă stabi li rea 
regimului comunist în Ro mân ia şi odată cu exprop ierea definit i vă 
a moş iil o r în 1949, cc: pe la, conacu l ş i parc ul au trec ut în propr ie
tatea GAS Bă l ten i, în conac c: menajîn du-se ulter ior un spi tal de 
w pii . De at unc i şi pînă în prezent, spitalul a avut în adm i nistraţ i e 
ca pela şi parc ul. 

Fo losirea conace lor ş i a caste lelor de către i nstituţi i depen
dente de Minister ul Sănătăţi i a re prezentat în ti mpul co munism ul ui 
o so lu ţ i e de co mp ro mi s, prefe rab il ă p re lu ării de către CAP ş i 
GAS , întrucît , spre deosebire de distr ugerea s i stematică a cc:dru lui 
vegeta l şi de dărîmarea pînă la te melii a construcţiilor , practi cate 
aproape fără excepţ i e de u n i tăţil e agricole , spi talele şi preventoriile 
au păst rat în linii mari pl antaţ ii l e şi c l ădir il e folosibi le, chiar fără 
efort ur i de întreţ i nere demne de menţ io n at. Ansa mblul de la 
Ghe1·gani ilu st rează conc ludent acest as pect, cape la -fo l osită tem
porar ca morgă - nefiind dărîmată, ci doar golită de tot ce putea 
fi înstră i n at. 

9. Capela din Ghergani în 1900. Parastas pentru Io n G h ica. În ce ntru l celui de al do ilea grup, Alexandrina Ghica. 

O fotografie a inter iorului capelei, datată « Sîmbăta Mare 1900 » 
(fig. 5) , ne arată zona din faţa altarulu i în toată străl u c i rea ei , d in 
care astăzi nu mai rămîne decît schelet ul cata petes mei. Cape la 
nu făcea parte d in parohia Ghergar. i ş i pentr u serv iciul d ivin se 
apela la p reoţ i d in Bu c ureşti. 

Curtea d in Ghergan i a fost reşedinţa pr i ncipa l ă a Alexa ndr inei 
Gh ica şi aici ş i -a petrecut Ion Ghica ult imi i ani c. i v i eţii , d u pă 
întoa1·ce rea sa de la Londra în 1891. La moartea Alexand ri ne i 
(1926) , ansa mblul a trecut în stăpîni .-ea ce lui de al tre il ea fi u al 
soţ il or Gh ica, Nico lae, născut la B u c u reşt i în 1862. La moartea sa, 
în 1943, nici unu l d intre fi ii să i nu- l putea moşten i : Ion mu rise 
în 1932, Gheorghe (Iorgu) părăs i s e ţara în 1940, iar Matei era 
adoptat Cant2cuzino-M i c l ă u şeni. Ca atare , Ghergan ii au revenit 
ne potul ui să u de soră , Da n Bos ie, născ u t în 1924, med ic, fi u I Ale
xandr ine i (Ala) Ghica ş i al lui Robert Bosie, stabili t d u pă 1970 

7 V. Alecsa ndri, Scrisori, lnsemnări , ediţie î ngrijită de Marta Anineanu 
Bucure şti, 1964, p . 96 . 

În c.cest sens, este interesant de menţionat ca, in 1964, nu 
d i spăruseră următoare l e piese de mobi li er care fig ura u în inven
taru I ca pe lei: 

- o cr uce mare de lemn de nuc scul ptat; 
- un iconostas di n lemn de nuc scu lptat; 
- un tron ar hieresc di n lemn; 
- două sfeşnice îm părăteşt i din bronz mas iv, turnat în motiv 

biz2nt in; 
- una st 1·ană de cîntăreţ i , 16 stra ne de cred i nc i oşi , mobi lier 

art ist ic sc ulptat; 
- un candelabru cu 12 lumini din brnnz turnat; 
- una coroană de bronz, omag iu adus din partea statului 

român scr ii toru lui Ion Ghica 6 • 

8 Adresa Sfatulu i po pular a l raionului Răca ri -SSA- nr. 9048/28. 
X II 1964, către Sfatul popular al oraşului Bucureşti - DSAPC, trimisă în 
cop ie la CSCAS - Direcţia monumentelor istori ce. Arhiva DM I, dosar Casa 
Ghica din Ghergani . Din info rmaţii recente rezultă că o parte din icoa ne , 
str-anel e ş i jilţul arh ieresc se păstrează la biserica pa rohială din Ghergani. 

43 

http://patrimoniu.gov.ro



10. Mormîntul Irinei Ghica, în s itu aţ i a din 1933 

Dint re aceste piese, doar iconostas ul fără icoane ma i exi st ă 
astăzi , fapt imputab il direct neg lij enţei adm ini straţiei spitalului. 
Nu ace l a ş i lucru se poate afirma des pre ob iectel e de preţ din inven
taru l cape lei , enu merate înt r-o rec l a m aţ i e adresată Arh iepiscopie i 
Bucurestilor în 1971 si retrans mi să de acensta Direct iei Monumen-
te lor ls'tor ice şi de Artă în 1972. Acestea sînt: ' 

- una cădelniţă de aur mas iv ce a fost donată fa mili ei Ghica , 
de către soţ i a ţar ului Rusiei, pentru cape l ă; 

- un epitaf, lu cr u de art ă în rel ief, avîn d pietre preţ i oase ce 
formau coroanel e fiecărui sfînt (diamante, rubine, perle). De 
asemenea şi acest ep itaf provenea tot prin dar de la soţia ţarului 
Rusie i; 

- una evanghel ie cu coperţ il e de arg int, avînd pe coperta 
d in faţă în re li ef portret ul Domnului nost ru Isus Hristos, iar pe 
coperta din spate , tot în relief, Sf. Potir; 

- una cr uce de arg int; 
- un poti r de argint cu linguriţa de aur; 
- patru rîndur i de veş minte preoţeşti noi 9 . , 

Cercetarea făcută de DMIA a ajuns la concluzia că: « ln ce 
pri veşte obiecte le menţionate în nota inform at i vă anexată în copie 
la prezenta, din i nformaţi il e obţ i nute de la descendenţii scriitorului 
ş i totodată ultimii proprietar i ai conac ului şi ca pelei , a rezultat 
că ele sînt eronate ş i tend e nţioase» ( i nformaţ iil e d in nota informa
tivă) 10 . Nu ştim care descendenţ i d in fa mili a lui Ion Gnica au 
făc ut aceste afi rmaţ ii (ultimul prop rietar al Ghergan ilo r, Dan 
Bos ie, era încă în ţară), dar ob iecte le au existat fără îndoială, 

9 Notă informativă datată 10 septembrie 1971, înreg. la Arhiepi scopia 
Bucureştilor cu nr. 21948/1972, tr i m i să în copie la DMIA de către Arh ie
piscopie pr in adresa î nreg. cu nr. 8313/24.Vll.1 972. Arh iva DMI , dosar Casa 
Ghica din Ghergani. În n otă se precizează: «Toate aceste bunuri era u păstrate 
în ulti mul timp la admin istratoru l său (a l moşie i Ghergani) de atun ci, dl 
Bucuţă Ion, care din informaţii s-ar afla cu domicil iu l preze nt în oraşul Bu cu
reşti. M e nţi o n ez că echipa de naţio na l izare era co ndu să de tov. Pîrvan, de 
meser ie ti ni chi giu, în prezent locu itor în satul Ghergani ... ».Se mai adaugă 
că « . .. această cape l ă este l ăsată în pa rag in ă distrugîndu -se zi de zi, ia r hu Ii. 
gani i-a ş i furat bur lanele ce era u confecţio nate din aramă curată , l ăsî nd ape le 
pluviale să curgă pe pereţi ş i in fi lt rîndu-se în cavou, di strugîndu -1 .. . ». 

10 Referat arh. Crist ian Moisescu, datat 12.IX.1972, Arhiva DMI, dosar 
Casa Ghica din Ghergani. 

11. Mormîntul aviatoru lui Ionel N. Ghica (foto Eugenia Grecea nu) . 
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fiind văzute de mama mea, Alina (fiica lui Dimitrie I. Ghica), în 
timpu l vacanţe lor petrecute în tinereţe la Ghergani , precum şi de 
mătuşi l e me le, Mar ia Ku li bin şi Natalia Ba l ş (fiicele lu i Alexandru, 
mezinu l lui Ion Ghica), care au cop il ărit în ace l aş i loc. Alb umul 
Ghergani amintit mai sus conţine, de altfe l, fotografia ep itaful ui 
cu i nscripţ i e în rusă (fig. 6) . Nu cunoaştem cond i ţii l e în care 
căde l n i ţa şi epitaful ar fi fost donate de împărăteasa lRusie i. 

Dispersarea mob ili eru lui şi a ob iecte lor de inventar ale cape
lei demonstrează , chiar în cadru l unui ansamb lu nu mai vechi de 
un veac, pie rd er ile imense pe care le-a sufer it patr imon iul cultural 
din România, în urma unei naţiona l i zăr i care nu a u rmărit trecerea 
va lori lor respective în proprietatea statulu i (scop care le-ar fi 
as igurat conservarea, cşa cum s-a întîmp lat în Cehos lovac ia, de 
exei::np lu), ci doar jefu irea şi distrugerea lor. 

ln s i tu aţ i a de astăz i, se păstrează în condiţii relativ bune -
pr in comparaţie cu major itatea cripte lor devastate în înt reaga 
ţară - sarcofage le lui Ion şi Alexand rina Ghi ca (fig. 7). Sarcofagu l 
lu i Ion Ghica, aşezat în drec:.pta , pare neat ins , cu excepţia unei 
încercări de perforare, ş i poa1·tă in sc ripţ i a:« Ion Gh ica.1 2 aug. 1816 
- 22 apr. 1897 ». Pe latura îng u stă a soclului, o lespede păstr ează 
nume le părinţi l or lui Ion Ghica, ind icînd locu l unde au fost ad use 
oseminte le lor, în 1896, de la Gămănesti: « Dim. Se. Ghica, 1793-
1845 » ş i «Mar ia D. Gh ica, năs cută Cîmpinean u, -1849 ». În 
1902, sa rcofagu l a fost împodobit cu o coroa nă de flor i purtînd 
culori le Român ie i ş i ale ins u lei Se: mos, trimisă de guvernatoru I 
insule i Sa mos, împreună cu un pumn de pămînt din in s u l ă, pentru 
a fi depuse de către fiu l să u Dim itr ie pe mormîntu l cel ui care 
l ăsase o amint ire de neuitat , prin fe lul în care domn ise între 1854-
1859, stîrp ind hoţi a şi pirateria , redresînd econom ia Samosului 
ş i cr.eînd u-i cadru l legal indispensab il înfloririi unei v ieţi civilizate 11

• 

ln partea stîngă a criptei se a fl ă sa rcofag ul identic al soţiei lui 
Ion Ghica , pu rtînd inscripţ i a : « Alexandrina Gh ica, 1830 -2Apr . 

.... "': 
r' 

„ 

l 

• , 

12. Biserica din Gămăneşti. Faţada de vest în 1896. 
13. Biserica din Gămăneş ti. Detaliu a l faţadei de vest, în 1894. 

1926 ». Născută Mavros, căsători tă cu Ion Ghica în 1847, a fost 
o soţ ie exemplară, urmîndu -1 ş i spr ijini nd u-I în exil la Consta nti 
nopo l şi apoi la Samos. l-a d ăr uit 10 co pii, n ăs c uţ i pe o ar ie geo
grafică del i mitată de Constantinopo l, Samos ş i Bu c ureşt i . După 
moartea lui Ion Ghi ca , a triat cu lt..minată gr ij ă cores pondenţa 
şi man uscrisele soţ u I u i său, încred inţînd u-le Academiei Române . 
Aceste merite ieşite din comun faţă de cultura românească nu 
i-au putut as ig ura o protecţ i e creştinească a ose minte lor: sa rco
fagul a fost profanat pr in spargerea latur ii dinspre intrare , comple
tată provizoriu cu mortar. Fragmente de sfărîm ăt uri se află îm
prăştiate în criptă . 

În ant icamera cr iptei, în nişa din partea stîngă , este înmormîn
tată Elisa Ghica, ce l de al patru lea cop il al soţ i l or Ghica, născută 
în 1852 la Consta ntinopo l şi moartă în 1928 la mănăsti rea Pasărea. 

Nu li psit e de interes sînt in sc ripţ ii l e să pate în pi atră , cu texte 
re li gioase, care se păstrează în interiorul criptei, întrucît se l ecţia 
lor a pa rţ i ne fără îndoi a l ă ctitori lor, Ion şi Alexandr ina Ghica . . 

La intrarea în cavo u: « Aceasta este odihna mea în veacul vea
cu lui. Aicea voiu locui că l-am ales pre El ». 

Pe perete le din stînga al cavou lui: « Înt oarce-te suflete al 
meu la odihna ta că Domnul bine a făcut tie, căc i a scos sufletul 
din moarte, ochii me i d in lacr imi şi pi c ioar~ l e me le din alunecare. 
Psalm III. 5, 7-8 ». 

Pe perete le din dreapta al cavou lui : « Doamne ! Fie och ii tă i 
deschişi spre casa aceasta , ziua ş i noaptea şi asc u l tă rugădunea 
robi lor tăi cei care se vo r ruga în locul acesta şi ascultîndu-i eartă-i 
pre ei . Cartea 11 a Cron ice lor V, 20. 27 ». 

În n i şade pe perete le răsăritean, pebazacrucii astăz i di s părute: 
«Celor di n mormîntu r i v iaţă dăruindu- le ». 

La exterior, în ju rul capelei, se află o serie de morminte apar
ţ i nînd membri lor fami liei Ghi ca. Acestea sînt : 

- Mormîntu l Ir inei Gh ica , fiica lui Grigore Cantac uzino -
Nababu l, cea de a doua soţ ie a lui Ni co lae I. Ghica, cu care s-a căsă
torit în 1901. Mormîntu l Irinei oc upă un loc dominant în faţa 
capele i şi reprez i ntă un grup de cinci copii ca re depun o ghirl a nd ă 
de flori pe sarcofagu l mamei lor (fig. 10). Cei cinci copii repre
z intă pe Ecater ina , fiica Ir inei din pr ima sa căsătorie cu Radu 
Creţu l escu - ş i pe cei patru cop ii (Gheorghe, Alexandrina, Ion ş i 
Mate i) născ u ţi di n căsătoria cu Ni co lae Ghi ca. Reprezentarea 
cop ii lor nu este făcută după nat ură, grupu I stat uar fiind copiat 
după un monument funerar exec utat la Milano de către sc ulpto
rul Serafino Bianchi. Figuri le co piiilor apar astăz i mutil ate. 
Mormîntul poartă următoa rea in scr ipţie: 

1~ Radu Se. Grecea nu , Ion Ghica, bei de Samos şi arheolog pasionat, în 
« Magazin istoric. Ser ie nou ă», mai 1990, p . . 55-59. 
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14. BiserfCo din Gă:11ăneşti in 1896. A. Pisa nia. B. Detal iu al picturii pr idvo1·ulu i 
- judecat a de apoi . 

Iri na N. Ghi ca 
n ăsc ută Cantac uzino 
20August1869 - 21Iulie1906 
S<?ţ, copii, părinţ i, fraţi, surori, veri, nepoţi. Durerea noastră 

est e n,esfîrşită căc i inima ta era înaltă şi iubirea noa stră nemărginită . 
« ln casa Tatălui meu sînt multe locaş uri. Eu merg s ă vă găsesc 

vo uă loc». Ioan XIV, 2. 
Doa r unul dintre copiii reprezentaţ.i convenţional îşi are mor

mîntul l î ngă cel al mamei sale. Este aviatorul Ion N. Ghica, pe a 
că rui lespede sînt înscrise zborurile de cursă lungă pe care le-a 
efectuat . Remarcabilă este interpretarea stemei Ghiculeştilor, în 
care lacrimile (care, co nform tradiţiei, ar exprima doliul pentru 

15. Biserico din Gămăneş t i 1n 7930. Ved ere sud-vest . 

asas inarea lui Grigore al Iii -lea Ghi ca , legată de pierde rea Bucovi ne i
sînt tratate în chipul unor el ice de avion cu două pale (fig . 11 ). 
Lespedea poa r·tă urm ătoarea in sc ripţi e : 

Io nel N. Ghi ca 
1904- 1932 

Aviator 
Londra - Tetevin - Bulgar ia 28 - 29 Iu li e 1930 
Buc ureşti - Varşov i a - Bu c ureşti 26 Iulie 1931 
Bu c ureşti - Khartoum - Bu c ureşti 1 Oct . - 26 Oct . 1931 
Bu c ureşti - Saigon - Bu c u reşti 31 Martie - 16 April ie 1932 
Pe terasă, în stînga capelei, se află mormîntul invadat de vege 

t aţie al lui Pantaz i Ghi ca (1829 - 1882) şi al soţ iei sa le, Camille de 
Guyet Fernex (1824 - 1904), acoperit cu o lespede de pi atră pe 
ca re se detaşează o cru ce. Pantaz i, fratele lui Ion Ghi ca , a fo st 
ziari st, avocat , polemist, ocupînd în 1861 postul de in spector al 
monumentelor istori ce. A dus o v i aţă de boem ş i a murit în Bu cu
reşti, str. Cometei nr . 22, fiind înmormîntat la Ghergani din di spo
z iţia lui Ion Ghi ca, « lîngă ca pel ă» . la 30 iulie 1882 12. 

Tot pe terasă, în dreapta capelei, se păstrează partea superioară 
a crucii aşezate pe mormîntul unei persoane care, deş i nu făcea 
parte din familie, a fost integrată în aceasta prin rolul pe care l-a 
jucat în educaţia copiilor lui Ion ş i ai Alexa ndrinei Ghica. Cu toată 
mutilarea crucii, inscripţia s-a păstrat integral: « ln loving rr.emory 
of Martha Haycock. Died Dec. 15th 1881 aged 61 ». Este guvernanta 
engleză a copiilor Ghica, angaj ată la Samos în 1855, în urma unui 
a nunţ dat de ea în ziarul Times , prin care spunea că ştie engleza ( !) 
şi doreşte un post de îngrijitoare de copii « În sudul Europei ». 
Cînd a sosit la Samos avea 21 de ani, a urmat familia în Rom ânia 
după 1859 şi a murit la Ghergani de cancer. Îndeplinea ş i funcţia 
de traducătoare în engleză pentru Ion Ghica . 

Lîngă mormîntul Marthei Haycock, se a flă, înconjurat cu grilaj, 
un mormînt străin familiei . Pe crucea de piatră citim : « Nae Stă
nescu, 1875- 1938 ».Este un fost admini strator al moş iei Ghergani . 

Cînd privim astăzi capela şi cripta, în comparaţie cu foto
grafiile din perioada locuirii Gherganilor de către familia Ghica, 

12 Nicolae Liu, op. cit. , p. 195, sc r isoare d in 30 iu l ie 1882, Vi chy; Vi orica 
Diaconesc u, Pontozl Gh ica , B ucu reşti, 1987, p. 64-65. 
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sîntem c up r i nşi de o nemărg ini tă tristeţe. Cape la, od i n ioar· ă bogat 
împodob it ă cu icoan e, candelabre, sfeşnice împărăteşti, strane, 
candele etc. este pustie şi devastată, cu zidurile crăpate , pardoseala 
degrâd ată , uşa de fier pe jumătate ruptă. Cripta este de asemenea 
devastată, nu numai de către profanatorii de morminte ca re au 
spart sarcofag ul Alexand r inei Ghica, dar şi de o echipă a cinemato
grafiei (încă nu ştim care şi pentru ce film an ume). lntr-o manieră 
bine cunoscută, frînată cu greu înainte de 1977 de către Directia 
Monumentelor Istor ice, echipa a făcut economie de deco r u~i. 
folosind acest monument istoric ca pe un bun al nimănui -ceea 
ce şi era în fapt. Crucea d in ni şă (obiect mist ic) a fost în l ăturată 
ş i probab il furată , placa de marmu ră şi soc lul cr ucii au fost azvîr lite 
pe jos, iar pereţii au fost zugrăv i ţi în alb, c. coper indu-se decoraţia 
pol i cromă v i z ibil ă în vec hile fotografii. Balustrada de marmură a 
fost descomp l etată . Aproa pe toate gr il ajele ş i tocuri le metalice sînt 
desprinse. 

O soart ă mai tristă a avut biserica din Gămănesti, care a fost 
dărîmată în jurul anului 1960, probabil datorită ~onstruiri i unei 
no i biserici de zid în satu l Mavrod in, în că neterminată în 1961 
ş i devenită bi ser i că paroh i a lă a Ghergan ilor 1 3 • Biseri ca din Gămă
neşti nu a fost cuprinsă în li sta monumentel or istor ice a probată 
prin HCM 1160 d in 1955 ş i, în consec i n ţ ă , nu a fost cercetată 14 , 

singurele date privind ar hitectura ş i preţioasa ei deco raţie pictată 
fiind reprezentate de fotografiile inginerului Ion D. Ghica (fig. 
12-15) 15 , precum şi de transcrierea pisa niei z ugrăv ite, inclusă în 
albumul Ghergani realizat de ace l a ş i autor 16 • 

Ansamblul d in Ghergani a trecu t prin nenumărate ca l amităţi: 
două războaie , cutremu rul d in 1940 care a afectat etajul conacului, 
cutremur ul din 1977 care a degradat stru ct ura cape lei şi, mai presus 
de or ice, peste 40 de an i de comunism, faţă de care ne minunăm -
în comparaţ i e cu soarta alt.or curţ i bo i ereşt i -că au mai rămas 
zidur i în pi cioare şi că nu s-a distrus minu natul parc, chiar să lbăticit. 

Creaţ i e pei sag i st i că şi ar hitectura l ă a mare lui pat r iot şi cetăţean 
al univers ului care a fost Ion Ghica, ansamblul de la Ghergani 
are nevo ie de ajutorul tuturor ce lor care mai ţin încă la vest igiile 
istor ice ş i cu ltura le a le neamului nostru. Acest ape l se adresează 
atît i nstituţ iilo r administrat ive, cît şi - cu p recădere · -Academiei 
Român e, al căre i membru Ion Ghica a fost cu începere d ln 13 august 
1874, îndeplinind apoi fun cţ i a de preşedinte între ani i 1876-1881 
şi 1890-1893. 

13 Vezi adresa parohi e i Gh erga ni nr. 15/1 iunie 1961, înreg . DMI cu 
nr. 4037/5 iuni e 1961 (arh iva DMI, dosar Casa Ghica din Ghergani), pri n care 
se apără de sarci na îngrijirii capele i Ghica, trecută în inventarul pa rohie i 
la 1 marti e 1955 de către spital ul uni ficat Ghergani, întrucît parohia nu a 
f~losi t nici odată capela, p reoţii din Ghergani s lujind numai la bi ser ica paro
hi ală, «actua lmente în satul Mavrodi n » . Preotu I paroh adaugă: « .. . Sluj esc 
în biserica parohială din Mavrodin, care e n o u ă ş i încă neterminată î n interior. 
Vă aducem la cunoşt inţă că parohia Ghergani nu are fonduri să-ş i t erm ine 
biserica parohială, dar ca să se mai gîndească la repararea capelei din parcu l 
Ghi ca, care pentru cetăţenie doar un monument istoric, nefii nd folosită de ei 
ni ciodată ş i deci neavînd nici un interes s-o repare ... » (su bi i nierea a parţi ne 
lu i Petre Năsturel, pe atunci referent de specialitate al DM I, care a adăugat 
pe marginea adrese i observaţia« Halal de popă ! ») . Este probabil că« prag
matismu l » loca lni cil o r , h otă rîţi să aibă o biserică no uă, a determ inat ş i dărî
marea bisericii di n Gămăneşt i , fostă b i serică parohia l ă a Gherga nil or. 

14 Datele bibl iografice ale biser icii d in Gămăneşti sînt înregistrate de 
Nicolae Stoicescu la loca litatea Ghergan i, cu precizarea ct itorului (Dimitrie 
Ghica), a anului 1830 ş i a hramulu i - Sf. T reime - care , în mod neob i ş nuit, 
nu apare în pisa ni a zugrăvită (fig. 14 A). Vez i N. Stoicescu. Bibliograf/a 
localităţilor ş i monumentelor feudal e din Rom6nia. 1- Ţara Rom6nească, vo i. 1, 
Crai ova , 1970, p. 330. Se am inteşte de aseme nea că biserica lui Dimit r ie 
Ghica a fost p recedată de o bise rică de lem n ce ex ista în 1810. 

10 Exami narea fotografiilor origi na le permite co nstatarea existenţei unei 
biserici de zid cu abs ide laterale, avî nd faţadele împărţ ite în d o u ă registre 
inegale, prin intermed iul unui brîu zu grăv it, cu profi l sem icilindric. Divizarea 
pe vertica l ă a ce lor dou ă reg istre se realiza pr in \ izene, cu cap ite le şi baza 

RESUME 

A quelque 38 km de Bucarest , sur la route qui me nea Tîrgovişte, se trouve 
1'ancien domaine de Ghergani, qui etait fameux a la fi n du X IX• siecle en 

tant q ue residence de Jea n Ghica (1816-1897), une des plus proeminentes 

personnalites rouma ines de cette epoque: eco nomiste, u n des chefs de la 

revolution de 1848, memor ial iste , prince de Samos , plusieurs fo is ministre 
dipl omate, membre de I 'Academ ie Rouma i ne et - chose mo i ns connue ~ 
ingenieur d iplome de l' Ecole Royale des Mines de Paris. 

Le domaine de Ghergani, comprena nt un parc d'environ 10 ha , eta it 
ent re dans la possess io n de la fam ilie Ghica a partir de 1748, par le mar iage 

de Demetre Ghica avec Marie Văcăresco , qui lui a pp orta e n dot la plus grande 
parti e du domaine qui fut ag1·and i u lterieurement. 

La chape l le, qui fait partie de l' ensemble resi de nt ie l, comprend une 
egl ise a trois abside;, de tradition byzantine, au -dessous de laquel le se trouve 

une crypte de plan rectangulaire. La chapelle a ete construite d'ap res Ies 

plans de Jean Ghica lui-meme, avec la co llaboration - pour la part ie decora 

tive et Ie mo :ii I ier - de 1 'arch itecte Demetre Berinde i (1832-1884) . 
L' inscri pt io n votive, emplacee au-dessus du porta i I de l 'eg li se , indiqu e 

co mm e date de co nstruction I 'annee 1869, mais, tenant compte de la corres_ 

pondance echa nge= entre Jern Gh ica et sa femm e , A lexandr ine, ai nsi qu e 
d'un album de familie, aux photos commentees et datees, ii faut conclurc 

que la co nstruct ion s 'est echelonnee entre 1869 et 1896, dO aux difficulte, 
fi nancieres. 

La crypte est pourvue d'un e 1·iche decoration en marbre, depassee e n opu_ 

lence p1r deux sp lendides sarcophages , co nte nant-l'u n Ies depoui lles 

de Jea n Ghica et de ses parents (ces derniers enterres d'abord dans l 'eglise 
de Gămăneşti-aujourd'hui disparue-qu' il s avaie nt er igee en 1830)
et l'aut re le corps de sa femme Alexa ndr ine (1830-1926). 

L'edifi ce est entoure de plu sieurs tombeaux appartenant a certai ns 
membres de la fami li e, a insi qu'a la gouvernante angla ise des enfants de 
Jea n G h ica, Martha Haycock . 

En 1949, Ies communistes se so nt em pares du doma in e et o nt - petit 

a .petit- saccage toutes Ies r ichesses de 1 'eg l ise et de la crypte. Le sarcophage 
d'Alexandrine G h ica a ete viole et u ne parti e des marbres o nt ete e nl eves. 

A p rese nt , cette be l le c:euvre d'architecture atte nd sa resta u rat ion 
ca pable de prouver le respect pour le souven ir d'u n des grands hommes d~ 
natre pays. 

de factură barocă. În panourile pătrate a le registrului superior se înscriu . 
meda li oane zugrăvite. Faţada de vest a p ron?osu lui era, acoperită integra l 
de reprezentarea Judecăţii de apoi (fig.13 şi 14 B), pi sa nia fii nd de altfel do
minată de Ii sus «dre ptu I jud ecăto r·» (fig. 14 A) . 

Un .e leme nt de un.de~sebit interes era pridvo rul cu st îl pi de lem n p ro
filaţi ş1 arcade din pai anta, tencuite. Zona arcadelor prezenta o preţioasă 
decoraţie pi ctată , îmb inîn d mot ive geometr ice (la arh ivo ltele arcadelor) 
cu buchete de flor i, independe nte sau aşezate în vase de tip orienta l. Panoul 
trave ii centrale cuprindea rep rezentarea Sfint ei T re i m i -Tată l , Fiul ş i Sf. 
Duh-, ceea ce co n firmă hramu l omis în pisanie (fig. 13). I nteresantă apare 
şi rezolvarea c l opot ni ţe i de lemn de plan octogo na l de peste pronaos, r id i
cată pe o bază pătrată mas i vă, din acelaşi material şi acoperită inde pen dent, 
precum şi discreta l ărgire a streaşinei pe latura de vest a pridvorului (fig.13). 
Nu putem decît să dep lîn gem di spar i ţia unui mo nument care , î n pli n ă fază 
de pătrundere a c las icism u lui, demonst ra ataşamentu I pentru formulele 
tradiţionale a le arhitecturi i cu \te ş i ţărăneşti d in Ţara Românească , cu se nsib i le 
reminiscenţe or ie ntale moşten i te din arh itectura veacului a l XV III - iea (ca
racterizare arhitectu rală - Euge ni a Grecea nu) . 

16 l ată transc r ierea pisaniei, ver i ficabilă parţial după fig. 14 A: «Această 
s fîntă şi d umneze i ască biser i că s-au făcut de temelie ş i împodobită pre cum 
ş i să vecii de du mneal ui biv vei chatman Dimitrie Kgika şi pre ost eneala 
preotului popa Dan şi Manta ş i a logofet Ioan ş i Dumitraki cu cheltuia la dum 
nealo r ş i aceşti p ros l ăv i ţ i hr ist ini şi s-a început în zil ele luminatului dom n 
Grigore Kika voevoda ş i s-a sfărş it în zi lele lu mi natu lui împărat Nikolai Pavlo
vici leat 1830 august 8 + Chir Aga Kostak i Zografos». 
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