
CAPELA GHICA DIN GHERGANI 
Arhitectura şi problemele de restaurare* 

Capela Ion Ghica face parte din ansa mblul cu1·ţii boiereşti 
din Ghergani, inclusă în moşia cu c:ce l aşi nume, a şa cum rezultă 
din planul ridicat în 1896-1897 de inginerul hotarn ic I. C. Goldic. 

I ntregul ansa mblu, format din conacu I propriu-zis, cc. pe la, 
parcul şi ânexe le gospodăreşti -situate într-o incintă de peste 
15 ha-, este cuprins în Lista monumentelor de cultură, c.probc.tă 
prin HCM 1160/23.06.1955, capitolul Monumente istor ice, respectiv 
memoriale, poz iţi a 107. 

Capela a fost construită între anii 1869-1896. Plan\1rile de 
construcţie au fost elaborate chiar de scrii tor (care era inginer 
de mine), aşa cum rezultă din scr isorile sa le către Alexandrina 
Ghica, iar decoraţia interioară, mobilierul au fost încredinţate 
arhitectului Dimitrie Berindei, tată l lui Ion Ber indei. E xecuţ ia s-a 
terminat în 1896, după moartea lui Dimitrie Beri ndei. Din păcate 
în ar hi ve le cercetate nu au putut fi descoperite nici plan urile de 
construcţie iniţi a le, nici ce le de decoraţie, majoritatea documente
lor familiei fiind pierdute sa u distruse în decursul timpului. 

. Situaţia monumentului Capela Ion Ghica după 1949 

Din corespondenţa păstrată în arhiva Direcţiei Monumentelor 
Istor ice, dosar Casa Ghica, sat Ghergani, corn. Răcari, jud . Dîmbo
v iţa, rezultă că, în anul 1940, conacul situat în pa rc ul moş iei Ghica 
din Ghergani a fost grav avariat de cutremur, dărîmîndu-se eta
jul. Din acest motiv etajul I a fost demolat , iar parterul a fost 
acoperit provizoriu. 

Pînă la 1 mai 1950 clădirea şi parcul cu toate anexele au fost 
folosite de G. AS. Bălteni. În 1950 în conac s-a amenajat un sp ital. 

Clădirea conacului a fost substanţial modificată, din arhitectura 
în iţi a lă rămînînd foarte puţin. Interioarele încăperilor importante 
au fost despuiate de orice decoraţ ie cu excepţia unui sa lon (aşa 
numita «bibliotecă» -cum este menţionat pe dosul unei foto
grafii ce se păstrează în albumul familiei -colecţia Radu Se. 
Greceanu 1) . 

În sa lonul acesta mai exi stă plafonul casetat cu decoraţii de 
fact~răn eoclasică: ove, rozete, frunze de acant şi profile din ipsos . 

ln 1954 s-au făcut lucrări de reparaţii la această clădire, 
urmărite la execuţie de arhitectul Constantin Mar inescu, pe atunci 
arhitect şef al SAS - regiunea Bucureşti. Acesta, într-un referat 
întocmit în mai 1954 2 , afirmă că a căutat ca prin luc răr ile de repa
raţii să refacă pe cît posibil vechile profilaturi şi forme ale arhitf'c
turii exterioare. 

Din corespondenţă rezultă că, în 1954, întregul ansamblu, cu
prinzînd şi parcul, era în administraţia spitalului, inclusiv capela 
cu cripta familiei Ion Ghica, folos ită de spital ca morgă. 

Încă de la acea d ată, arhitectul C. Marinescu s ubliniază starea 
gravă de neglijenţă privind întreţinerea capelei: burlane - lipsă, 
luminatoarele de ventilaţie ale criptei - sparte, prin acestea in 
trînd zăpada, întreţinerea şi curăţenia - în stare de totală delăsare. 

* Releveele şi fotografii le sînt executate de autor, cu excepţia fig. 2, 3 
şi 19. _?.parţi nînd arh. Eugenia Grecea nu . 

1 I n albumu I cu fotografii de fami I ie aparţinînd i ng. Ion . D. Ghica, nepotu I 
scriitorului, se păstrează imagini exterioare şi interioare ale conacului şi 
capelei, din perioada 1896-1907. Albumul se află în colecţia Radu Se. 
Greceanu. 

Documente din arhiva Direcţiei Monumentelor istorice (DMI ): 
2 Referatul arh. Constantin Marinescu, şeful Secţiei de arhitectură şi 

sistematizare (SAS), regiunea Bucureşt i , - întocmit la 17.05.1954 - anexă 
la scrisoarea nr. 809/18.05.1954, adresată Comitetu I u i de Stat pentr u Cons
trucţii, Arhitectură şi Sistematizare (CSCAS). 
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Arh. ADDA GHEORGHIEVICI 

Secţia de arhitectură a înştiinţat spitalul as upra obligaţiilor 
ce-i revin prin lege privind folosirea şi conservarea monumentelor 
istorice. 

În 1961 Sfatul popular al comnunei Răcari - Comitetul exe
cutiv - so li c ită Comitetului de Stat pent ru Constr ucţ ii, Ar hi tec
tură şi Sistematizare (CSCAS) 3 aprobarea de principiu pentru 
încheierea obligaţ iunii de folosinţă totală a fostului conac Ghica 
în favoarea Spitalului unificat Ghergani -conform HCM 661 /1955, 
instrucţiu n ilor 1053/1961 ale Sfatului popular al regiunii Bucureşti 
şi nr. 640/1953 ale Direcţiei de arhitectură şi urbanism, privind 
paza, protejarea şi conservarea monumentelor de cultură de pe 
teritoriul comunei Răcar i. 

Din alt document 4 al parohiei Ghergan i rezultă că, în ceea ce 
pri veşte capela, Spitalul unificat Ghergan i so li citase în scr is, încă 
din 1955, ca aceasta să fie cuprinsă în inventar ul parohiei Ghergan i 
- preot Mate i Popescu. 

Totodată, în 1961, în aceeaş i scrisoare , paroh u I arată că eno
riaşii nu au folosit capela niciodată, că nu dispune de fonduri 
penţru reparaţii şi întreţinere, solicitînd fonduri în acest scop. 

ln 1964 Arhiepiscopia Bu cureştilor so licită aprobare la Depa r~ 
tamentul Cultelor şi la Direcţ ia Monumentelor Istor ice 5, pentru 
a preda capela în folosinţă spitalului de copii din Ghergani -
«în prezent nefolos ită, deoarece aceasta se a flă în incinta 
spitalului ». 

Direcţi a Monumentelor Istorice îşi d ă acordul 0 pentru pre
darea capelei către Spital cu condiţi a încheierii de către noul bene
fi ciar a obligaţiei de folosinţă, cu Sfatul popular raional, pr in care 
beneficiar ul se obligă să nu sch imbe destinaţia monumentului 7• 

Faptul este ad us şi la cunoştinţa Sfatului popular al regiunii Bucu
reşti, Di recţ i a de sistemat izare, arhitectură şi proiectarea construc
ţiilor 8 , preci zîndu-se că atît capela cît şi conarn l Ion Ghica fig urează 
pe li sta monumentelor istor ice aprobată prin HCM 1160/1955, 
precum şi obligaţiile privind păstrarea obiectelor de artă 9 din 
capelă de către noul beneficiar - Spitalul de pediatrie din Gher
gani. 

În 1966 se fac sesizări adresate Academiei si Comisiei Monu
mentelor istor ice de către descendenţi ai famili~i Ghica, precum şi 
de către Arhiepiscopia Bucureştilo r 10 semnalînd starea de degra
dare a monumentului şi solicitîndu-se restaurarea şi conservarea 
acestuia în condiţii cores punzătoare. 

Faţă de aceste ses izări, Direcţia Monumentelor Istorice inter
vine la Comitetul pentru cultură şi artă din cadrul Sfatului popular 
al regiunii Bucureşti ~1 pentru a se lua măs uri de către acesta 
(spitalµ! neavînd mijloace) în vederea restaurării capelei, monu
ment istoric cu va loare memorială deosebită. 

3 Adresa nr . 967/5.06.1961 a Comitetulu i executiv - Sfatu I popu Iar :i I 
comunei Răcari. 

4 Adresa nr. 15/1.06.1961 a paroh iei Ghergani către CSCAS. 
5 Adresa Departamentulu i Culte lor nr. 9048/24.07.1967, către DMI. 
6 Adresa DMI nr. 6785/31.07.1964 către Departamentu I Cultelor 
7 Adresa DMI 434/13.01.1965 către DSAPC Bucureşti şi adresa DSAPC 

nr. 160/12.01.1965 . 
8 Adresa SAS - Sfatu I popu Iar a I raionu I u i Răcari nr. 9048/28.12.196-4 

- dosar 900 Ml către Sfatul popular a l reg iunii Bucureşti DSAPC. 
9 Adresa Sfatului popula r al raionului Răcari nr. 9048/20.05.1965. 
10 Scrisoarea Nataliei Th. Balş, nepoată a scriitorului , înreg i strată la DMI 

cu nr. 13344 şi scrisoarea Arhiepiscopiei Bucureştilor nr. 15361/19.12.1966 
adresată DMI. 

11 Adresa DMI nr. 13630/11.11.1966 către Sfatu l popula r a l regiunii 
Bucureşti, Comitetu I pentru cu I tură şi artă. 
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lnter ~enţiile au rămas fără răsp un s şi fără rezolvare 12 pînă 
în 1972. ln urma altei ses i zăr i se constată că s-au făcut în primăvara 
ace lui an une le lu crăr i de reparaţii la ca pelă, de către Comitetul 
judeţean pentru cu l tură ş i educaţie socia li stă Dîmboviţa , cu pri
lejul comemorări i scr iitorului 13 . 

O ultimă ini ţi ati vă de a se face ceva pentru acest monument, 
în 1976, a parţ ine a ce l ui a şi comitet sus-menţionat care so li c ită 14 

av iz pentru «macheta decorăr ii capelei» Ion Ghica propu să a se 
restaura în 1977 - an în care se împl inesc 80 de ani de la moart ea 
scr ii torului d iplomat. So licitare2, ce fapt , se referea la 1 epic
tarea capele i, restaurarea prop r iu-zi să fiind doar o idee pe care 
nu a as igurat-o cu fo ndu ri nimeni , aşa cum se obişr.ui a în <. cea 
perioa dă. 

12 Referatu I DMI din 28.12.1966 ş i adresa nr. 17.746/30 .1 2.1966. 
13 Adresa DMI nr. 12946/22.1 1.1972 către A r hiepiscopia Bucureşti lor. 
14 Adresa Consili ului cul turii şi educaţie i socialiste nr. 667/13.12.1976 

şi referat ele picto r ilor Ion Bănul esc u, Vladimir Şetran, Anton Perussi şi 
Vladimir Zamfirescu - membri ai Uniunii artişt ilor plastici. 

15 Adresa DMI nr . 14.238/11.01 .1977. 
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Avizul favorabil al Di rectiei Monumentelor Istorice, semnat 
de ar hitect ii Cristian Moises~u si Corneliu Dobrescu, se referea 
la repicta r~ şi numai tangent se' pomenea ca aceste l ucrări să se 
facă după luc răr ile de consolidare 16• 

De fapt era vorba de o mică «afacere» a grupului de pictori, 
s p r ijiniţi pe plan local în aprec ierea total s ubiecti vă a picturii de 
seco l XIX, în interesul « l a icizării prin repictare a capelei, avîn
du-:e în vedere că în această ca pe l ă se vor organiza manifestăr i 
cu profil cultu ra l-educativ, a ur1iţii muzicale, li terare, expoziţii, 
eventual un muzeu loca l permanent cu obiecte de cultură dîm
bov iţeană ». 

Ideea repictării capelei n-a fost materia lizată dator ită cutre
murului din 1977, care a afectat grav structura capelei. Pictura a 
scăpat de di strugerea prin repictare, dar pentru monument a 
început o perioadă şi mai neagră, mai ales că Direcţia Monumentelor 
Istorice (d evenită între timp Direcţia patrimoniului cultural na
ţional) a fost desfiinţată printr-un act abuziv. 

Cape la a fost devastată, jefuită, degradarea ş i paragina punînd 
stăpînire pe monument, soartă a atîtor alte monumente istorice. 

I 

1 . Planul de situaţie a curţii din Ghergani, după ridicarea topo executată 
în 1991 de DMASI: 1. Capela Ion Ghica, 2. Morminte le Irinei Ghica şi 
lui Ione l N. Ghica, 3. Conacul Ghica, 4. Pavilionul nou al spitalu lui de 
copii, 5. Bucătă rie, 6. Anexe gospodăreşti şi spitaliceşti, 7. Centrala 
termică, 8. Administraţia, 9. Bazinu I de apă ş i staţ i a de pompare , 10. 
Şcoala Io n Ghica, 11. Şcoala nouă, 12. Aleea de glădici . 
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Din referatul întocmit de pictorii amintiţ i mai sus, rezultă 
că pînă la cutrem urul din 1977, respectiv la data întocmirii refera
tului -14 decembrie 1976, structura de rezistenţă a capelei era 
intactă, cu excepţia unei fisuri la cheia arcului dublu, situat între 
prima şi a ~oua zonă a camerei sarcofagelor din criptă. 

Cele trei cutremure succesive din: 1977, 1986 şi 1990 au afectat 
grav structura de rezistenţă a capelei, necesitînd măsuri imediate 
de consolidare şi restaurare. 

Descrierea capelei 

Construcţia este realizată pe două niveluri, pe o ridicătură de 
pămînt care poate fi naturală sau art ifi cia l ă. 

Denivelarea de cca 2,50 m delimitează o es planadă care permite 
accesu l direct la criptă, unde se află sarcofage le scri itorului Ion 
Ghica şi soţiei sale Alexandrina. 

Accesul la capela amp l asată la nivelul superior, peste criptă, 
se dezvoltă pe două rampe curbe, simetrice, care urmăresc zidul 
de sprijin al terasei şi cond uc la intrările laterale ale pridvorului. 

Materialele de construcţie utilizate pentru acest monument 
sînt: cărămida de dimensiuni tradiţionale \28 x H x 4) , utilizată 
pen\rn \n\reaga structură'. '\a i1aăr\e, 'oo\ţ\, a'os\ae, tur\ă , precum 
şi pentru zidu l de sprijin. 

. Şarp~nta este din lem~, _iar învelitorile şi burlanele, la origine, 
din tabla de cupru. Tencu1ellle exterioare sînt realizate din mortar 
de va~ c.u ad~os d~ culoare pentru părţile superioare ale capelei şi 
t:ncu1el1 mai remtente la socluri şi la zidul de sprijin , imitînd 
piatra atît ca tratare (în asize) cît şi ca grosime. 
• Par9oseli/~ sînt ?in marm_ură în dale mari în naos şi pronaos, 
in doua cu/ori a!b ŞI negru ş1 de dimensiuni mai mici în pridvor, 
unde dalele au di s părut aproape integra/, rămînînd numai chenarul 
negru. Cele ale criptei sînt din dale de mozaic cu desen policrom 
în alb, negru şi verde, de ca litate deosebită, foarte bine păstrate. 

Rampe le_ de acces şi _trotuaru l ad iacent zidului de sprijin sînt 
executate din dale de clincher brun de 15x15 crr., în stare foarte 
bună. 

Pentru decorarea exteriorului capelei sînt utilizate plăci şi 
alte elemente decorative din ceram ica, parţial s mălţuită policrom. 

Marmura scumpă adusă pe Dunăre din străinătate 16 este uti
li zată la criptă pentru realizarea sarcofagelor, a unor elemente 
decorative şi a treptelor interioare. 

Fierul forjat este utilizat pentru grilaje la ferestre, aer isiri 
şi la parapetul zidului de sprijin. 

• 
16 Conf~rm scri:orii lui Ion Ghica, ~dresată soţiei sale, trimisă de la Vichy 

1n 1892, prin care intre altele comun ica sosirea pe Dunăre a transportului 
de marmură pentru capelă . 
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Din descrieri anterioare şi unele urme existente la ferestrele 
din turlă, rezultă că monumentul era împodobit şi cu vitra lii, în 
prezent dispărute. 

Interioru I cape lei şi pridvoru I sînt pictate, iar cripta este zugrăv ită 
în tempera, păstrîndu-se urmele policromiei originare. 

Compoziţia planimetrică a capelei este cea tradiţională, compusă 
din naos, pronaos şi pridvor deschis. 

Naosul are un plan trilobat, cu abside semicirculare la interior 
şi poligonale la exterior. 

Pe traveea centrală a naosului se ridică o turlă cu diametrul 
de 3,88 m, rezemată pe pandantivi şi pe patru arce dubleuri cu lă
ţime de 60 cm. Arcele dubleuri au fost prevăzute cu tiranţi din 
platbandă metalică, sit u aţi la planul de naştere al acestora. 

Pronaosul, dreptunghiular, este acoperit cu un planşeu de lemn 
tencuit şi pictat. Este posibil să fi fost boltit la origine, deşi pictu.-a 
plafonului este de aceeaşi factură cu a restului cape lei. 

Pridvorul este acoperit cu trei calote al căror sistem de descăr
care originar a suferit modificări însemnate. Astăzi calotele se des
carcă perimetral pe trei dintre laturile pridvorului, pe arcele în 
plin cintru ale faţadelor nord, vest ş i sud. Pe latura adiacentă pro
naosului descărcarea se realizează pe trei segmente de arce reze-
ma'te pe \re1 p\\e c.u sec\1,1ne c:i\ 'io·nnă T\JG\men\are, rea\\-z.a\e p1a
babil cu ocazia vreunei reparaţii. Aceste pile se reazemă la rîndul 
lor pe delicatele capitele de ceramică ale co loanelor angajate, 
aflate pe această latură a pridvorului. 

Aceeaşi intervenţie nereuşită s-a făcut şi arcelor dubleuri 
transversale, adiacente calotelor, care az i sînt în formă de segmente 
de cerc, de asemenea din alt material decît arcele perimetrale. 

Intervenţii le se văd prin zona unde pandantivii calotelor sînt 
căzuţi şi apar sprijinirile cu platbande de oţel ale căror ancoraje, 
vizibile pe faţada de vest a cape/ei, nu apar în fotografiile din 1896. 

Structura capelei, deşi realizată în secolu l al XIX-iea, face parte 
ca planimetrie din tipul trilobat folosit cu precădere de meşterii 
veacului al XVII-iea, descris de Grigore Ionescu 17 din care cităm: 

«Majoritatea bisericilor de plan trilobat aparţinînd acestei 
variante ne înfăţişează însă o structură simplă, în care turla naosului, 
arareori depăşind în diametru dimensiunea de patru m, se spri
jină direct pe zidurile încăperii prin intermediul a patru pandantivi 
şi patru arce semicilindrice, două din ele, cele alipite absidelor 
latera le, fiind adesea foarte înguste sau chiar înlocuite de arcele de 
cap ale absidelor înseşi» şi mai departe în nota 43: «Structura 
aceasta, în care funcţia arcelor longitudinale este preluată de 
semicalotele absidelor, s-a dovedit fragilă. Multe din bisericile 
astfel construite şi-au pierdut între timp turlele ca, de ex., la 

17 Grigore Ionescu, Istoria arhitecturii rn Romdnia, voi. li , Bucureşti , 1965, 
p. 79. 

2. Conacul. Faţada de sud 
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3. Capela. Faţada de vest 

4. Capela . Faţada de sud 
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Plătăreşti, în regi.unea Bucureşti, Plumbuita, lîngă Bucureşti . 
Verb ila în regiunea Ploieşti , Sf. Apostoli din Bucureşti, [ ... »] 

La Ghe1-gan i, tur la s-a menţinut, dar este fisurată orizontal 
atît la naşterea ca Iote i, cît ş i la baza ferestrelor, iar toate absidele 
sînt fis urate vertica l pe axul semicalotelor şi arcelor dublouri, 

Cr ipta, di ată la primul nive l al monumentului, îngropată în 
te i-en, nu se desfăşoa ră sub întreg planul trilobat al capelei, ci pe 
pl an d1·ept unghiular , avîn d lăţimea maximă interioară egală cu 
deschi derea cupolei turlei, respectiv 3,87 m. Cripta cuprinde trei 
co mpart imente: ca mera sarcofagelor, o încăpere cu rol similar 
prnnc.osului, afl ată chiar sub acesta , şi o travee de vest, sub pridvor, 
cu prinzînd vestibulul încadrat de două cavouri boltite din care 
ur. ul neoc upat. 

Camera sa rcofa gelor, situată exact sub turla capelei, este pă
trată, a cop er i tă cu o boltă «a vela», rezemată lateral pe arce de 
ca păt de 8-15 cm l ăţ ime. 

Transversa l, spre est, apare un arc de capăt cu lăţimea de 60 cm, 
pl asat exact sub arc ul dublou al absidei altarului capelei, Spre vest, 
un arc dublu lat de 80 cm, cu forma mînerului de coş, avînd săgeata 
de 61 cm şi deschiderea de 3,55 m, este situat sub arcul despărţitor 
între naosul ş i pronaos ul capelei. Acest arc, foarte turtit, descărcat 
pe pile mas ive de z idărie, este dublat de un al doilea arc., tangent la 
cheie cu primul, avînd lăţimea de 35 cm. Cele două arce alipite, 
fis urate la cheie, delimitează un compartiment al criptei situat sub 
pronaos , boltit «a vela» şi acesta, rezemat perimetral pe arce 
de ca păt. Solidul din care face parte bolta acestui spaţiu poate fi 
tor sau elipsoid cu pandantivi. 

Cele două încăperi ale criptei sînt denivelate cu o treaptă şi 
despărţite cu o frumoasă balustradă din marmură, baluştrii avînd 
forma unor colonete în stil corintic sculptate în marmură albă, 
ce contrastează cu mîna curentă, baza şi stîlpişorii marginali ai 
bal ustradei de culoare cenuşie, din aceeaşi marmură ca şi bazele 
sarcofagelor. 

Vest ibulul şi cele două cavouri de sub pridvor sînt acoperite 
cu bolţi «a vela» plate, de mici dimensiuni. 

Cavou I din stînga este înzidit, adăpostind rămăşiţele pămînteşti 
ale Elisei Ghica. 

Foarte ingenios este sistemul de ventilaţie al criptei, realizat 
prin canale oblice de ventilaţie amenajate în zidurile laterale de 

5M 
I 
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sub pronaos. Aceste canale comunică cu eXteriorul prin goluri 
decupate în trotuarul capelei şi sînt protejate cu · piese din tablă 
în fo r mă de mici con strucţii prevăzute cu acoperiş în două pante 
pentru scurgerea apelor ş i grilă metalică pe faţada principală. 
Aceste piese sînt adosate soclului şi se armonizează perfect cu 
profilatura acestuia . 

O v entil aţie asemănătoare, tubul a ră, cu diametrul de 30 cm, 
în formă de per iscop este s ituată în axul longitudinal al criptei, 
chiar în nişa acoperită cu o semicalotă din axul camerei sarco
fagelor. 

În raport cu sobr ietatea decoraţiei interioare a criptei, redu s ă 
la zugrăvea l a poli cromă cu motive geometrice şi la pardoseala din 
dale de mozaic decorate cu motive flo rale policrome delicate, se 
remarcă bogăţi a celor d ouă sarcofage. Acestea sînt confecţionate 
din marmu ră si au dime ns iunile de 2.47 m x 1,20 m x 1.76 m 
în ă l ţ ime fleca r ~. Sarcofagele prop riu-zise, care adăpostes c ose
mi ntele scr ii torului, în dreapta, şi ale s oţiei, în stînga, au înălţimea 
de 1,01 m şi · sînt execut3te din marmură albă cu vine cenuşiu
gălbui, bogat sculptate. Capetele spre intrare ale acestora sînt 
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decorate cu piese ce sugerează sicriele din interior, bogat pro
filate şi rezemate pe picioare în formă de labe de leu. Pe aceste 
capete sînt incizate inscripţiile cu numele decedaţilor, data naş
terii şi a morţii. 

Capacul fiecărui sarcofag este subliniat de o decoraţie peri
metrală sculptată reprezentînd ghirlande de frunze de laur , panglici 
de catifea şi ciucuri de inspiraţie clasică. 

Soclurile sarcofagelor sînt realizate din marmură cenuşie cu 
vine mai închise şi au înălţimea de 76 cm. Decoraţia acestora este 
mai sobră, cu profile la partea superioară şi la bază în formă de 
plintă, precum şi trei rosturi orizontale care sugerează asizele 
unui soclu. 
• Soclurile constituie ele însele compartimente de înmormîntare. 
ln timp ce soclul sarcofagului Alexandrinei Ghica este gol, soclul 
co respunzător Sarcofagului lui Ion Ghica, aşa cum se citeşte pe o 
placă de capăt, adăposteşte osemintele părinţilor scriitorului, 
mutate aici în 1896 la s finţi rea capelei. 

Din păcate sarcofagul Alexandrinei Ghica a fost profanat, 
spart pe latura mică, fiind afectată decoraţia sugerînd forma 
unui sicriu. Urme de încercări de profanare se văd şi pe sarcofagul 
scriitorului, pe latura lungă. 

Balustrada de marmură, care separă camera sarcofagelor de 
pseudopronaosul acesteia, poartă, de asemenea, urme de vanda
lism: lipseşte o colonetă-balustru, iar alte două sînt desprinse 
din loc. 

Şi micul altar, situat în nişa centrală de pe latura estică a ca
merei sarcofagelor, este realizat, de asemenea, din marmură 
cenuşie cu vine mai închise ca şi soclurile sarcofagelor. Are formă 
de masă, dintr-o singură lespede, aşezată pe un soclu, avînd în 
centru un panou decorat cu ghirlande şi lateral două console cu 
frunze de acant adosate acestora. Ca şi sarcofagele, altarul a fost 
deranjat scoţîndu-se lespedea de pe soclu-probabil de vreun cău
tător de comori. Una din consolele soclului este căzută, iar crucea, 
situată la sfinţirea capelei pe masa altar, este azi dispărută. 

5. Capela . Planu I nivelu I u i capelei 

Imaginile foto păstrate ne prezintă interiorul criptei avînd 
pereţii d ecoraţi cu zug r ăv eli în tempera, polic rome, bogate, cu 
motive geom~trice . Zug răv elile policrome sînt în prezent aproape 
în întregime d istruse prin nefericita i n tervenţ ie a unei e0ipe de 
filmare a studioului Buftea care a ten cuit şi zugrăv it inter iorul, a 
modificat nişa centrală desfăcînd micul altar de marmură, scriind 
pe arhivolta nişei un nume de personaj de film şi cîrpind cu ipsos 
latu ra spartă a sarcofagului Alexand rinei Ghica. 

Se mai păstrează, la naşterea arcului dublau principal al criptei. 
două plăci din marmu ră albă purt înd citate din biblie. 

Pardoseala este realizată din pl ăci de mozaic 15 cm X 15 cm, 
colorate în alb, negru şi _yerde, decorate cu motive florale: de o 
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6. Capela. Planu I 
nivelulu i criptei 
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7. Capela. Secţ iune 
transversa l ă prin pridvor 
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8. Capela . Bolţ i le 
pridvorului 

calitate excepţiona lă. Treptele interioare sînt toate di n marmu ră 
albă . 

Pretioasa ferone r ie a golu r ilo r de vent il a ţ i e late ra le, care spre 
inte r io rul cr ipte i sînt 1·ezo lvate în fo r mă de fe rest1·e, este astăz i 
demontată , dar se păstrea ză în sta 1·e bu n ă. 

Tot în bu n ă sta1·e sînt şi po rţ il e din fie r fo rjat di ntre vest ibu l şi 
pse udopron2os, precum ş i u şa de cces în u i pt ă, meta li că , fr umos 
decora tă cu rozet e, bumbi ş i un cap de leu. 

Espl an da d in faţa monum ent ului este de li m i tată spre est de 
zidul de sp1· ijin 2. I u pe lei, execut c1 t d in c ă i ăm i dă , t e nc u i t ă în imi
taţ i a as izelor d in pi atră de t"l ie cu rost ur i de 50 mm l ăţ i me ş i 
cca 25 mm ?dînc ime, re; li zate în d ouă 1·etrager i. Z ic' ul este înco1 o
nat cu o cope rt i r ă, s u b li n i ată de profil e d in tercui , l ă, ş i de o b2lus
tradă d in fle i· forj at , în st ilul specifi c sfî rş i t ulu i de seco l XIX. 

Două colonete d in fontă, decorate cu cite patr u grifon i la bază 
şi cite o a mforă la extrem itatea s upe r ioară, sugerînd suportur i 
pentru fl acără, marchează începutul rampe lo r. 

Porta lul de acces în criptă , plasat în axul mon umentu lui pe 
faţada zidului de sprijin, este de fact u ră c l as i că, decorat cu frunze 
de acant la cornişa ancadramentului şi cu mot ive flo ra le pe peri-

metru l acestuia. Executat din elemente de tencuh l ă preturnate , 
ancadra mentu l este parţ i a l deteriorat. 

Rampe le de acces la ca pe l ă au pante le de 10%, l ăţ imea de 
1,23 m, şi sînt pavate cu plăci de clinc her brun, avînd d imen siu nea 
de 15 x 15 cm. Rampe le nu sînt amp lasate d irect l ingă zid, ci este 
l ăs ată o l ăţ i me de cca 45 cm cu pămînt vegeta l, pl antat cu un frumos 
gard viu d in mer i şor. 

Şi t rotuar ul de p rotecţie de la baza zidu lui de spr iji n spre 
esp l an ad ă este realizat d in ace l eaş i p l ăc i de cli nc he r, avînd 43 cm 
lăţime, inclu siv bordura. 
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9. Capela. Secţiu ne transversală prin pronaos 
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10. Capela. Secţiune transversală prin naos 
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11. Capela. Interioru l tur le i 

12. Capelo. Faţada de est 

·ţy I 
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Trotuarul de protecţie al capelei este din beton moza icat, avînd 
în dreptul fiecărui burlan piese speciale de receptare a apelor 
pluviale, cu o adîncitură circulară şi o rigolă perpendiculară pe 
trotuar. Respectivele piese depăşesc lăţ imea trotuarului pentru a 
conduce apele pluvia le cît mai departe de faţadele capelei, spre 
terenul înconjurător, înierbat, ale cărui pante asigură şi acum scur
gerea liberă a apelor spre periferia acestuia. 

Deteriorarea şi di s pariţia burlanelor, precum şi tdsarea tere
nului în zonele absidelor laterale (probabil, cu fundaţii mai puţin 
adînci) au permis totuşi unele infiltrări ale apelor pluviale între 
trotuar şi sol. 

Decoraţia exterioară a capelei este de in s piraţie clasică. O 
amplă cornişă pe console din cărămidă tencuită formînd un motiv 
ritmic, dub l ată de o friză decorată cu motive florale - în culoarea 

13. Capela. Secţiune longitudinală 

14. Capela. Detaliu a bsida a lta r 
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15. Cape/a. Detaliu faţada de vest 
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16. Capela. Detaliu travee faţada de vest- releveu 1991 

cer·am ic ii din care este confectionată, formează term inatia de sub 
învelitoare pe întreg perimet~ul faţad elor . · 

Registrele faţadelor sud , est şi nord sînt des părţite de un brîu 
cu profil semicircular, subliniat de altele două drepte în retrageri 
succesive, egale, brîu care urmăreşte arh ivo ltele ferestrelor capelei. 

Registre le sînt formate din panou ri dreptunghiulare adîncite, 
ciecorate po l ic ro m cu zugrăveli în tempera, cu motive geometrice 
- pentru registrul superio r. La registrul inferior -tencuieli de 

var cu adaos de culoare, în cîmp continuu, întrerupt numai de 
muchiile poligonale a le abs idelor şi de cele ale pilaştrilor ce mar
chează arce le princ ipale a le naosului şi pronaosul ui. 

Soclul care înconjoară faţad ele sud, est şi nord este realizat 
în două registre, din care pr imul are profilele la aceeaşi cotă cu 
parapetul port icu lui faţade i vest ice, iar al doilea constituie e l evaţ i a 
zidăriei soc lului prop r iu -z is, rezultat din diferenţa de patru trepte 
între nivelul trotuarului şi ni ve lul de călcare al pardose lii pridvo
rulu i şi al interioru lui capelei. Acest soclu este realizat dintr-o 
tencuială rezistentă care imită piatra artificială, posibil ca reţeta 
mortarului să fi conţinut şi ciment într-o proporţie anume. 

Aceasta explică, poate , ş i foarte buna conservarea tuturor pro
ftlelor soc lului. Lipsa totală a umezelii (cu excepţ ia infiltraţiilor 
datorate dispariţiei burlanelor) denotă că sistemul de aerisire al 
cr ipte i, formulele utilizate la îndepărtarea apelor de suprafaţă, 
cît ş i reţetele mortare lor folosite au contribuit din plin la buna 
conservare a z i dăr iilo r şi implicit a monumentului. 

Faţada vest i că a capelei este t ratată traci i ţio na l cu un portic 
desch is cu trei travei, latera l avînd încă o travee pe faţada s udică 
şi alta pe cea nordică . Porticul constituie astfel de fa pt pridvorul. 

56 

ii 

~ o 
~ 

'J 

.__I _ __.f- - - .„ 

o 11\11 

17. Capela. Detaliu portal capelă 

Cele trei arcade din faţada vestică sînt amp lasate imediat sub 
friza ceramică flora lă şi se reazemă pe patru coloane cu capite le 
de tradiţie bizantină ca formă, fus canelat ş i bază decorată cu pro
ftle clasice. 

Colonada este rezemată pe un parapet de asemenea de factură 
clasică, avînd la baza coloanelor decroşuri şi între acestea -
panouri decorate cu plăci d in ceramică de culoare roşie cu deco
raţii în relief, vegeta le, smălţuite policrom. Fiecare panou are în 
centrul său o cruce bizantină, probabil a urită la origine. 

Cu acelaşi gen de elemente din ceramică sînt decorate arhi
vo ltele arcadelor şi triunghiurile ce se fo r mează între acestea, 
decoraţ ia fiind flora l ă, s imil ară cu a frizei. 

Perete le estic al pr idvorului este decorat cu co loane anga jate 
avînd exact ace l eaşi caracteristici cu cele ale porticului . Arhivoltele 
acestor coloane au sufer it probabil t ransformăr i datorate unor 
reparaţii inabi le, aşa cum am arătat mai înainte. 

Portalul de acces în ca pelă merită o at enţie s pec i a lă . De o 
înălţime de aproape patru m, din care golul uşii pro pr iu-zise de 
2,63 m, acesta se compune dintr-un ancadrament în două registre, 
realizat din elemente decorative din ceramică smă lţu it ă poli cro m 
cu motive geometrice, formînd o împletitură de romburi cu cîte o 
rozetă în centrul fiecăr uia şi proftle decorate cu perle ş i madon e 
de in s pi raţie c l as i că. Registrul supe r ior conţ in e pisania capelei, 
cuprinzînd blazonul familiei Ghica -desc ri să în capitolul dedicat 
isto r icului capelei. Bl azonul este realizat în re lief, pe o pl acă de 
marmură a lbă cu înscrisurile in cizate şi aurite . De subliniat faptu l 
că pe aceasta este gravat anul începerii construcţiei capelei: 1869. 
Te r minaţ ia superioară a ancadra mentului este marcată pe ambele 
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lat ur i cu două pl ăc i cera mice pătrate avînd în re li ef cîte un cap 
de leu . 

Regist rul infe r ior co n ţ i ne u şa de acces d in lemn de st ejar masiv 
- pa r" ţ i a l d i strn să . Tăb li a super i oa r"ă păst rează o decora ţ i e flora l ă 
p i rng rava tă. Este po: ibi l ca ş i acea stă parte a uş ii s ă nu fie cea 
o r i g i n a r ă, co nt r·astînd cu deco r"a ţ i a bog< t ă a cape lei ş i mai ales cu 
pie<e le bogat scul ptat e d in inte r io r : t împ la, st ra ne le ş i întreaga 
î n făţ i şare o r i g i na ră a capele i, a şa cum se vede în fotogr-afii le d in 
1896. 

Tu r la de fact u ră bi zant in ă car·e încununează naosul este con
cepută pe plan po ligona l, la exte r ior , avînd douăs prezece latur i, pe 
fi eca re d in acestea fiind cîte un go l te rminat cu arc în plin cintr u. 

Aspect ul exter io r al t ur le i, a şa cum se prez i ntă astăz i, d i feră 
faţă de înfăţ işarea or ig i n ară din fotogra fiile-document. 

Acum paramentu l este realizat d in ş i ru r i alternate de cărăm i dă 
a pare ntă roşie ş i panour i de tencui a l ă a l bă specific bi za nt ine, cu 
arhi vo ltele fer-estre lor din cărăm i dă de s ecţ iu ne tra pezo i da l ă , 
tratată aparent. Peste acestea se găsesc tre i alte ar hi vo lte sup ra puse , 
în retrager i succes ive în formă de seg mente de cerc , tratate alter
nant în te n c ui a l ă a l bă ş i cărăm i dă roşie, aşezată pe lat . Aceste 
retrager i ale ar hi vo lte lor au fost rea li zate prin a şezarea pe conso le 
de c.ărăm i d ă a parentă, la naşterea arcade lor, în retrageri succes ive . 

ln fotog rafiil e document, t ur la est e tencuită, naşterea 
ar hi vo lte lor se face pe conso le sculptate , iar proporţ i a c:cestor
arhivo lte est e mai a lu ng i tă . În săş i înve li toarea tur lei pare d i fer i tă 
az i de cea or ig i nară . Este mul t mai mare ca d iametr u la n aştere, 
iar la partea s upe r ioa ră a ca lote i înve li toarea are silueta mult mai 
t u rt i tă . 

Sînt d i ferenţe ş i la baza tu r lei. Aceasta are for ma une i prisme 
dodecagona le, rea lizată d in cărăm i dă a parentă . La nive lul parape
tul ui fer-estre lor t ur le i este reali zat un profil cu pa ntă spre exte
rio r , din cărămidă pe mu ch ie, iar mai jos, între două reg istre de 
cărămi dă a parentă , încă un profil tencuit. La intersecţ i a cu înve li
toarea cape lei, apare az i o bază tronconpi ra mid a l ă cu douăsprezece 
feţe - avînd tenc uiala de aceeaş i factură ca la pilel e ce reazemă 
az i pe co loane le angajate ale pr idvor ului, 

19. Capela . Rampa şi lampadar espla nadă 

18. Capelo. Detal iu portal cr i ptă 

20. Capela. Deta Ii u lam padar 
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Toate acestea denotă că s-a intervenit la un moment dat la 
turlă, îngroşîndu-se calota acesteia şi poate chiar realizîndu-se o 
centură la baza ei. Aşa s-ar explica şi modificarea paramentului 
şi apariţia bazei tronconpiramidale a turlei. Totuşi din documentele 
de după 1949, nu rezultă că s-au făcut după această dată intervenţii 
la turlă. De asemenea nu rezultă exact în ce au constat lucrări le de 
reparaţii din 1971-1972. 

Aceste lucruri se vor putea l ăm uri în momentul desfacerii 
învelitorilor, pentru executarea luc răr ilor de consolidare-res
taurare. 

Decoraţia exterioară este completată de feroneria ferestrelor 
de la nivelul cape lei , de elementele metalice decorate care prote
jează golurile de ventil aţie ale criptei şi mai ales de cele trei fru
moase cruci din fier forj at amplasate una pe turlă, una la inter
secţia coamelor pridvorului şi încă una la terminaţia învelitorii 
de peste absida altaru lui. 

Aşa cum am arătat mai sus, la origine ferestrele aveau vitral ii. 
Cele din turlă mai păstrează, la partea super ioară , între arce le din 
lemn ale cercevelelor, st iclă de culoare roşie ş i albastră flancînd o 
cruce a lbă amplasată în axu l ferestrei. 

Învelitoarea din cupru a capelei, păstrată ca prin minune, 
este în stare destul de bună cu excepţia unora din jgheaburile dete
riorate ş i a burlanelor lips ă. Se spune că şi acestea la origine erau 
de cupru, dar s-au furat. 

Învelitoarea urmăreşte str uctura planimetrică treflată a capele i, 
iar cea de pe turlă (probabil modificată) este aproape lipită de 
extrad osul cupo lei , existînd eventual numai o asterea l ă pe şipci. 
Deas upra naosului se citesc pe învelitoare două segmente de cilin
dru îmbrăcate în ta blă, aşezate perpend icu Iar pe axu I longitudinal, 
pe lat urile de est şi vest ale turlei, exact deasupra arce lor prin
cipale de sprijin ale acesteia. Este posibil ca acestea să reprezinte 
intervenţii ulterioare de conso lidare a arcelor principale, după 
cum pot fi chiar arce le originare care s usţin tur la. Şi acest lucru 
va fi clar ificat o d ată cu lu crări l e de r epa raţii. 

Interiorul cape lei este pictat în ulei, a parţinînd după unele 
a firmaţ ii pictorului Pompi li an. Pict ura în ansamb lu este unita ră şi 
de aceeaşi man ieră, cu excepţia cupo lei Pantocratorului, probabil 
repictată şi parţi a l distrusă de infiltraţii eh iar în centru I acesteia. 

Tamburul tu rlei este pictat în albastru, fond pe care apar motive 
geometrice subli niind prof11ele din tencuială ale celor două brîuri 
şi naşterea cupolei. Restul cîmpului este pictat cu steluţe aurii. 
O fri ză cu 12 meda/ ioane reprezentînd Sfinţi i Aposto li, rep i cta ţi 
parţi a l, se desfăşoară la partea inferioa ră a turlei între cele dou ă 
brîuri, iar o in scripţ i e din Biblie pe ine lj.JI inferior al turlei rezemat 

-1;'( -1-

pe arcele principale; pe cheile acestora, la răsărit şi apus, este pictat 
blazonul Ghiculeştilor, iar pe celelalte două, însemne biblice. 
Pe cei patru pandantivi, sînt patru medalioane cu reprezentarea 
celor patru eva nghelişti. 

Arhivoltele arcelor princi pale, intradosu l acestora, absidele, 
altaru l sînt decorate cu motive florale şi geometr ice care apar 
şi la panourile d intre ferestrele naosului ş i pronaosului. Semica
/otele abside lor au fondul pictat în albastr u cu ste luţe aur ii, iar 
elevaţ iile acestora în tonuri calde cu motive geometrice, poli
crome, în cu lori armonizate. 

Plafonul pronaosului are în centru imaginea pictată a lui Dum
nezeu Tatăl în cromatică de auriu, roşu, albastr u, iar în colţuri 
sînt repre-centaţ i simbolic ce i patru evanghe li şti. Pe peretele vestic 
al pronaosului, deasupra portalului de acces, este pictat Sf. Ioan 
pe un fund al conţinînd un frumos peisaj. 

Pe ceila l ţ i pereţi şi alte elemente de ar hitect ură se regăsesc 
aceleaş i motive florale şi geometr ice pictate în aceeaşi gamă cro
matică de brun, verde-măs lini u, rosu, visiniu, auriu, a lbastru. 

În interiorul naosului se mai păst~ea ză ~atapeteasma sculptată 
d in lemn de nuc, de va loare art i stică ş i bogăţie remarcabile; în 
prezent, icoan ele, med a/ ioan ele, părţi d în decoraţ ii le coronamen
tu lui şi uşile împărăteşti sînt smulse. Imag inile foto din 1896 ne 
arată cît de bogat şi de unitar conceput era acest inte r io r la 
origine. 

Prin grija parohului din Ghergani au mai fost sa lvate, în 1990, 
o parte din icoane le tîmp lei, strane le sculptate şi un jilţ arh ieresc, 
care se păst rea ză astăzi la bise ri ca cimitirului Ghergani. 

În exterioru l capelei, pe esplanada din faţa monumentului se 
găsesc două morminte: al Irinei N. Ghica 18, de o deos ebită valoare 
pl ast ică (o cop ie după un monument funerar mil anez executat de 
sculptorul Serafino Bianchi) ş i al lui Ion N. Ghica, fiul Irinei, 
aviator, pe a cărui piatră de mormînt sînt în scr ise zbor urile sale 
de c ursă lungă. At rage ate nţi a interpretarea bl azonului Ghiculeş
tilor, sculptat pe acea.st ă piatră, unde lac rimile sînt în locuite cu 
elice de av ion . 

Apreciind aşeza rea mormintelor, grilaje le de fier forjat şi 
gardul viu care înconjoa ră primul mormînt şi ce le pe latura de 
nord a cape lei, ca şi ce lelalte urme de amenajare peisagistică 
păstrate în parc: bănci, alei, un lampadar, urmele de pe locu l 

18 Ase u rmă ri în articolul precedent, dedicat isto ri culu i cape lei Ion Ghica 
preciză ri le privind decedaţi i ş i descr ierea mormintelor, precu m şi alte 
aspecte privind parcul , conacul ş i întreg u l ansam bl u al Curţii Ghicule ştilor 
de la Ghergani. 
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21. Plan de amplasare a mormintelor 
fa mili ei Ghica , d u p ă r id icarea t apo 
executată în 199 1 ce D MASI 
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22. Curtea din Ghergani. Propu nere de delim ita re şi valor i ficare a ansamblu 
lui: 1. Capela Ion Ghica , 2. Morm intele Irinei Ghica ş i Ionel N . 
Ghica, 3. Conacul Gh ica , 4. Pavi l io nul nou a l Spit alu lu i de copii ,5. Bu că 
tărie, 6. Anexe gospodăreşt i şi spălător i e, 7. Ce ntra la termică , 8. Admi
nist raţ ia , 9. Baz inu l de apă ş i staţia de pompare, 10. Şcoala Ion Ghica, 
11 . Şcoala n ouă, 12. Aleea cu glădici, 13. Terenu r i t eni s, 14. Dotări pent ru 
c ură profi lacti că activă («fi tness center ») , 15. Spaţiu polivale nt pent r u 
fun cţ iuni culturale ş i tu r isti ce. Notă : linia punctată este delimitarea 
propusă pentru monument, iar su prafaţa haşurată p ropusă a rămîne 
în admini strarea spita lul u i . 

bătrînului stejar, se poate imagina cît de atent a fost conceput 
şi executat acest ansa mblu arhitect ura l ş i peisagistic. 

Parcul, ch iar să lbătic it, păstrează înc ă aleea de t i să de la accesu l 
dinspre Şoseaua Bu c ureşt i - Tîrgov işte, prec um ş i ce lebra alee 
de glădici care permitea acces ul la conac d inspre gară. Pe această 
alee a fost construită de căt r e Ion Gh ica şcoa l a primară în funcţie 

ş i azi - încă una din opere le scr ii to;·ului care a sist emat iz<t sat ul 
Ghergani, construind şi alte dotă'- i de sec.mă , înt1-e care primăria 
si t ribu na lul. 
' Din iniţi ati va profesor ul ui Grigore Ion esc u şi p;· in gr ij a Direcţ iei 
Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istor ice c. ufost prevăzute 
fonduri pentru consolidarea ş i restaurarea cc.pe lei Ion Ghi ca. 
Pîn ă în prezent a fost întocmit proiect ul pentru a ce~te lu crăr i, 
avînd ca şef de proiect pe autoarea rîndurilor de mai sus. 

Studiu l cuprinde o parte din cercetarea i stori că efectuată de 
isto r icul Radu Se. Greceanu, strănepot al marelui scr iito r, 
articolul despre isto r icul ca pelei const itui nd rez ul tat ul acesto r 
cercetări. Pentru cercetarea de a rhitectu ră elaborată am bene
fici at de cons ultanţa Eugeniei Grecean u care, împreună cu soţ ul 
domniei sa le, a oferit pe parcu rsul elaborării proiect ului tot ~ pri
jinul datorat experienţei profesiona le, erudiţ iei şi, mai c; les, dă r ui r ii 
ce- i caracterizează în sco pul sa l vă rii monumentelo r noastre . 
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În studiu se au în vedere lu crări de consolidare şi restaurare 
a morilrmentului pentru aducerea la starea iniţi a l ă, pe cît posibil, 
urmărindu-se următoarele principii : 

- nu · se vor modifica d imensiun ile, formele şi proporţ iile 
elementelor str uctural-ar hi tect urale existente; 

- se vor as igu ra str ucturii actuale rezi stenţă ş i rig iditate late
ra lă spor i tă, capacitate de ada ptare şi stabilitâte la degradările 
seismice; 

-se vor lua măs u r i pentru a împiedica infiltrarea laptelui de 
ciment spre interior, pentru a nu se degrada pictura (ex. 
la pl a nşeul pronaosului capelei se va realiza un nou pl a nşeu de 
beton cu cofraj pierdut şi etanş peste plafonul de lemn existent, 
păstrînd pi ct ura); _ 

-fisu r il e existente în axe le absidelor, la pronaos pe timpanul 
portalului şi la arce le principale, se vor ţese pr in exterior - la 
inter io r făcînd u-s e ch ituiri şi i njectări, mai ales în zonele pictate 
figurati v ; 

-toate elementele decorative de ceram i că, lipsite de aderenţă 
în prezent, se vor demonta cu grijă, depozita şi repune în operă 
după consolidare; ce le lipsă se vor executa după modelul celor 
existente; 

- panourile adînc ite pictate de pe faţade se vor fotografia şi 
eventua l rep icta d acă vor fi afectate de consolidări; 

- se vor rezugrăv i s paţiile cr ipte i după fotografiile care redau 
as pectul ini ţia l al zugrăve lii policrome; 

- se va pune în va loare zona a di acentă monumentului în prima 
etapă, introducînd iluminat exterior în ce le două colonete de fontă. 

În studiu se prevăd unele măsuri urgente , necesare pînă la 
începerea I ucrăr i lo r propriu-zise: 

1. restituirea capelei către parohia din Ghergani pentru pro
tecţie, pază , conservare - întrucît actualul beneficiar nu a do
vedit nici o grijă pentru aceasta ; 

2. asig ura rea protejării ş i conservării pînă la începerea lucră
rilor de conso li dare, pr in închiderea acces ului la încăperile capelei 
şi cr iptei, spr ijini rea arce lor ş i bolţilor fisurate, reparaţi i la înve li 
toare şi bur lane; 

3. rest udierea pos ibi li tăţ ilo r de împrejmui re şi protejare a 
terenu lui minimal necesar protei ăr ii capelei în cadr ul parcului 
pînă la pune rea de acord a tuturor celor în drept privitor la des
t inaţi a întregului ansa mblu; 

4. împrejmui rea acestu i teren pentru asigurarea pazei proprie
tăţii şi a şant ie rului în cadrul lu crări lo r de organizare a şantierului; 

5. asigurarea şantieru lui cu energie electrică de la reţelele 
d în zonă; 

6. asigurarea apei pentru nevoile şantierului . 
· Studiul cupr inde numai lucrăr ile de consolidare şi restaurare 

abso lut necesare fără de care monumentul, afl at în fa za de precolaps, 
se dist ruge. 

Restaurarea pi cturii, mobilierul, corpuri le de iluminat speciale, 
vitraliil e se vor prevedea într-o a ltă eta pă - dacă se vor găs i spon
sori - pentru va lorificarea cu l tura l ă dar şi economi că , eventual 
turist i că a arrsamblului. 

Pentru a se sa lva de la pieire ş i a pune în va loare întreg ansam
blul, pe lîn gă lu crăr il e prevăzute pentru cape lă, care se vor executa 
din fo ndurile statului pri n grija Direcţiei Monumentelor, Ansam
blur il or ş i Situ r ilor Istori ce, este necesa ră o reconsiderare a fun c
ţ iu n il or c l ădir ilo r act ualului spital, avînd în ved ere că, în prezent, 
pav ilionul amenajat în rămăşi ţele conaCLilui funcţionează cu totul 
impropr iu şi nu are mai mult de 4-5 pac i enţ i, mai ales copii 
aba ndonaţi. 

Cum există promisiuni ale unor sponsori externi de a construi 
un nou spital de copi i pe locu l pav ilionului ce funcţionează în clă
direa constru i tă după 1950 în zona s udică a parcului, trebuie 
coordonate toate i nst ituţii le im pi icate pentru a se găs i so Iuţii 
administrat ive care să permită materializarea propunerilor de 
ma i jos. 

Propuneri de valorificare a sitului monumentului 

În baza r id icării topografice a ansa mblului parcului de peste 
15 he, care s-a as igurat pr in g1· ij a Di recţiei Monumentelo r , Ansam
blu r ilo r ş i Situr il or Istorice, pro iectantul a pro pus cîteva posibi
li tăţ i de va lorificare, prin crearea în incinta parc ului, pe cca 8 ha, 
a unui centru cu lt ural turi stic cupr in zînd: 
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1. refacerea conacului aşa cum 'i fost înainte de 1940- cu des
tinaţia: centru de întilniri, simpozioane, sejur turistic, de docu
mentare, sej ur cultural şi de odihnă, pentru oameni de cultură, 
artă, şti inţă , eventual în ad m în istrarea Academiei Române; 

2. amenajarea casei memoriale a scr iito rului Ion Ghi ca 
pri n recuperarea şi pu nerea în va loare a obiectelor şi documentelor 
care mei ex i stă, şi care s-ar putea recupera prin achiziţionarea 
de către Muzeul judeţean Tîrgovişte; 

3. asanarea parcului - redarea as pectului peisagistic (în baza 
unor planuri existente din sec XIX) şi prevederea unor funcţiuni 
de agrement t uri stic, odihnă act i vă, eventual un mic centru de 
s ănătate, cură de teren, terenuri de tenis, etc; 

4. delimi tarea terenului şi anexe lor vi itorului spital preco
nizat a se construi de către sponsor i străini, în zona pavilionului 
nou al spitalului - şi col aborarea cu aceşt i sponso ri pentru a 
pune în acord cele două eventuale in vestiţii; 

5. atragerea unor firme particulare româneşti şi stră ine pentru 
finanţa rea acestui centru prin promovarea în presă, radio, TV a 
acestor idei, cu spr ijinul ofici a lit ăţ ilor culturale locale şi centrale, 
precu m şi a adm inistraţiilor respective, implicit al unor factori de 
răspundere din turismul local ş i central. 

Di stanţa de numai 40 km faţă de Bucureşti, apropierea de două 
însemnate centre de cultură: Tîrgov işte şi Piteşti, frumu s eţea par
cu iu i, precum şi întreaga zonă care a dat o seamă de oameni de cultură 
istoriei noastre, creează premisele de a face din acest ansamblu 
un focar de cultură şi frumuseţe care ar continua tradiţiile familiei 
Ghica şi ar face cinste contemporanilor. 

Şi nu în ultimul rînd trebuie subliniat"că localnicii din satul 
Ghergani doresc d in tot sufletul acest lucru şi sînt gata să depună 
toate eforturile in::lusiv cele materia le pentru realizarea acestui 
desiderat. Am constatat cu bucurie acest lucru cu ocazia nume
roaselor deplasări făcute la faţa locului în timpul elaborării proiec
tului, cînd 2m cunoscut cîţiva oameni de toată nădejdea pentru a 
contribui la realizarea acestor idei: parohul Vlada Ştefan şi preotul 
pensionar Constant în Cristescu, profesoru I Ion Li vede, directorul 
şco lii din Ghergani, Nicolae Drăgoi, primarul comunei Răcar i, 
profesorul Gheorghe Bulei, directorul Muzeului de istorie al 
judeţului Dîmboviţa şi a lţii. 

Este necesar numai ca cineva cu multă energie şi perseverenţă 
să preia coordonarea tuturor forţelor ca pabile şi dispuse să acţio
neze pentru realizarea acestui nobil scop. 

RESUM~ 

Apres avoir fourni quelques renseignements d'ordre general (appartenance, 
emplacement, date de construction), l'auteur du projet de restauration et de 
consolidation entreprend une analyse de l'etat du monument durant la periode 
1949-1977, fondee sur l'etude des documents, pour aboutir a la situation 
actu e l le. 

La description de la chapelle de point de vue architectural, en tenant compte 
de la typologie planimetrique, Ies materiaux de construction, la structure de 
resistance, s'accompagne d'une description des valeurs artistiques: la decoration, 
la peinture, s'attardant sur differants objets de l'interieur et de l'exterieur 
du monument. 

On ins iste sur la description des sarcophages de l'ecrivain Ion Ghica et de 
sa femme, emplaces dans la crypte de la chapel le, sur le double interet com
memoratif et artistique; Ies tombeaux des autres descendants se trouvent 
dans la zone adjacente du monument constituant un ensemble harmonieusement 
integre dans le parc du domaine Ghiculeşti. 

La premiere etape du pro jet de restauration et . de consol idation de la cha
pelle doit etre precedee par des mesures urgentes de protection et de securite . 

Dans une premiere etape sont prevus des travaux de sauvetage, car Ies trem
blements de terre, la negligence et l'oubli (de 20 ans durant) ont determine 
l'etat c!e col lapsus qui caracterise aujourd'hui le monument. 

L'interet de l'auteur s'etend a l'ensemble entier de la cour de Ghiculeşti, 
cherchant des solutions pour la mise en valeur de l'ancien manoir, le parc et 
la chapel le . 

Par la restauration du manoir (devenu « La maison Ion Ghica») et l'amena
gement du parc (possible lieu de repos pour des gens de lettres) , on pourrait 
realiser un centre culturel et touristique qui attirerait ses visiteurs tant par 
la personnalite de l'ecrivain Ion Ghica que par l'harmonie de l'ensemble tout 
entier. 

Pour reussir, ce projet aurait besoin de reunir toutes Ies ressources, humai
nes et flnancieres, locales et externes, et particulierement vises seraie nt !'Aca
demie Roumaine et la Comission Nationale pour Ies Monuments, Ensembles 
et Sites Historiques. 
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