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100 DE ANI
DE LA INFllNŢAREA COMISIEI MONUMENTELOR ISTORICE

Au rel ian

Pentru ca o bună parte dintre monumentele care ne
înconjoară să poată fi astăzi în viaţă şi pentru ca acei ce
trăiesc în preajma lor să le poată îngriji în mod organizat în
stat, a fost necesar ca înaintaşii noştri să pună temeliile
generoase ale unei instituţii , la început firavă, dar mai apoi în
destulă putere pentru a-şi putea împlini ţelurile.
Atât organismul în sine , cât şi obiectul eforturilor sale
oglindesc o credinţă , obişnuită într-o societate generatoare de
astfel de criterii. O consemnează , în acele timpuri, Mihai

Trişcu

Eminescu : «Cum la zidirea piramidelor, acelor piedici contra
pasurilor vremii, fundamentele cele largi şi întinse purtau deja
în ele intenţiunea unei zidiri monumentale , care e menită de-a
ajunge la o culme , astfel în viaţa unui popor munca generaţiilor
trecute , care pun fundamentul, conţine în ea deja ideea
întregului ».1
Alcătuirea edificiului a pretins , ca întotdeauna, înţe
legere ,dragoste , străduinţă şi, adeseori, sacrificii . De data
aceasta, un mănunchi de personalităţi , împreună cu înalte
autorităţi , cu Biserica şi cu intelectualii apropiaţi, au luat parte
la întemeiere, dăruind ceea ce se cuvenea.
Prin legea pentru conservarea şi restaurarea monumentelor
publice , sancţionată prin înaltul decret regal cu nr. 3658 din
17 noiembrie 1892 , «Se întocmeau » Comisia monumentelor
publice , care şi -a luat de îndată denumirea de Comisiunea
Monumentelor Istorice. Membrii erau V.A. Urechia, T. Maiorescu (membri ai Academiei) , C. C. Arion , Gr. G. Tocilescu ,
director al Muzeului de Antichităţi , şi Gh . Sterian , arhitect.
După schimbări motivate , comisia cuprindea în 1906, «în
ordinea vechimii », pe Gr. Tocilescu , B. P. Hasdeu , N. Gabrielescu , Gr. Cerkez şi I. Kalinderu.
Perioada celor 15 ani de început este înfăţişată în primul
«Raport general cu privire la lucrările Comisiei Monumentelor
Istorice», întocmit în 1907 şi publicat în 1908 în «Buletinul
C.M.I. », Anul I, numărul 1. Se aminteşte , printre primele
acţiuni , inventarierea monumentelor publice şi istorice ale Ţării ,
«Care n-a fost de fel uşoară,din cauza puţinei pregătiri şi multei
nepăsări de care au dat dovadă majoritatea celor chemaţi a
sluji cu acest prilej Comisiunii 2 . Cu privire la lucrările pe
monument, sunt deplânse intervenţiile autorităţilor comunale şi
ale epitropiilor bisericeşti , care cu de la sine putere «se
apucară de renovat... alterând ... caracterul vechi şi specific al
unora dintre cele mai însemnate monumente ; iar unde socotiră
că nu mai e nimic de făcut , dărâmară pur şi simplu. .. la
Râmnicul-Sărat, la Câmpulung , la Târgovişte , la laşi şi - cine
ar fi crezut? - la Bucureşti chiar» .3
lnfiinţarea Casei Bisericii, precum şi priceperea, ştatornicia
şi zelul membrilor Comisiei conduc însă la importante lucrări
de conservare a unor monumente ca «vestita mănăstire a
Snagovului , care ameninţa a se ruina», sau a ctitoriilor de la
Călui, Gu ra Motrului , Govora şi Borzeşti ori , mai târziu , de la
Comana, Soveja, Dobrovăţ , Slatina, Caşin şi Aroneanu . Sunt
angajate lucrări de întreţinere şi la Mănăstirea Hurezi, la
bisericile Curtea Domnească şi Stelea din Târgovişte ,
Văcăreşti din marginea Bucureştilor şi Golia din laşi. Totodată
sunt întreprinse lucrări de restaurare la bisericile Stavropoleos ,

la biserica Albă din Baia şi la Turnul - clopotniţă al bisericii Sf.
Nicolae din Popăuţi.
Câmpul de acţiune al Comisiei se lărg eşte continuu. P â n ă
la pregătirea unor specialişti în restaurarea picturilor se
stabilesc legături cu organisme similare de peste hotare. Prin
Comisiunea monumentelor din Au stria , dom ul Hans Virtel berger, «Un meşter foarte dibaci din Viena», vine la bise rica Sf.
Ioan cel Nou din Suceava, unde « Spală şi curăţă vechea
pictură în modul cel mai mulţumitor » 4 Membrii Comisiei
analizează la faţa locului starea multor monumente în suferinţă ,
cântăresc trebuinţele şi relativitatea mijloacelor, propun o
politică de conservare şi întreţinere adaptată împrejurărilor şi
nevoilor. «Căci câtă vreme Statul va fi singurul chemat să
suporte cheltuielile de restaurare ,conservare şi înt reţinere a
monumentelor noastre istorice, totul nu se va putea niciodată
pe de-a-ntregul şi pretutindeni ».s
Evoluţia comisiei în primele decenii de la înfiinţare este
surprinsă cu claritate de dl. Radu Se . Greceanu în introducerea
la atât de trebuincioasa sa lucrare Buletinul Comisiunii
Monumentelor Istorice 1908-1945, Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice 1914-1915, 1942- 1943, Indici bibliografici: «La
început un organ pur consultativ, fără autoritatea efec tivă , ea
va deveni, încetul cu încetul , mai ales după 1902, sub
preşedinţia lui I. Kalinderu , un organ extrem de eficace,
bucurându-se de un sprijin din ce în ce mai activ al Ministerul ui
şi al oamenilor de cultură din ţară. Autoritatea C.M.I. s-a întărit
şi mai mult sub preşedinţia istoricului D. Onciul (1919-1923) ,
pentru ca sub aproape două decenii de conducere a lui N.
Iorga să devină , în ciuda inerţiei organelor de conducere.acea
instituţie a cărei activitate multiplă (avizare , protec ţie , restaurare , execuţie, publicistică) ne uimeşte şi astăzi ,„6
Cu toată vitregia vremurilor care au urmat, acti vitatea
Comisiei Monumentelor Istorice şi a celorlalte org anisme
orânduite să o înlocuiască a reuşit să se desfăşoa re cu folos
pentru monumente din toate ramurile şi din întreaga ţară . La
obiective de prim ordin s-au realizat săpături arheologice, studii
şi proiecte, lucrări de întreţinere şi consolida re, de restaurare
şi punere în valoare.Toate acestea au fost posibile pâ nă în
1977, când a început acea perioadă cenuşie şi absu rdă în
care relele s-au precipitat, Direcţia Monumentelor Istorice a
fost desfiinţată , cele peste o sută de şantiere existente în
teritoriu au fost părăsite , specialiştii împrăştiaţi , iar nenum ărate
biserici , conace, palate , centre orăşeneşti şi sate întregi distruse.
Privind în urmă şi încercând a cântări ce a însemnat
Comisia Monumentelor Istorice pentru zestrea de valori
edificate în ţară şi pentru întreaga cultură din România, se
constată necesitatea vădită a întocmirii unor studii de bază , nu
numai asupra Comisiei, dar mai ales cu privire la activitatea
desfăşurată de-a lungul acestei sute de ani în domeniul
monumentelor istorice, cu date certe,analize aprofundate ş i
aprecieri de sinteză,conturând drumul parcurs , orientăril e şc olii
de restaurare şi multele lucrări ale unor mari personalităţi care
au apărat şi au făcut să strălucească din nou valori aproape
pierdute.

M. Eminescu, Opera politică, voi. 1, 419 , Cug etarea, Bu cureşti , 1941.
«Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice », Anul 1, no. 1, Bucureşti ,
19083 p.30.
idem , p.32 .

idem,
idem,
Rad u
1942- 1943,

1

2

4

5
6

p.32-42.
p. 44 .
Se. Greceanu , B.C.M.I. 1908-1945, Anuarul B.C. M.I. 1914- 19 15,
Indici bibliografici, în «B.C.M.I. », An 1, nr. 3- 4, p. 48.
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De două ori ne lăudăm cu trecutul: cu ceea ce s-a zidit
cu cei ce au apărat această moştenire . Mărimea faptelor lor
arată şi limitele noastre. Cum altfel am putea răspunde acelora
care ne-au transmis mesaje atât de semnificative decât
încercând să le continuăm opera? Pentru a merge pe acest
drum este nevoie, printre altele , de stăruinţă şi de o bună
organizare, de înţelegere a tradiţiei şi de înnoire a mijloacelor
noastre de lucru, de conlucrare cu forurile specializate şi de
extindere a preocupărilor . De la, monumentul individual, care
rămâne un prinţ al domeniului , ca bolniţa Coziei , se poate
trece în egală măsură la întreaga vale a Cosăului cu biserici ,
gospodării şi porţi , cu sculpturale cruci de lemn în vechi cimitire
şi integrarea tuturor acestora în peisaj. După cum cercetarea
mai adâncă a satelor mănăstireşti Văratec şi Agapi a nu ar
aduce în lumină doar trăsături artistice şi istorice ale unor
obiecte arhitecturale altfel decât altele , dar ar putea să
determine precizarea unor poziţii noi faţă de evoluţia vie,
firească şi caracteristică a unui ansamblu istoric , evoluţie care ,
în anumite limite , îi îmbogăţeşte continuu substanţa.
Pentru a depăşi nenumăratele piedici care se ridică în
calea protejării patrimoniului construit, se impune ca oamenii
şi autorităţile care s-au tot îndepărtat de monumente să revină
alături de ele , să le înţeleagă însemnătate a şi rostul. Pentru
că , din păcate , de acele timpuri care au consfinţit Legea şi
Comisia Monumentelor Istorice ne despart nu numai o sută
de ani , dar şi o schimbare de mentalitate , un dezinteres
general , o părăsire a valorilor. Ar trebui ca oamenii să-şi
regăsească rădăcinile de care au atâta nevoie .Iar Comisi a
Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice,
care , după decembrie 1989, a reînnodat firul tradiţiei , poate
să fie un important punct de sprijin în aceas tă acţiune general ă
de însănătoşire. Hotărât or este ca pentru rezolvarea noianului
de lucruri grele care se cer împlinite să participe fiecare. De
acolo unde se află, cu responsabilităţil e ce-i revin, cu oarecare
afecţiune şi cu mijloace dintre cele mai diverse.
Un fapt printre multe altele , aparent neînsemnat, petrecut
cu discreţie undeva în ţară , într-o vreme tulbure , când
împotriva monumentelor începea să fie dus ă o politică abuzivă ,
poate fi pildă.
Prin procesul verbal din 17 iunie 1957, încheiat de Boaru
Partenie , şeful ocolului silvic Văratec , şi de Timofte Eugen ,
inginerul şef al acestui ocol , împreună cu un delegat al
Direcţiei Monumentelor de Arhitectură din Departamentul de
şi

Arhitectură şi Urbanism din Ministerul Construcţiilor şi MateriConstrucţii , se delimitează şi se lărgesc zonele de

alelor de

protecţie , cu suprafaţa total ă de 739 hectare , în arboreturile
aflate în jurul monumentului istoric şi arhitectonic . Arboreturile ,
care necesită lini şte pentru formarea lor în vâ rstă , sunt situate
pe ambii versanţi ai pârâului Agapia , precum şi pe perspectiva
de fond pe care se proiectează mănăstirea. O parte din
această suprafaţă intră în perspectiva generală care domină
spaţiul vizual larg „. şi restul îmbracă armonios drumul ce duce
spre mănăstire . Ca delegat al Direcţiei Monumentelor de
Arhitectură „ . semnează arhitect G. M. Cantacuzino.
Pădurea aceea avea să crească aco lo .într-adevăr «în
l inişte », pentru a dovedi încă o dată că acei ce se îngrijesc
de trecut pregătesc viitorul.
Se pune adeseori întrebarea dacă şi în ce măsură se pot
înscrie în realităţile active ale prezentului minunatele construcţii
de altădată .
O l egătură evidentă între trecut şi viitor este monumentul
însuşi . Dar şi «progresul - spune Eminescu - este o legătură
naturală între trecut şi viitor» 7 . Se stabileşte astfel cu uşurinţă
re laţia , aparent paradoxală, între Monument şi Progres.
Monumentul este, în mod cert, un element de progres. De
ce? Pentru că impune respectul valorii;demonstrează necesitatea lucrului bine făcut ; învaţă despre folosul dialogului cu
locul , cu vecinătăţile , cu oamenii ; dă încredere în capacitatea
de creaţie a celor care ne-au precedat şi constituie un imbold
pentru a merge mai departe.

RESUME
Apres un cou p d'oeil sur Ies debuts de l'activite digne d'eloge de la
Commission des Monuments Historiqu es, l'auteur - le prof. arch . Aurelian
Tri şc u , president de la Commission Nationale des Monuments , Ensembles et
Sites Histori ques (CNMASI) - entreprend un commentaire en faveur des
monuments, une plaidoirie pour retrouver Ies valeurs du passe et accroître
l'in tere t d'un renouement avec la tradition .
Tout naturellement, l'auteur se demande dans quel le mesure Ies
admirables constructions d'autrefois peuvent s'inscrire dans Ies realites active s
du presen!, compte tenu que Ies mon uments, en eux-memes, constituent le
lien avec le passe et tout autant avec l'avenir, qu 'ils representent un element
de progres en inspirant aux contemporains la confiance dans la creativite des
precurseurs et une exhortation â continuer d'avancer sur cette voie.

7

M. Eminescu, Opera politică, voi. li , 386 , Cugetarea , Bucureşti , 1941 .
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PRELIMINARIILE LEGII DIN ANUL 1892
Fapte istorice, juridice

şi

deprinderi estetice

OLIVER VELESCU

În conştiinţa poporului există un respect pentru zidirile
vechi , fie că sunt din vrem uri imemoriale , fie construite de
înaintaşi .

Tumulii preistorici , valurile de p ă mânt şi ziduri vech i sunt
atribuite «oamenilor de demult», uriaşilor , de unde şi relaţia
din etimologia populară între «Zidi na» şi «jidovi », adică primii
oameni , confundaţi în mitologia românească cu uriaşii. 1 De
aici , respectul amestecat cu teamă pentru aceste mărturii
venite din negura istoriei . Ele fac parte, potrivit cadrelor
mentale populare , din categoria «celor rele » .2 Movilelemorminte, ca şi zidurile părăsite dispun de calităţi energetice ,
cu însuşiri malefice . Sunt locuri de unde ies flăcări sau sunt
ziduri părăsite , urmare a aunor blesteme îndelungate. Sunt
sugestive - dincolo de măiestria poetică - versurile din balada
Mănăstiri Argeşului. Domnul caută «un zid părăsit neisprăvit »,
iar cel întrebat îl previne că acel «Zid părăsit/Şi n eisprăv it/Câinii
cum îl văd/la el se repăd/Şi latră a pustiu/Şi urlă a morţiu ».
Este locul care cere jertfă pentru dezlegarea de blestem , aşa
cum bine se cunoaşte din tragedia Meşterului Manole .
Am evocat acest episod din folclor tocmai pentru a sublinia
un aspect al relaţiei om-zidiri vechi , dar care din păcate nu
i-a oprit - cu toate blestemele - pe căutătorii de comori şi
pe strângătorii de p iatră de construcţii să-şi desăvârşească
nefasta operă .
Ar mai trebui amintită , tot sub aspectul percepţiei
folclorice , şi imaginea luxuriant ă, de basm , a palatelor şi
castelelor 3 imortalizată în balaqe, cum ar fi , de pildă , cea a
lui « Oprişan», potrivit căreia «ln oraş la Bucureşti/Sunt curţi
înalte şi domneşti » şi unde este «O sa l ă mare/unde (se) şede
la prânzare », iar dormitorul avea pereţii „cu şaluri î mbrăcată. "
patul fiind aurit. De un palat cu ferestre multe luminate face
menţiune şi balada « Bălăc eanu» .
Versurile : Piatră mare stă trântită
De ciocane ispitită
De vremuri părăginită
Şi cu slove râtâită » 4
demonstrează şi ele prezenţa în conştiinţa populară a
mărturiilor trecutului . Fie că provin din preistorie, din epoca
daco-romană sau din evul mediu , indiferent dacă opihia în
jurul lor a fost diferită , important este că amintirea lor s-a
păstrat de-a lungul veacurilor. Aceasta a şi permis, atunci când
s-a început inventarierea mărturiilor trecutului, ca vechile situri
şi monumente să intre în circuitul ştiinţ ifi c.
Tot din tradiţie au ajuns, în paginile lui Ion Neculce , Miron
Costin sau Constantin Cantacuzino-Stolnicul, primele ştiri
despre antichităţile risipite în cele trei ţări româneşti . Istoria
secolelor XVII-XVIII înregistrează primele atitudini faţă de ceea
ce se vor numi mai târziu «monumente istorice ».
Cu pri vire la păstrarea lor, prima şi cea mai răspândită
idee a fost aceea de a «preînnoi », a le face «mai frumoase ».
Din acastă perspectivă ne putem întreba dacă Matei Basarab
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reconstituind şi creând o epoca in arhitectura
sau dacă Constantin Brâncoveanu , care, refăcând bisericile a greşit făcându-le mai luminoase , cum scrie
în pisania de la biserica Sf. Gheorghe-Nou din Bucureşti?
O precizare se impune, totu şi. Atâta vreme cât marii ctitori
reclădeau imprimând stilul propriu epocii lor, nu se poate vorbi
despre « lucrări de restaurare». Confuzia provine de la faptul
că aceste biserici fiind declarate monumente istorice în
perioada modernă, s-a considerat că şi lucrările executate la
ele în epocile istorice se pot numi restaurare .5
Şi totuşi , sunt în acea epocă şi lucrări executate din dorinţa
evidentă de păstrare a formelor vechi. Astfel , la castelul din
Hunedoara , între anii 1618-1623, se reconstruiesc bolţile într-o
manieră gotică, iar la Cluj, la biserica «Matei Corvin » (biserică
reformată), în 1638 se execută o boltă stelată gotică , deşi la
ambele monumente citate ceea ce s-a construit nou în acel
secol poartă amprenta Renaşterii 6 . Merită a fi semnalată şi
relatarea cronicarului Ion Neculce , potrivit căreia domnitorul
Vasile Lupu îndemna ca mănăstirea Putna să se refacă ,
«precum au fost», gândire în consonanţă de idei cu cele mai
sus amintite din Transilvania. Cea de-a doua atitudine, mai
apropiată de tema dezbătută , sunt mărturiile documentare care
exprimă făţiş ideea de conservare şi de preţuire a vechilor
construcţii de valoare istorică . Tot de la Vasile Lupu s-a păstrat
ştirea potrivit căreia se interzicea folosirea pietrei din ruinele
Curţii Domneşti din Vaslui pentru construirea unei biserici sub
motivul « Că acest lucru nu se cade să facem că nu iaşte cu
cinste »7 . În secolul al XVIII-iea mărturiile de acest gen se
înmulţesc şi,treptat,ele capătă aspectul unor porunci domneşti ,
la a căror îndeplinire concură atât autorităţile locale , cât şi
cele bisericeşti . Aşa se va ajunge, către sfârşitul secolului, la
constituirea unui nucleu administrativ speciali zat în urmărirea
meremetului la mănăstiri .
Nicolae Iorga a scris despre vizitele lui Grigore Matei Ghica
la vechile cetăţi şi curţi domneşti ale Moldovei , numindu-l
«întâiul inspector al monumentelor istorice». 8 Din dispoziţia lui ,
urmare a acestor d ep lasări , se repară câteva din bisericile
vizitate în timpul domniei sale din Ţara Românească . Tot ca
urmare a unei călătorii , se vor întreprinde în 1748 unele
reparaţii la Curtea Domnească din Tâ rg ovişte 9 . Nicolae
Mavrogheni , închinând mănăstirea Mărgineni , cere «Să se puie
la loc orice piatră s-ar desface din ziduri »10 .
Un document din Moldova din 4 aprilie 1750 este o
preţioasă mărturie care pune în lumină un important cadru
mental estetic. «Biserica din piatră ce este la Tătăraş , ocolul
Botoşani, făcută din temelie de fericitul Ştefan Vodă fiind foarte
frumoasă (sublinierea noastră) din primejdioasele vremi mai
a

greşit

românească,
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şi din nepurtarea de grijă stricându-se une şi alte au
goală de tot. Iar acum preaînălţatul nostru Domn
socotind cu milă către patria sa au pus la cale şi la . mai bună
stare ş i biserica aceasta de au făcut-o mănăstire » 11 .ln 15 iulie
1764, Grigore Alexandru Ghica dă în Moldova un hrisov prin
ca re porunceşte să nu se mai clădească biserici noi fără ştirea
episcopului , întrucât s-au înmulţit «bisericile şi paradisele cele

dinai nte
ră mas

proaste» în dauna celor vechi. Acestea fiind vechi , se pustiesc
rămân
lăcaşu ri
drumeţilor sau tâlharilor, sau cuiburi
dobitoacelor» 12 . Mă rturii de felul acesta trebuie să mai fi
existat, chiar dacă nu s-au păstrat. Ele sunt dovezi ale unui
nou spirit. de ordine şi ale unei noi atitudini faţă de valorile
trecutului.ln felul acesta,trebuie înţeles şi sensul unui prim
regulament de construcţie din Bucureşti, din 12 mai 1768, dar
care sigur nu a fost respectat în litera lui. Scria Alexandru
Scarlat Ghica : «Pentru orice zidire nouă poruncim că oricine
va vrea să înnoiască casa lui cea veche, să nu schimbe
nicicum fă ptura cea dintâia a casei aceia, ci după cum s-a
aflat dintâi tot într-acest fel de făptură să o înnoiască nici să
închiză lumina sau privala vecinilor»13.
Desigur, o istorie a
regulilor de sistematizare şi de
construcţii - ş i o asemenea istorie este posibilă - poate aduce
şi alte contribuţii văz ute din alt unghi: al preocupărilor pentru
vec hile cl ăd iri. Fapt este că numărul mare de biserici şi
mănăstiri ş i aspectul lor continuă să preocupe domnia . Un
ultim document din secolul al XVIII-iea, pe care îl cităm , este
un pitac al lui Mihai Şuţu , din 15 martie 1792, către
mitropolit ,episcopi şi mulţi logofeţi . Tuturor acestora domnitorul
le ce rea ca m ă n ă stirile de obşte şi «atât cele de aici , din
Bucu reşt i , „ cât şi cele «de pe afară » care «Se află la o stare
foarte proastă , cu zidurile lor cele din prejuru, case şi odăi ,
stricate, dărăpănate şi desvăluite precum şi înăuntrul . sfintelor
biserici lip să de cele trebuincioase să fie reparate . ln acest
scop « Să le scrieţi poruncă straşnică - igumenilor şi epitropilor
- ca fiecare să aibă a se apuca să le dreagă , şi să le
î ntărească , şi să le împlinească toate cele ce sunt lipsă şi
stricate atât în lăuntrul sfintelor biserici, cât şi celor de afară,
din prejur, ca în puţină vreme să le vedem negreşit la starea
lor cu v incioasă » 14 .
Documentul citat in extenso poate fi considerat arhetipul
ş i ru lui lung de circulare şi ordine emise de autorităţile
bisericeşti şi ale statului de-a lungul a două secole,până în
zilele noastre , privitoare la obligaţia îngrijirii bisericilor şi
m ă n ăstirilor , de a le face «cuvincioasele » reparaţii.
Toate aceste documente oglindesc preocuparea pentru
soliditatea şi curăţenia sfintelor lăcaşe, vechi şi masive
construcţii . Ele sunt, fără îndoială , o reflectare a învăţăturii
Evangheliei , a «casei de pe stâncă » . Dacă însă aceste
preocupări sunt înscrise într-un context mai larg - a ceea ce
se numeşte civili zaţie - , ele întregesc în mod fericit tabloul
vec hii noastre culturi naţionale . Interpretarea ca « grijă faţă de
monumente» dată acestor mărturii nu poate fi însă acceptată,
interesul contemporanilor referindu-se la valoarea funcţională
a clădirilor în cauză . Constatarea este întărită si de continutul
unor documente • moldoveneşti publicate şi ·comentate· de
Nicolae lorga 15 . lntr-adevăr , se desprinde «O tendinţă de
înnoire », dar lipsesc acele elemente din care să se întrevadă
dezvoltarea unei noi atitudini faţă de aceste clădiri . Valoarea
estetică , interesul istoric care vor fundamenta calitatea de
monument istoric rămân contribuţia deceniilor următoare din
veacul al XIX-iea .
În prima jumătate a secolului al XIX-iea se încetăţenesc
în toate ţă rile române noi structuri mentale , exprimate în
sintagme «spirit romantic » şi «trezirea conştiinţei naţionale » .
şi
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Ca aspect particular, propriu societăţii româneşti din ulimii ani
ai guvernării fanariote , şi apoi post fanariote , se adăuga şi
clişeul mental al «grecilor răi » 16 . Pentru tema care ne
interesează aici , «cauza » stării de ruină a monumentelor o
exp rimă Alexandru Odobescu prin procedeul propriu spiritului
romantic , acela de exprimare a unei idei contemporane prin
subsumarea ei unei valori din trecut. Paginile din «Câteva ore
la Snagov», scrise cu măiestrie în ~nul 1862, capătă valoarea
unui manifest, din care cităm câteva fragmente : «Doamne!
veniră străinii în moşia noastră ... Atunci anticile lăcaşe sfinte
căzură în mâinile cămătarilor greci , daniile cuvioase şi
legămintele ctitorilor primitivi fură călcate în picioare de
călugării străini . „
Dar acea stare de umilinţă a larvelor
pământene · îşi găsi, încă de pe atunci , vindecarea într-un act
de energie şi dreptate al unui domn - Matei Basarab - cu
simţuri şi virtuţi patriotice».
Documentele confirmă existenţa spiritului romantic şi în
societatea românească prin interesul ei pentru ruine evocatoare ale gloriei străbune. Sunt cunoscute şapte traduceri ale
cărţii lui F. C. Volney, Ruines ou meditations sur Ies revolutions
des empirs, Geneva, 1791 păstrate în manuscris la Biblioteca
Academiei Române. La Biblioteca Centrală din laşi există
manuscrisul Sfărămările . Procetire asupra revoluţiilor Împă
raţilor. 1 7 Pe această temă se poate dezvolta un întreg capitol
al culturii române. Cităm doar câteva exemple :
Astfel , în anul 1800, un medelnicer moldovean, Constantin
Bugan , se preocupă de ruinele de la Hârlău şi C9tnari şi se
plânge că « Să risipesc de vite şi de oameni »18 . ln 1807, în
părţile Aradului , preotul , scriitorul şi filozoful , insuficient
cunoscut şi preţuit încă , Nicolae Horga Popovici , în a sa
Oglindă arătată omului înţelept, Buda , 1807, pag. 20-23, se
ocupă de vechile cetăţi care ar trebuie «ră păluite », adică
reparate şi întreţinute 1 e. La 1813, la 28 februarie , logofătul
lstratie Slătineanu , din Târgovişte , atenţionează autorităţile ca
ruinele. Curţii Domneşti « Să nu ajungă la prăpădanie şi
pustiire „ 20. În contradicţie cu această opinie, câteva luni mai
târziu , în 3 septembrie, adresându-se lui Vodă Caragea , pentru
a i se atribui terenul şi al cărui punct de vedere Domnia şi-l
însuşeşte, vornicul lsac Radei scrie că «acele surpături nu
sunt de nici o trebuinţă nici domniei , nici ţării » 21 . Comentarii
mai noi ale acestui document îl consideră un simplu accident,22
dar, ţinând seama de precedentul de la Curtea Veche din
Bucureşti , actul reflectă mai degrabă opoziţia dintre două
concepţii privitoare la mărturiile trecutului , care , din păcate , au
răm?s antagonice până în zilele noastre .
ln aceiaşi ani , în 1829, într-un alt colţ de ţară , ruinele
uneia din foarte vechile mănăstiri, numită Mrăcunea , situată
în Cazanele Dunării , trezesc interesul cunoscutului cronicar,
protopopul Nicolae Stoica de Haţeg. Însemnările protopopului
de Mehadia depăşesc însă simpla evocare romantică . Nu se
greşeşte deloc dacă se afirmă că de la Nicolae Stoica se
păstrează prima « fişă de monument» care cuprinde principalele date istorice, starea picturii şi planul cotat al bisericii »23 .
Deceniul al patrulea al veacului al XIX-iea a început sub
auspiciile unor importante şi cunoscute evenimente politice şi
economice, determinante pentru dezvoltarea vi itoare a ţărilor
române , dar marcat şi de urmările catastrofalelor cutremure
din 14 noiembrie 1829 şi 11 iunie 1838. Deschiderea spre
Europa creează opinia că tot ce este local este urât, urmărind
a se construi de acum încolo « evropeneşte », după cum se
16
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exprima făţiş Regulamentul din 1838, de înfrumuseţare a
oraşului Bucu r eşti . O dată cu construirea de noi oraşe , se
demolează cetăţi le Brăila (1829) şi Giurgiu (1830), iar geamiile
din cele două localităţi sunt transformate în biserici creştine.
(«C\:Jrierul Românesc », 11 , 1831 , pag . 82 şi 104).
ln acest context de înnoire , curentul neoclasic este
precumpănitor , fiind regăsit la toate bisericile refăcute după
cutremurele sus amintite.
Preocupările pentru vechile bi serici se regăs esc pe planuri
multiple . În 1831 , se înfiinţe ază în Ţa ra Românească Logofeţia
Pricinilor B i sericeşti 2 4 . Articolele 123 ş i 124 din Regulamentul
Organic prevedeau alocarea a 25% din veniturile i nstituţiilor
ecleziastice pentru «î ntreţinerea bisericilor».
Deceniul al patrul ea este epoca - în societatea românească - când vechile cl ădiri b i seri ceşti încep să fie î nţelese
dincolo de valoarea lor funcţion a l ă, să se perceapă mesajul
estetic al acestora . Se formează treptat un nou clişeu mental ,
care se va concreti za apoi în n oţiunea modern ă de «monument
istoric».
O ilustrare a acestu i proces de fo rmare a unei alte
mentalităţi ne-o ofe ră Regulamentul municipal al oraşului laşi ,
unde, în articolul 46 se cere ca « m ă năstirile , bisericile să
înfăţişeze o prival ă măreaţă , s ă descu rce toate bojdeucile
acelea care ascund a lor pri vală ».
Chiar dacă prevederile acestui articol nu s-au aplicat, el
oglindeşte pătrunderea unor idei estetice moderne la vremea
respectivă în urbanistica europeană , şi anume degajarea
monumentelor şi crearea de pieţe în jurul lor.
Un rol hotărâtor în formarea unei noi m e nta lităţii l-au avut
nu numai legiuitorii , ci şi literaţii. E x istă şi la noi o poezie a
ruinelor, mult mai bogată decât s-ar crede , scrisă în deceniile
4-7, chiar d?că ea nu a fost reţinută în întregime de istoria
literaturii 25 . ln versu ri uneori frumoase, alteori stângace ,
nostalgiei romantice i se adaugă în poezia românească a
ruinelor puternice accente patriotice sintetizate în versul lui A.
Hrisoverghi: « Vă iubesc , ră s i puri sfinte , sămn mărirei stră
moşeşti » . Au scris asemenea poezi i Iancu Văcărescu , Vasile
Cârlova, Grigore Alexand rescu , A. Hrisoverghi , I. Heliade
Rădulescu , apoi I. Catina, S. Baronzi , A. Lăzărescu , N. T.
Orăşanu , G. llarion (C. Bossueceanu), Gr. Miculescu , P.
Grădişteanu , G. Băile a nu , D. Bolintineanu , Al. Macedonski ,
Grandea , T. Robeanu . Înşiruirea e departe de a fi exhausti vă :
lipsesc cu totul versificatorii ardeleni . Mai adăugăm la această
enumerare şi proza cu toate genu rile ei , ca şi articolele de
ga z ~tă, care sunt tot mai dese în epoca menţionată .
ln aceleaşi coordonate social-culturale trebuie incluse şi
începuturile ce rcetărilor arheologice , ale căror protagonişti au
fost banul Mihai Ghica, inginerul V. Blaremberg , apoi Cezar
Bolliac şi A. T. Laurian . În Moldova , paharnicul G. Seulescu
« Sapă » la Ghertina (Ţiglina) , lângă Galaţi. Reamintim că în
1838 s-a descoperit tezaurul de la Pietroasa. Proaspăt
î nfiinţată , Logofeţia Treburilor Bisericeşti se implică în problema
antichităţilo r , un prim dosar fiind întocmit în 1834, „pentru a
nu se risipi zidul unde au fost cetatea şi catedra romanilor
de la moşia Celei .. .26" Tatăl şi fiul Gheorghe şi Alexandru
Asachi cutreieră Moldova, făcând schite si însemnări , ce vor
fi publicate însă mult mai târziu . ÎnsuŞi contele Paul Kiselev
cercetează în 1832 mănăstiri, şi antichităţi din Muntenia şi
Oltenia 27 . Din iniţiativa aceluiaşi , s-au început în 1832, în
«Curierul Rom ânesc», III, 183 1. Supl„ nr. 28 , p. 2, ş i IV, 1832„ p 4.
O bibli og rafi e sumarâ s-ar prezenta astfel: N. Iorg a, Monumente istorice
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cul egerea «Studii de literatu ră uni ve r sa l ă ş i co mp a rată•>, ed. a 11-a, 1963,
p. 9.; Mihai Vornicu, Heliade şi poezia ruinelor, în „Revista de istorie ş i teoria
lite ra ră" , t. 22 nr. 4, 1973, p. 631 ; Teodor Vârgolici Epopeea naţiona lă în
lite ra tură , Bu c ureşti , 1980, p. 40.
25
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ambele principate, lucră r ile «de statisticească descriere ». Un
important capitol al acestei lucrări se referă la starea şi istoricul
clădirilor bisericeşti scopul întregii lucrări fiind, între altele,
acela de «a i se lămuri adică şi istoriograficeasca ei stare,
făcându - se , pe cât se poate mai adevărată 2 B .
Tabloul sus prezentat al deceniului al 4-lea nu trebuie însă
idealizat fiindcă interesul pentru vechile clădiri are un substrat
politic bine precizat. «Chestia mănăstirilo r închinate»29 , importantă problemă politică a vremii , are între componentele ei şi
starea fizică a construcţiilor , de unde cerinţa politică , de astă
dată , ca din veniturile proprii , mănăstirile să fie îngrijite şi
reparate , pentru că acestea, după cum scria Gh . Bibescu
într-unul din r;:nemorii , «să nu se mai înfăţişeze ca nişte triste
singu rătăţ i» . ln acest context, primul serviciu tehnic, · «masa
inginereasc§l.•» înfiinţat în 1833, va cunoaşte o dezvoltare
deosebită . ln luna mai 1840, atât în Moldova cât şi în Ţara
Românească se emite o lege «Pentru regularisi rea părţii•
tehnice în Prinţipat >>, prin care se înfiinţează la «Departamentul
Treburilor din lăuntru » o « secţie inginerească » cu două
«mese », adică un serviciu al «ingineriei » şi altul al «arhitecturii » în atribuţiile acestuia din urmă intrând şi reparaţia
mănăstirilor 30 .

Se poate afirma că, în acei ani ai redeşteptării naţionale ,
interesul pentru monumentele istorice , chiar dacă nu li se
spune încă pe nume, a devenit o componentă a politicii de
stat, pendinte însă de sumele alocate de la buget. S-a
încetăţenit astfel treptat mentalitatea , care persistă şi astăzi ,
că numai statul este obligat să finanţeze lucrările la monumentele istorice .
Anul 1844 poate fi considerat ca începutuJ activităţii
moderne în domeniul monumentelor istorice. ln ambele
principate se înfiinţează primele servicii de specialitate, care
~tau la originea instituţiei monumentelor istorice din România .
ln Moldova, în luna martie , prin «Legea pentru ocârmuirea
avuturilor bisericeşti şi atribuţiile vornicului bisericesc» se
înfiinţează Ministerul Cultelor al Moldovei, în ale cărui atribuţii
intră şi reparaţiile la mănăstirile şi bisericile neînchinate 31 . Mai
explicite sunt lucrurile în · Ţara Românească. La 12 mai 1844,
Gh . Bibescu se adresează inginerul Blaremberg , şeful serviciului tehnic, înfiinţat cu patru ani în urmă , «pentru orânduirea
unui într-adins arhitect, cu bună ştiinţă şi cuvioasă instrucţie,
spre a stărui întru îndeplinirea clădirilor mănăstireşti din
Principat»32.
Gheorghe Bibescu a fost un împătimit al monumentelor,
le vizitează, le restaurează , iar după un popas făcut în 23
august 1844 la Târgovişte , « Măria Sa a poruncit din înflăcărată
râvnă restatornicirea monumentelor celor vechi 33 , ideal pe care
îl înscrie în programul său politic , prezentat la deschiderea
Adunării Generale la 1 decembrie 184634 . La 1 februarie 1845,
prin Ofisul Domnesc nr. 50, arhitectul Johann Schlatter,
elveţianul născut în 1808, şcolit la Viena şi venit la Bucureşti
în 1833,35 este «rânduit în lucrarea mănăstirilor » 36 , fiind primul
«arhitect monastiresc » al Ţării Româneşti. Se inaugurează
astfel epoca restaurărilor de la mijlocul veacului al XIX-iea ,
care-i vor purta numele. Deşi condamnată şi hulită de
istoriografia modernă , activitatea serviciului de arhitectură a lui
Johann Schlatter şi a principalilor săi colaboratori: Julius
Freywald , Gustav Freiwald , Scarlat Beneş , Iorgu Gaudi , Alois
Gutha, Enderly şi alţii, totuşi activitatea desfăşurată în . acei
ani trebuie judecată numai şi numai în parametrii curentelor

25

Gh. Nicolă iasa Ce rcetă ri de izvoare istorice în trecut, în «Revista
Arhivelor•>, 1, 1924, m. 1, p. 90.
29
I. C. Filitti , Domniile române sub Regulamentul Organic, Buc ureşti ,
19153 p. 463 .
o I. C. Filitti, op. cit. , p. 87 şi 356.
31
I. C. Filitti, op. cit„ p. 531.
32
Teodora Voin escu, Principii conducă toa re în restaurarea monumentelor
istorice de la Bibescu şi pâ nă azi, în Analecta, li , 1944, p. 141 .
33
«Vestitorul Românesc", 29 august 1844.
34
G. Bibescu, Domnia lui Bibescu, Bucureşti , 1893, t. I, p. 194.
35
Manfred Eggermann ,· Die Schweizer Kolonien in Rumănien, Bukarest,
1931 p. 32- 33.
36 Buletin . Gazetă Oficială, n. 18, 3 februarie 1845.
28
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culturale şi estetice al e epocii şi ale concepţiilor de restaurare
promovate de Academia de Arhitectură din Viena. Spaţiul nu
permite intra rea în am ă nunte , dar se poate afirma că , deşi
s-au adu s pagube mari patrimoniului naţional , epoca Schlatter
sau Bibescu a fost contradictorie , dar protagoniştii ei au fost
oameni de bun ă cre dinţ ă a căror activitate trebuie analizată
cu disc e rn ă m â nt.
Revi sta « Propă şi rea » din laşi , încă din primul său an de
apariţie , 1844, se preocupă de mărturiile trecutului , fiind de
remarcat articolul lui Mihail Kogălniceanu: « Ştefan cel Marearhitect», primul din lunga serie de articole şi studii dedicate
bisericilor lui Şte f a n ce l Mare . Ar mai trebui amintit şi articolul
lui Wilhelm de Kotzebue, Mă năstirile Moldovei din Carpaţi,
a părut în ac el aşi an. Dincolo, în Bucovina austriacă , se
î ntocm eş te de ecl esiarhul Putnei , Sev. Gherghiescul studiul
Mormintele, odoarele, inscripţiile şi clopotele mănăstirii Putna,
publicat în «Arhiva Rom â nească » (11 , 1843, pag . 399-422) .
Este primul studiu care anunţă pre9cupările din anii viitori
dedicate monumentelor bucovinene. ln Transilvania, ca şi în
Bucovina , de altfel , pr~ocupările oficiale pentru monumente
datează din deceniul 5. ln februarie 1847, Academia Maghiară
de Ştiinţ e lans eaz ă un apel ca să- i fie semnalate toate
a ntichităţile în vederea întocmirii unui Repertoriu . În acelaşi
an, acel aş i înalt for ş tiinţific consideră că sunt monumente
istorice toate con strucţiile din antichitate pân ă la Pacea de la
Satu-Mare, din 1711 37 . LA 31 decembrie 1850, printr-un decret
imperial dat la Viena, se instituie Comisia Chesaro-C răiască
de conse rvare ş i ce rcetare a monumentelor istorice. Ea va
edita o p res tigi oasă rev i stă, cu studii privitoare la întreg
te ritoriul împ ărăţi e i . Sub patronajul acestei Comisii se vor
desfă ş ura pe plan local, în Bucovina mai ales, lucrăril e de
cercetare ş i restaura re a monumentelor până în anul 1914.
Fapt este că , în deceniul al 6-lea în întreaga ţară se fac
mari dem o l ă ri , iar «resta u răril e» au aspectul reconstruirilor . În
o raş e mai ales, între care ş i Bucure.şti , după incendiul din
1847, cu re ntul înn oirilor este puternic . lncepând din aceşti ani ,
pictura t ra d i ţi o n a l ă devine subiect de contestaţie . «Este timpul
- scria doctoru l Paul Vasici , la vremea lui - să se producă
o înnoire a artei religioase vechi „ 38 . Dar problema perceperii
picturii poate fi subiectul altui studiu.
În perspectiva istoriei , două au fost î nsă evenimentele care
au determinat importante desfăşurări viitoare în domeniul
monumentelor istorice româneşti. Astfel , în timpul ocupaţiei
austriece, 1854- 1856, contele Coronini , comandantul armatei ,
se mnale az ă Comisiei K.K. a Monumentelor de la Viena
valoarea arti stic ă a Bisericii episcopale de la Curtea de Argeş .
Comisia d e l eag ă pentru studiu pe Louis Reissenberger, care
va publica apoi lucrarea L'eglise du .monastere episcopal de
Curtea de Argeş, Vienne 1867. ln noiembrie 1856, în
Bucovina , la Putna, sunt deschise şi cercetate mormintele lui
Ştefan cel Mare ş i Bogdan ,39 eveniment cu un adânc răsunet
în toate provinciile rom â neşti , aşa cum o reflectă presa vremii .
Importantele evenimente politice ce s-au desfăşurat în ţară
mai ales secularizarea
problemei mănăstirilor
închinate readuc în actu alitate problema monumentelor istorice .
Interesul pentru monumente , explicat şi prin puternicul curent
de opinii pentru trecutul istoric , îl ilustrează şi căutarea pe
care au avut-o fa rfuriile pictate reprezentând monumente
istorice din ţară . Ele constituiau podoaba vitrinelor şi bufetelor
de sufrageri e ale tuturor familiilor român eşti . 40 Despre desfăî ndată după Unirea Principatelor, dar
averilor · m ă năstireş ti , reactualizarea

37

Forster Gyula, A mUemlek vede lme a magyar kormâny viszaâlitâsa
ota. 1867- 1900 (Ocrotirea monumentelor dup ă reinstaurarea gu ve rn ă rii
maghiare, 1867-1900), în «Magyarorszâg Mue mlekei», 1905, vo i. I, p. 3.
38
«Telegraful R o mă n », VI, 13 dece mbrie , 1855 , p. 394- 395.
39
Protocoalele înc heiate cu acest prilej au fost publicate de K.A.
Romstorfer, Die FUrstengrăber in der. gr.011. , Klosterkirche Putna, în «Jahruch
des Bukowi ner Landes Muzeums», XII , 1904 , p. 3-39.
40
Maria Golescu, Faianţă engleză cu subiecte româneşti, în «Arcades»,
I, 1937, ianuarie-martie , p. 29. Pen tru autorul acestor desene, Hipolit Dembitzki,
polonez, refugiat la noi , profesor la lice ul din Bră il a, a se vedea : Tatiana
Silianovska Dimitrova , Pe urmele lui Botev şi Dembitzki, în «Studii», I, 1949 ,
nr. 4 , p. 90.

şurarea evenimentelo r şi măsuril e luate în timpul domniei lui
Cuza , istoriografia s-a ocupat pe larg . R ă m â ne doar de
subliniat meritul maiorului D„ Papazoglu care - potrivit
expresiei lui Nicolae Iorga - «a admirat, ce rcetat şi popularizat
în marginile cunoştinţelor sale de ostaş autod idact, monumente
istorice romane şi româneşti » 4 1 . El a reactualizat problema
monumentelor şi a fost primul care sesizează pericolul în care
se află tezaurul istoric şi artistic al ţării . Urmare a memoriului
său către domnitor, din 26 iulie , 1859, se declanşează acea
cunoscută acţiune prin care «comisarii gu vernamentali cutreieră ţara şi inventariază piese de valoare din mănăsti ri 42 .
Ideile lui D. Papazoglu , care sunt o reflectare a opiniei
societăţii în mijlocul cărei a t răia , se vor regăsi şi în articolul
6 al Legii pentru secularizarea averilor mănăstireşti din 12
decembrie 1863. Pe scurt, cele mai importante evenimente
din timpul domniei lui Cuza au fost urm ătoare le : Prin jurnalul
Consiliului de Miniştri din 1O mai 1863, aprobat de domnitor,
s-a hotă rât începerea studiilor în vederea restaurării Bisericii
episcopale de la Curtea de Argeş , delegat fiind · - cu studiile
ş i pregătirea planurilor şi devizelor - arhitectul G. A. Burelli
(Ordin n. 18165 din 15 iunie 1863 al Ministerului Cultelor) . Se
deschide astfel epopeea acestei biserici , car.e, prin destinul ei
dramatic, va marca aproape 60 de ani de istorie şi în jurul
c ă reia se va desfă şura cunoscuta confruntare de idei , cu
consecinţe dintre cele mai bune pentru cultură în general ş i
politica de restaurare a monumentelor în special. Prin Decret
domnesc n. 1668, din 25 noiembrie 1864, se aprobă
«Regulamentul de funcţionare a Muzeulu i de Antichităţi »,
înfiinţat în 9aza aceluiaşi decret şi condus de un Comitet
Arheologic. Intre atribuţiile Comitetului (art. 1O, al. f) era şi
aceea «de a priveghea la buna stare a monumentelor de orice
natură şi a stărui pentru a lor nealterare sau eventuală
restaurare ». Datorită lui A. T. Laurian , care acţiona la Turnu
Severin în numele Comitetului , se încetăţeneşte la noi noţiunea
de « rezervaţie arheologică » 4 3. În acelaşi an 1864, prin Decretul
domnesc nr. 1452, din 23 octombrie , se aprobă şi «Regulamentul pentru Şcoalele Naţionale de Bele.-Arte de la Bucu reşti
şi laşi ». Se · instituie pe lângă cele două şcoli , Comitetele
Academice de Beie Arte care , între alte atribuţii , o au şi pe
următoarea: «Nici o modificare nu se poate aduce în picturile
unei biserici din ţară fără prealabila autorizare a Comitetului
de Beie-Arte (art. 18).
În deceniul următor , apar unele aprecieri critice privitoare
la lucrările din prima jumătate a secolului. Ideea centrală a
articolelor lui Petru Verusi , dar mai ales ale lui Ion Ghica,
este nerespectarea stilului pur, alterat sub cuvânt de restaurare . Între anii 1866-1875, pătrund în cultura românească , pe
căi diferite , concepţiie filosofice hegeliene , care se grefează
pe fondul romantic. 44
Carol I, înainte de a veni în Român ia, a audiat în 1862
prelegerile de estetic ă ale lui Anton Springer la Universitatea
de la Bonn , fă când apoi aplicaţii practice într-o c ă l ătorie de
studii în Renania. Adept al lui Hegel , Anton Springer şi-a
înscris lucră rile în principiile estetice ale acestuia . Fostul
student, ajuns domnitor al României, şi-a in vitat în anul 1871
profesorul să- ş i petreacă o vacanţă în România, la Sinaia şi
Cotroceni. 4 5 Fiind numit, după războiul din 1871 , rectorul
Universităţii germane din Strasbourg , Springer renunţă la
proiectele sale de studii în România , dar îndrumările sale
urmează să dea roade . Tân ă rul Carol I, având o vădită

41
N. Iorga, În legă tură cu o «Călăuză„ necunoscută a maiorului O.
Papazoglu, în «Buletinul C.M.I.», XXX II, lase. 102 , 1939, p. 149.
42
Memoriul lui D. Papazoglu şi ce lelalte documente privitoare la epoca
Cuza au fost publ icate de A. Sacerdoţea nu , Ce rce tă ri istorice şi p itoreş ti prin
mănăstirile noastre acum optzeci de ani, în «Arhiva R o mâ n ească», f. VI , 1941 ,
p. 350.
43
V. Dumitrescu , Muzeul Se ve'rinului sau antichităţile judeţului Mehedinţi,
Turnu -Severin , 1881, p. 6-7 ş i 29 .
44
T. Vianu , Influenţa lui Hegel în cultura română, ş i E. Lovinescu, T.
Maiorescu, Bu c ureşti , 1972, p. 203-205. Autorul co ntes tă fil i a ţ i a d irect ă
Hegel-Maiorescu.
45
Anton Sprin ger, Aus meinem Leben, Berlin , 1892, p. 281 - 286.

8

http://patrimoniu.gov.ro

aplecare spre artă , face în primii ani de domnie vizite de
documentare la toate principalele monumente ale tării. 4 6
În Transilvania, în aceiaşi ani , în atenţia tuturor era
restaurarea castelului de la Hunedoara, după incendiul din 13
aprilie 1854. Lucrările încep în noiembrie 1868, sub conducerea arhitectului Francisc Schultz , elev al Academiei de
Arhitectură de la Viena . Restaurarea Sălii cavalerilor se face
după preceptele lui Viollet-le-Duc.
Piesele originale sunt
depozitate într-un lapidarium şi se construieşte cu piese noi .47
Este aceeaşi metodă pe care o vom întâlni şi dincolo de munti
şi care va stârni , mai târziu , atâta patimă . Consemnăm că în
Transilvania nu s-a înregistrat nici un protest, ci dimpotrivă ,
arhitectul Emeric Steindl, care-i urmează în 1871 lui Schultz,
merge cu pastişa aşa de departe, încât copiază până şi
semnele de pietrar.
Deceniul al optulea este important prin clarificările pe care
le aduce : o primă lege şi o primă jalonare teoretică a lucrărilor
de restaurare . După o încercare nereuşită a lui V. A. Urechia
de a trece prin camerele leguitoare în 1871 un proiect de lege
«pentru conservarea monumentelor cultului român »48 , domnitorul Carol I îşi exprima în public la 29 ianuarie 1873
nemulţumirea de felul cum decurg lucrările 4 9 . Carol este
nemulţumit de tărăgănarea lucrărilor de la Curtea de Argeş ,
aşa cum se exprimă într-o scrisoare din 25 mai 187350. Urmare
a acestor stări de fapt , se iau o seamă de măsuri , care permit
a se afirma că primăvara anului 1874 este importantă în istoria
organizării monumentelor istorice din ţara noastră. Comisia
pentru studierea problemei restaurării Bisericii episcopale de
la Curtea de Argeş este instituită printr-o decizie ministerială
(nr. 1833 din 30 ianuarie 1874) fiind formată din arhitectul Al.
Orăscu preşedinte , iar membri Al. Odobescu şi arhitecţii D.
Berindei , Gottereau, Berthon şi Enderle. Raportul acestei
comisii , interesant prin soluţiile practice , dar mai ales prin
orientare.a sa teoretică, a fost depus şi aprobat la 27 martie
1874 51 . ln aceeaşi primăvară , ministru fiind B. Boerescu , se
elaborează «Regulamentul Comisiunii Monumentelor Publice »
aprobat prin Decretul domnesc nr. 754 din 6 aprilie 1874.52
Componenţa Comisiei , formată din M. Kogălnrce3'iu , Al.
Odobescu, C. Bolliac, T. Rosetti , D. Sturza, Al. Orăscu , D.
Berindei şi C. Stăncescu , a fost aprobată în acelaşi an de
către domnitorul Carol I. .
Ambele documente sunt redactate în spiritul concepţiei
hegeliene a purităţii stilului, idee care, inclusă în acte legislative
şi normative , se poate afirma că a devenit doctrină a statului
în problema monumentelor istorice. Art. 5 din Regulament
stipulează clar: «Comisiunea va avea cea mai principală a sa
datorie: a conserva stilul primitiv al monumentului», iar în
Raportul sus-amintit - mult mai detaliat - se dezvoltă aceeaşi
concepţie : Prin «restitui » - cităm - se înţelege «O expurgare
a lui (a monumentului) de toate elementele bastarde care s-au
alipit după vremi la dânsul» , iar câteva rânduri mai jos : «a
reda monumentului ... înfăţişarea lui primordială ». A doua zi
după publicarea în Monitorul Oficial a documentelor sus
pomenite, este numit ministru Titu Maiorescu. Cu toate bunele
intenţii şi . declaraţiile programatice, legea a rămas însă literă
moartă . ln ţară se lucra tot după vechile deprinderi. Se
demolează şi se reconstruieşte sau , în cel mai fericit caz, se
schimbă plastica exterioară a monumentelor. Este sugestivă
şi cu efect generalizator caracterizarea lucrărilor de la Biserica
Domnească
din Vaslui : „s-au refăcut în stilul poreclit
«gothicu „" 53 .
46
Al. Tzigara-S a murcaş, Carol I şi monumentele străbune, în «Convorbiri
Literare ", XLIII , 1909, n. 4, p. 37, unde sunt reproduse largi extrase din
memori ile reg elui Carol I.
47
Mbller Istvan, A vajda -hunya di var epitesi korai, (Etapele de construcţie
ale castelului de la Hunedoara). Budapest, 191 3, p. 30.
48
<> Monitorul Oficial,„ nr. 27, 6/18 februari e 1871 , p. 142.
49
O.A. Sturza, Domnia regelui Carol I, Buc ureşti , 1906, voi. I, p. 677.
50
Tzigara S a murcaş , art. cit. pag. 360.
51
Ambele decizii au fost publicate în <> Monitorul Oficial„, n. 81 , din 27
marti e/11 aprilie 1874, p. 549, ş i în lucrarea Restaurarea Monumentelor
Istorice, 1865- 1890.
52
«Monitorul Oficial", nr. 78 , 7/119 aprilie 1874.
53
Monumente Naţiona li, 1882, voi. li , p.168.

Statul sprijină iniţiativa lui Al. Odobescu de a difuza un
Chestionar, cu scopul declarat «de a pregăti întocmirea unei
istorii lămuritoare a României ». 54 S-au primit aproape 4000 de
răspunsuri, păstrate la Biblioteca Academiei Române, dar pare
curios că nimeni nu s-a gândit că acest imens material putea
fi folosit la întocmirea unei liste a monumentelor istorice .
Trebuie amintit aici că în acelaşi an , 1874, se face şi în
Transilvania un amplu recensământ al monumentelor istorice .
Chestionarele completate se păstrează în arhiva Comisiei
Monumentelor Istorice a Ungariei , la Budapesta.
Cu anul 1875, începe în ţara noastră epoca Andre La,comte
(care avea să-şi adauge la nume şi «du Nouy»). Încet>e în
fapt o istorie paralelă , pentru că Serviciul de arhitectură al
numitului arhitect s-a bucurat timp de 40 de ani de o
autonomie completă , intervenţia autorităţilor de stat fiind
considerată drept imixtiune. Imaginea care s-a păstrat despre
persoana şi activitatea lui Lecomte este mult deformată de
literatura polemică care s-a iscat în jurul lucrărilor sale . O
caracterizare , târzie, făcută de V. Drăghiceanu, credem că
este mai aproape de adevăr: «Lecomte - tehnician de
neîntrecut, artist minunat , cunoscător al artei bizantine», dar
«condus mai mult de noţiunea abstractului, fără studii istorice,
fără suflet naţional , impregnat de principiile şi teoriile profesorului său Viollet-le Duc, a dat lucrări eterne ca durabilitate si
principii de execuţie , dar a reconstituit dărâmând ... Pentru no.i,
el a gonit din toate aceste clădiri sufletul generaţiilor de sute
de ani ce sălăşluiau în ele„_,,55
Dar la sosirea lui în ţară (lucrările au început la Curtea
de Argeş , la 26 aprilie 1875), intelectualitatea românească l-a
primit cu entuziasm, regăsindu-se cu toţii în acelaşi sistem de
gândire al « purităţii » . Lecomte venea - s-a arătat - din şcoala
lui Viollet-le-Duc, iar «ai noştri» erau unanimi în a cere ca
monumentele « Să le reconstruim în forma lor primitivă , singura
importantă » (Ion Slavici) 56 sau « să le redea negreşit stilul şi
caracterul arhitecturii de la prima fundaţie ». (Pantazi Ghica)57.
Carol I, la audienţa de prezentare ce i-a acordat-o la 25 mai
1875, îi recomandă arhitectului « să păstreze cu sfinţenie
vechile forme ale splendidei. clădiri şi să o ridice din trista
dărăpănare la vechea strălucire „.sa Iar Al. Odobescu , despre
care s-a spus că a fost cel care l-a adus în ţară, fiindu-i
prieten devotat (Lecomte îi plătea discret datoriile) ,59 intenţiona
ca, într-o şedinţă a Academiei Române , în iunie 1879, să se
adreseze lui Carol I cu următoarele cuvinte: « Măria Ta, ai
nimerit să dibuieşti un geniu ocrotitor şi ai sprijinit cu mare
bunătate pe un artist atât de talentat, care are în sine mai
mult temei decât o misterioasă stafie muruită şi decât un
nepriceput meşter Manole». 60 Lecomte - adevărul istoric
trebuie respectat - s-a bucurat de sprijinul deplin al Casei
Regale , al lui Carol I în special. Actele contabile , comisiile de
anchetă din anii 1878, 1880, 1882 şi altele în anii următori
dovedesc mari cheltuieli nejustificate ale şantierului. 6 1 Fapt
este că aceste constatări, ca şi întreaga polemică ce se va
isca nu au avut urmări , iar atunci când situatia devenea mai
acută , arhitectul Lecomte, făcea câte o donatie Academiei
Române. Înalta protecţie regală , Teodora Voine.scu o explică
prin intenţia Domnitorului de a face din monumentele restaurate de Lecomte biserici cu un bogat trecut istoric, ctitorii
personale, de unde cerinţa ca ele să fie investite cu o nouă
strălucire de esenţă monarhică. 62

170.

54

Ion Bianu , Catalogul manuscriptelor româ neşti, Bucure şti, 1907, t. I, p.

55

V. Drăghicea nu , Comisia Monumentelor Istorice, în «Boabe de grâu».

~~ Monumente Na ţiona~ . li , p. 248.

Idem 1, p. 97.
Tzig a ra-Sam urcaş, art. cit.
Geo Ş e rban, Odobescu, Pagini regăsite, Bucureşti , 1965, p. 371 , 384.
60
Regele nefiind prezent la şedinţa de închidere a sesiunii , Odobescu
nu a mai ţinut comunicarea: Biserica de la Curtea de Argeş şi Legenda
Meşterului Manole. A fost publi ca tă în Opere complete , ed. Minerva , voi. III ,
p. 263.
61
Constanţa Tatomir, Un document despre restaură rile de la Cut1ea de
A rg eş (1875- 1887), în «Buletinul Monumentelor Istorice», XXX IX, 1970,
2, p. 71 .
62
T. Voinescu, art. cit„ p. 148.
58
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La Bucureşti încep să vină ştiri că la Curtea de Argeş ,
arhitectul Lecomte « alterează caracterul primitiv al operei» prin
adăugiri de fleuroane şi aduce anomalii în mersul regulat al
istoriei artelor. Semnatarii raportului din care - cităm63 - cer
ca «restauratorul să fie sclavul fidel nobilei concepţiuni
primitive : Deci disputa începe în limitele teoriei «puriste», iar
acuzaţia este de nerespectarea ei . Răspunsul lui Lecomte este
aidoma aceluia al arhitectului Steindl , care lucra în aceeasi
vreme la castelul de la Hunedoara, şi el invocă dreptul de
corecta pretinsele greşeli ale arhitectului constructor.64
Nu se poate intra în toate amănuntele «cazului» Lecomte.
El merită un studiu aparte , pentru că reprezintă un capitol din
istoria culturii româneşti. ln el sunt implicaţi nu numai arhitecţii,
autori de broşuri şi articole, care îl combăteau pe francez , ci
multe din personalităţile vieţii publice şi literare ale ţării , care,
participând la discuţii , au avut prilejul să- şi afirme idealul
estetic . Lecomte moare în 1914, iar şantierul său este lichidat
în 1916.

a

Urmare a Războiului de Independenţă , în 1878 Dobrogea
se reîntregeşte , după patru secole, cu patria. Bogăţia în situri
arheologice a ţinutului era cunoscută şi prin înfloritorul comerţ
cu antichităţi care se practica la Bucureşti şi în alte oraşe ale
ţării , 65 printre colecţionari fiind şi fruntaşii vieţii politice ai ţării,
numind aici pe Mihail Kogălniceanu şi Cezar Bolliac .66 În cadrul
măsurilor de organizare a provinciei trebuia administrată şi
această nouă zestre care îmbogăţea patrimoniul naţional. Aşa
se face că , la 23 septembrie 1880, se înfiinţează „Comisia
pentru cercetarea antichităţilor din Dobrogea", membrii ei fiind
M. t<ogălniceanu , Gr. Ştefănescu şi B. P. Hasdeu.
Intre măsurile care se iau în Dobrogea acelor ani , a fost
şi înzestrarea bisericilor vechi şi a celor aflate în construcţie
cu odoare şi obiecte liturgice. Aşa se face că bisericile din
ţară, mai ales cele din oraşe , care se «înoiesc », trimit piesele
vechi în Dobrogea, aspect care va trebui luat în considerare
pentru viitoarele cercetări. 67 Merită a fi semnalată şi suita de
articole publicate în «Literatorul » în 1883 de C. Scheleti , sub
titlul «Ruine - locuri însemnate şi privelişti dobrogene».
În luna septembrie 1881 , ministrul Cultelor fiind V. A.
Urechia, se instituie două comisii pentru «Vizitarea şi studierea
din punct de vedere istoric, artistic şi administrativ a
principalelor monumente ale cultului român » (Decizia ministerială nr./12. 477) ·68
Rapoartele întocmite au fost strânse în două volume
publicate sub titlul «Monumente naţionale . Mănăstiri şi biserici
ortodoxe. Raporturi de la comisiile întocmite pentru cercetarea
lor». Intenţia lui V. A. Urechia era de a fundamenta lucrările
ce vroia să le înceapă pe baza unui credit de 300 .000 lei , pe
care-l obţinuse pentru monumentele istorice. Cele semnalate
de raportorii veniţi de pe teren , dar mai ales demolarea
nejustificată a bisericii bucureştene Schitu Măgureanu , 69 îl
determină pe V. A. Urechia să întocmească un «Proiect de
lege pentru conservarea monumentelor naţionale » 7 o, cu scopul
declarat că «este timpul să se pună capăt unor asemenea
pretinse restaurăţiuni şi reparaţiuni » . 7 1 Proiectul a avut un ecou
63

Raportul din 3 noiembrie 1879 semnat de Ka rl Storck , arhitect Al.
Th . Ştefă ne sc u , director general în minister, ca ş i răspunsul lui
Lecomte au fost publicate în «Monitorul Oficial», nr. 282, 15/27 decembrie
1879.
64
Pentru întregirea imaginii nu lipsită de interes este şi relatarea din
iunie 1881 a lui Al. Odobescu. Cei doi prieteni ce rcete a ză biserici din Paris
iar arhitectul face sc hiţa pentru a culege elemente ce ar putea sluji la
restaurarea inte rio a ră a bi sericii epi scopale din Curtea de Arge ş , Geo Ş e rban,
op . cit „ p. 371 .
65
Arh . Statului , fond M.A.I. Comunale, dos. 39/1893.
66
La 3 febru arie 1882, prin Înalt Decret Regal, s-a aprobat cumpărarea
colectiei arheologice a lui Cezar Bolliac, «Monitorul Oficial ", nr. 249 din 1882.
67
Actele care s u sţin această afirmaţi e se află risipite în dosarele bisericilor
ce erau în r e p araţi e în acea vrem e.
68
[V.A. Urechia] Acta et agenda, 8 aprilie/15 noiembrie 1881 , Bucureşti,
188\3 p. 4.
9
Demolarea bi sericii Schitu M ăg u reanu , în «Biserica Ortodoxă Rom â n ă», 1881 , nr. 10, p. 674 .
70
«Monitorul Ofi cia l", nr. 189, 24 noiembrie/16 decembrie 1881 .
71
[V. A. Urechia], op. ci t. , p. 6.
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Nu poate fi trecută cu vederea activitatea grupării de la
«Literatorul » în favoarea monumentelor istorice. Al. Macedonski şi colaboratorii săi scriau cu regularitate articole despre
mănăstirile şi antichităţile din ţară . Se ştia că această grupare
literară a avut un adânc ecou , mai ales în rândurile tineretului
intelectual. Şi nu trebuie uitat că majoritatea «inspectorilor»
trimişi pe teren de V. A. Urechia erau membri ai acestui cerc
literar. De aceea concepţiile lor - expuse în rapoartele
publicate - trebuie înţelese în acel context, unde «purismul
macedonskian îmbracă uneori forme mai radicale decât la
Junimea» 73.
Un alt «excursionist» a cărui activitate avea însă să
schimbe cursul evenimentelor a fost Grigore Tocilescu. Pe
raportul său înaintat ministerului, privind soarta aşezării romane
de la Reşca, Spiru Haret, la vremea aceea secretar general
al ministerului, scria la 25 noiembrie 1885, următoarea
rezoluţie: «Am văzut cuprinsul raportului D-voastră ... şi, pentru
a împiedica pe viitor cel puţin vandalismul cel mare contra
monumentelor istorice, am onoarea a vă ruga să binevoiţi a
redacta D-voastră un proiect de lege pentru acest sfârşit» 7 4 .
Această rezoluţie a fost punctul de pornire a legii din 1892 şi
al cărei autor a fost Grigore Tocilescu .
Dar evenimentul care a adus în prim plan monumentele
istorice a fost sfinţirea cu mult fast, la 12 octombrie 1886, a
Bisericii episcopale de la Curtea de Argeş 75 . Regele Carol I
a rostit atunci o memorabilă cuvântare , care începea cu
următoarele cuvinte: "Popoarele care îngrijesc monumentele
lor se ridică pe ele înşile, căci pretutindenea monumentele
sunt povestirea vie a istoriei, oglinda trecutului , semnele
ved~rate pentru generaţiile viitoare» 76.
ln Mesajul Tronului , prezentat câteva zile mai târziu, în
faţa Parlamentului, regele va relua problema monumentelor.
Rosteşte alte cuvinte memorabile: «Reedificarea monumentelor
vechi a fost una din lucrările care întotdeuna a atras deosebita
mea îngrijire. Am salutat cu fericire ziua în care frumoasa
catedrală a episcopiei de Argeş a fost redată cultului divin ,
restaur~ă _în splendoare şi frumuseţe care ridică ţara în ochii
ei proprii. ln curând vom serba sfinţirea bisericii metropolitane
din Craiova si a bisericii Sfintii Trei Ierarhi din lasi. O natiune
care îşi respectă monumenteie străbune şi mai aies acele ale
pietăţii şi credinţei creştineşti are un viitor sigur şi neclintit».
Impactul cuvintelor regale asupra opiniei publice de a se
respecta monumentele ă ' fost enorm. La aceasta a contribuit
şi larga împlinire a gustului pentru frumosul arhitectonic 77 şi
al cărui ideal , . Până aproape de zilele noastre , a devenit
biserica restaurată de la Curtea de Argeş , imaginea ei fiind
larg popularizată.78
După această atmosferă de entuziasm general , către
sfârşitul deceniului al nouălea se produc unele mutaţii în
atitudinea faţă de lucrările lui Lecomte. Originea acestei
schimbări trebuie corelată cu slăbirea influentei în viata
culturală a ideilor «Junimii» şi apariţia curentului · de afirmare
a specificului românesc. Un document79 pune în evidenţă prima
confruntare în 1886, care va lua ulterior proporţiile cunoscute
între arhitectul N. Gabrielescu şi Lecomte, pe tema demolării
sau consolidării turnului Golia din laşi. Se poate citi în
memoriul lui N. Gabrielescu : «Ştiinţa modernă cu mijloacele
71

[V. A. Urechia], op. cit „ p. 6.
A. Sacerdoţeanu este de părere că acest proiect «a dat naştere unui
curent de opinie publică salutară», vezi: «Comisiunea Monumentelor istorice
la 80 de ani n, în «Buletinul Monumentelor Istorice•" 1972, 3, p. 8.
73 Adrian Marino, Opera lui Al. Macedonski, Bucureşti, 1967, p. 570.
74
«Revista de istorie, arheologie şi filologie ", t. 12, p. 336, şi «Buletinul
C.M.1. •<, VI , 1913, p. 55.
75
Reportajul sfinţirii în presa vremii. Semnalăm : Ghenadi Craioveanu ,
Curtea de Argeş , în Biserica Ortodoxă Română X, 1886, nr. 1O, p. 793- 854 .
76
Regele Carol I al României , Cuvântări şi scrisori, Bucureşti , 1909, t.
li , p. 551 .
77
A se vedea albumul festiv [Gr. Tocilescu] Biserica episcopală a bisericii
Curtea de Argeş, 1886.
78
Este de notorietate publică faptul că detalii de arhitectură de la Curtea
de Ar~eş au fost preluate în arhitectura populară a secolului XX.
7
Ioana Burlacu , Informaţii documentare privind restaurarea Turnului
Galiei din laşi, în " Revista Arhivelor•" L„ 1973, voi. XX XV, nr. 2, p. 254.
72
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de care dispune astăzi, cu experienţa, cu capacitatea şi cu
tendinţa realistă a veacului nostru, nu mai permite distrugerile
şi plagierile care s-au făcut în timpul din urmă . Oricât ar fi
de degradată o clădire, se găsesc mijloace pentru a o întări
şi păstra». Credem că acesta este primul document care
pledează în ţara noastră pentru «restaurarea istorică», dar
Lecomte îsi continuă netulburat activitatea.

Dacă in Bucureşti, în 1888, există un firav sprijin pentru
restaurarea Turnului Coltea , el fiind dărâmat , la laşi , în acelaşi
an când Lecomte demolează turnul de la Trei Ierarhi,
mitropolitul Iosif Naniescu protestează . Scrisorile sale din 17
august şi 25 octombrie 1888, privind lucrările de la biserica'
Sf. Nicolae Domnesc, trebuie reţinute ca primele documente
oficiale prin care se ia atitudine împotriva siştemului de lucru
al arhitectului Lecomte. În cea de-a doua scrisoare , se readuce
în actualitate problema mesajului istoric al monumentelor,
desconsiderat în numele purităţii sau unităţii de stil. Renuntarea la sus-zisa biserică , la două abside laterale, respectiv
altare, unde - caz unic în Moldova - se făcea slujba în trei
limbi: slavonă , elenă şi română , pune problema valorii istorice
a monumentelor.
În 1889 ia fiinţă «Comitetul de rezistenţă pentru apărarea
de distrugere a monumentelor naţionale» şi cu aceasta începe
lupta arhitecţilor şi nu numai a lor împotriva lui Lecomte . Ceea
ce a fost lăudat şi stimat este acum negat şi chiar denigrat.
Theodor Aman compară biserica restaurată de la Curtea de
Argeş cu «O piesă de zahăr pentru o cofetărie din Paris». 80
Nu se ~xagerează afirmându-se că are loc un adevărat
scandal. ln lunile ianuarie - februarie 1890, au loc interpelări
în Camera Deputaţilor, 81 iar sub presiunea opiniei publice
ministrul Titu Maiorescu reactivează Comisia Monumentelor
Publice . La 27 septembrie 1890, are loc prima şedinţă. 82
Încercarea lui Maiorescu de a nu înscrie pe ordinea de zi
restaurarea de la Curtea de Argeş, sub pretextul că «discuţiile
din publicităţi în această privinţă nu pot preocupa Comisia»,
nu reuşeşte. Lucrările de la laşi sunt un bun prilej de
confruntare a principiilor. Mihail Kogălniceanu este pentru
restaurarea istorică , iar Grigore Tocilescu , căruia i se raliază
şi Titu Maiorescu;. susţine că a restaura înseamnă a reveni la
forma primitivă. ln şedinţa din 12 mai , s-a hotărât reactualizarea proiectului de lege din 1881 a lui V. A. Urechia, care
urma să fie coroborat cu proiectul de lege la care lucra
Tocilescu .83
Evenimentele se desfăşoară tumultuos. Raportul arhitectului H. Revoii , chemat ca «superarbitru» , dar care pledează
pentru unitate de stil, dep9rte de a linişti spiritele, stârneşte
un nou val de proteste. ln anul 1889 arhitectul Ion Mincu
începe lucrările la Şcoala Centrală de Fete din Bucureşti . 84 La
ordinea zilei este arhitectura «românească», iar în acest
context campania împotriva lui Lecomte capătă conotaţii
«naţionale » . Arhitecţii români protestează împotriva celor
străini, cărora li se atribuie principalele lucrări în ţară, ~ecomte,
prin relaţiile sale, nefiind străin de această politică. ln ideea
«arhitecturii româneşti» , monumentele devin «surse de inspiraţie» şi se cere o nouă lege care să le apere.

Anul 1892 aduce , în fine, în di_scuţia corpurilor legiutoare
mult ceruta lege a monumentelor. ln şedinţa din 17 martie a
Senatului , Take Ionescu, în calitatea sa de ministru al
lnstructiunii Publice, comunică mesajele regale privitoare la
proiectele de legi relative la «Descoperirea monumentelor şi
obiectelor ~rntice » şi «Legea privind conservarea monumentelor
publice». lntâmpinate cu aplauze , cele două proiecte sunt
trimise la secţiuni pentru examinare. 85 Dezbaterile în plen s-au
N. Iorga, Monumentele noastre şi opera C.M.I., în «Buletinul C.M.I. •„
XXXl 1938, tase. 96, p. 54.
·
81
Nicolae Ionescu , Interpelări despre restaurarea monumentelor istorice,

desfăşurat în 26 şi 27 martie. În Senat, raportor al legii a fost
Grigore Tocilescu . În cuvântul său introductiv, el prezintă
scopul legii şi anume: «conservarea şi restaurarea monumentelor nemişcătoare şi mişcătoare , publice şi private, care pentru
interesul lor istoric sau artistic merită a fi clasate printre
monumentele publice sau naţionale» 86 . După ce constată că
«monumentele nemişcătoare» sunt ruinate, se spune în raport
că «Unele au fost dărâmate pentru motive diferite altele şi -au
pierdut stilul şi caracterul lor prin reparaţiuni cu totul
nepotrivite». Se mai constată că obiectele de artă din mănăstiri
se risipesc sau sunt neglijate. «Definiţia monumentului» spune Gr. Tocilescu - nu poate fi dată de legi sau
regulamente; această problemă «trebuie dezlegată cu avizul
unei comisii permanente , compusă din bărbaţi competenţi, care
să indice şi modul de conservare». Declararea ca monument
public nu este suficientă în consecinţele sale juridice, dacă nu
i s-a dat cuvenita publicitate... Acest scop îl îndeplinesc
Inventarul General. .. ce se publi~ă prin Monitorul Oficial şi se
comunică autorităţilor respective. ln timpul dezbaterii în secţiuni
(Secţia a III-a) Tocilescu a depus un amendament prin car~
se preciza că Inventarul trebuie să fie completat anual ş1
revizuit din cinci în cinci ani.
«Chestiunea monumentelor mobile şi imobile aflate în
libera proprietate a particularilor şi trecute în inventarul
general» a format obiectul unor lungi dezbateri în comisie; s-a
recunoscut principiul că statul are dreptul de a lua cunoştinţă
de existenta tuturor acelor monumente în interesul artei sau
ştiinţei . E~proprierea rămâne o soluţie extremă, justificată
numai prin pericolul dispariţiei fizice a monumentului. 87
Dezbaterea aceasta şi precizările ulterioare ale lui Take
Ionescu, ce vor fi înfăţişate imediat, au avut menirea fixării
unui cadru juridic precis al monumentelor istorice, unul dintre
marile merite ale legii din 1892, dar explică în acelaşi timp
opoziţia făcută legii şi una din cauzele viitoare ale eludării ei.
Pe tema «Inventarului General» şi a dreptului statului de
a cunoaşte starea de conservare , proiectul de lege este violent
atacat de înaltul cler. Iosif Naniescu , mitropolitul Moldovei ,
vorbind în numele «prea sfinţilor părinţi», declara că această
lege «nicidecum nu o putem primi» . Aminteşte de efectele
secularizării şi afirmă că «legea e periculoasă pentru existenţa
bisericii române, căci nu are altă tendinţă decât a despuia
bisericile de valorile ei şi a le împrăştia în muzee» . Consideră
inventarul inutil, de vreme ce ele se fac la fiecare schimbare
de mitropolit sau stareţ 88 .
A doua zi, 27 martie, ia cuvântul în replică Grigore
Tocilescu 89 , care rosteşte un memorabil discurs, adevărat
rechizitoriu privind dezinteresul faţă de piesele de valoare
istorică şi artistică. lnventarui90 trebuia să fie «O garanţie că
obiectele preţioase [ ...] nu vor mai fi lăsate să se consume
de flăcări, să se strice de mucezeală sau şoareci». Cu privire
la calitatea inventarelor făcute de clerici, Tocilescu citează şi
comentează un inventar al mănăstirii Tismana: «O tavă de
argint pentru colivă, cu litere mari pe margine, pe unde este
poleită cu marca Corbul. Cine - întreabă retoric Tocilescu poate regăsi în această tavă , tipsia de argint (în greutate de
1,370 kg) , făcută de Neagoe Basarab, la 1511 ?» Exemplele,
spunea oratorul, s-ar putea însuti, «Căci nici o mănăstire nu
posedă astăzi un adevărat inventar, ci numai o simplă şi
inexactă catagrafiere a tuturor obiectelor mişcătoare, fiind
înşirate la un loc cu sfintele vase, veşminte şi icoane, tingirile
muscăleşti cu şi fără capa~ , lingurile de lemn şi de cositor şi
pisălogul de pisat cafea» .. . ln încheiere, este prezentată starea
gravă în care se găseşte pictura murală . Tocilescu propune
apoi un amendament «de bun simţ» , prin care în comisiile de

80

Bucureşti ,

1892.

Arh . Statului, fond Ministerul Instrucţiunii, dos. 15/1890, fila 5.
Pentru dezbaterile din şedinţele amintite, a se vedea Restaurarea
monumentelor istorice 1865-1890, Bucureşti, p. 224-239 .
84
Arh . Statului, fond Ministerul Instrucţiunii, dos. 5177/1889 , Construcţia
localului Scoalei Centrale de Fete.
85
Dezbaterile Senatului, 1882, voi. li, martie 24, p. 109.
82
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86
A se observa inconsecvenţa termenului folosit pentru monumente, când
«publice», când « naţionale ». «Public» este folosit şi în sens de proprietate de
stat.
87
Dezbaterile Senatului, 1882, aprilie 2, p. 157-158.
88
Idem, voi. III„ p. 161 .
89
Ibidem, p. 165.
90
A se vedea şi comunicarea: Oliver Velescu , Evidenţa monumentelor
din ţara noastră , în «Sesiunea ştiinţifică a Direcţiei Monumentelor Istorice»,

1963.
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inventariere
respectiv».

să

participe

şi

un «delegat din partea chiriarhului

După discuţia şi votarea pe articole , 50 pentru şi 1 contra,
ia cuvântul în Senat Take Ionescu , tânărul şi talentatul ministru
al Instrucţiunii. Discursul , prin contribuţiile sale teoretice, vine
să lămurească pentru prima oară contradicţia între servitutea
de monument istoric a unor bunuri şi inviolabilitatea proprietăţii
particulare . Plecând de la constata rea că monumentele «sunt
înainte de toate naţionale ... mărturii ale gloriei trecute », Take
Ionescu precizează : «nimeni nu se poate atinge de un
monument istoric fără voia statului ... acela care se va atinge
de un monument istoric va fi pedepsit». Proprietarul care nu
primeşte această cerinţă legală , adică împiedicarea restaurării
lui , « Să aibă dreptul să zică statului : cumpără-l dacă vrei să-l
păstrezi sau să-l restaurezi cum crezi tu mai bine, căci dacă
nu mi-l cumperi voi face cu dânsul ce voi găsi de cuviinţă .
«Nici o lege - îşi încheie discursul Take Ionescu - nu este
mai bl â ndă în toată Europa „9 1 . Intenţia de a supune controlului
statului toate monumentele va fi mai clar exprimată în
Regulamentul legii ce va apărea în anul 1893. Este cazul a
preciza că în Codul Civil din 1864 nu sunt cuprinse prevederi
privitoare la monumentele istorice, sau la servituţile generate
de această calitate . Codul Civil cuprinde sintagma «patrimoniu
public», în care sunt cuprinse drumurile (art. 476) şi lucrările
de apărare , zidurile de cetate (art. 478) , dar care « reintră în
comerţ când nu mai servesc la uzul public ». Ar mai fi de
semnalat interpretarea că enumerarea din articolul 478 a
Codului Civil «nu este restrictivă ci enunciativă » . Din domeniul
public ar face parte «edificiile consacrate unui serviciu public
precum : cazărmile , închisorile , arsenalele, bibliotecile, muzeele,
teatrele, şcolile , edificiile naţionale precum univers~tăţile , Camera Deputaţilor , Senatul , bisericile şi mănăstirile . ln aceeaşi
cat~gorie ar intra «bunurile mobile care servesc uzului public:
cărţile din biblioteci , tablouri , manuscrise, documente, pie~e
arheologice ». Toate sunt inalienabile şi imprescriptibile 92. ln
acest context, noţiunea de «monument public» folosită în
secolul al XIX-iea a avut justificarea ei juridică bine întemeiată .
G. P. Sterian , care a fost raportul legii în Adunarea
Deputaţilor , justifică titlul astfel: « Avuţia noastră monumentală
se compune mai mult din biserici şi mănăstiri destinate cultului
naţional , adică publicului », de unde «Legea pentru restaurarea
şi conservarea monumentelor publice ». Din acelaşi raport
aflăm că legea italiană - aşa-numitul Edict de la Pacea, din
1820, - a servit ca principal model legii româneşti din 1892.
Tot G. P. Sterian o consideră ca o lege de început , care să
aibă , deocamdată , scopul numai de a clasa monumentele , de
a le ocroti şi de a supraveghea pe cele care se vor restaura ».
Nefiind vorbitori care să ia cuvântul , legea este supusă votului ,
fiind adoptată cu 57 voturi pentru şi 4 contra 93.
Pentru a avea imaginea completă , este bine de ştiut că
legea prezentată aici a făcut parte dintr-un pachet de măsuri
legislative care au dat « substanţă » prevederilor legii monumentelor publice, au făcut-o operantă în anii următori , chiar
dacă nu a fost întotdeuna aplicată . În ordine cronologică , au
apărut următoarele legi : Prin Înalt Decret Regal nr. 1248, din
1O aprilie 1892, este promulgată Legea pentru întreprinderi
(antreprize) de lucrări publice , care în articolul 32 precizează
că : «orice materiale , obiecte de aliă sau antichitate de orice
natură ce se vor descoperi de antreprenor în săpătură sunt
proprietatea statului , fără ca antreprenorul să le poată apropia
sub nici un cuvânt». 94

Take Ionescu, Discursuri politice , publicat~ de Cristu Negoescu , voi.
li , partea I, 1882- 1883, Bucureşti , 1902, p. 70.
92
Dimitrie Alexa ndrescu, E xplicaţiune a teo retică şi practi că a Codului Civil
R o m ă n , Bucureşt i , 1909, I. 111 , partea I, p. 211 .
93
«Monitorul Oficial " Dezbaterile Adun ă rii Deputaţilor , nr. 56, 4 iunie
1892· Şe dinţa din 27 mai 1892, p. 910.
94 «Monitorul Licitaţiilor. Supliment" , 1 mai 1892. Acelaşi text poate fi
întâln it în redactarea m a nu s cri să a lui Ion Mincu , în 1887, în „ Condiţiil e de
a ntre pri ză pentru construirea Ş co lii Centrale de Fete din Bucure şti ". (Arh.
Statului , fondul ş i dosarul citat, voi. -1, · ca iet 5).
91

În Camerele legiutoare se adoptă , în paralel cu Legea
monumentelor publice, şi «Legea pentru descoperirea monumentelor şi obiectelor antice», care reglementează săpăturile
arheologice, descoperirile întâmplătoare, dreptul de proprietate
şi organizarea muzeelor. Foarte importantă a fost «Legea
pentru organizarea administraţiei centrale a" Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice » promulgată prin !nalt Decret Regal
nr. 2930 din 31 august. Din această lege se ştie că funcţiona
«Serviciul construcţiilor şi conservării monumentelor şi al
contenciosului » (art. 6), care avea ca atribuţii , între altele:
conservarea şi restaurarea monumentelor publice» (art. 11 ),
iar secretariatul Comisiunii pentru conservarea monumentelor
publice făcea parte din Serviciul Construcţiilor. 95 Regulamentul
acestei legi aduce precizări metodologice : « Convocările Comisiunii pentru restaurarea monumentelor istorice se fac în urma
unui referat supus aprobării ministrului, cuprinzând , între altele ,
şi chestiuni ce trebuiesc supuse în dezbaterea Comisiunii ».
«Serviciul Construcţiei va aduce apoi la îndeplinirea măsurilor
propuse şi aprobate de ministru (art. 44, al. 8) . Serviciul va
ţine un Registru al restaurărilor monumentelor religioase şi
istorice, starea lor şi lucrărilor efectuate » (art. 46, pt. 4 după
formular nr. 31 ).96 Făcea parte din administraţia centrală a
ministerului «Comisiunea pentru conservarea şi restaurarea
monumentelor istorice» şi ai cărei primi membri , conform noii
legi, au fost: Titu Maiorescu, Gr. Tocilescu , V. A. Urechia , C.
C. Arian şi G. Sterian .97
Prin Înalt Decret regal nr. 3658, din 17 martie 1892, este
promulgată «Legea pentru conservarea şi restaurarea monumentelor publice, fiind publicată în Monitorul Oficial nr. 187
din 24 noiembrie 1892 (pag. 5490- 91 ); în aceeaşi zi , regele
Carol I semnează şi Decretul prin care sancţionează «Legea
pentru descoperirea monumentelor şi obiectelor antice», iar
Regulamentele celor două legi apar la 28 ianuarie 1893
(Monitorul Oficial nr. 239 din 28 ianuarie/9 februarie 1893,
pag. 6851-56) .
Legile din 1893 privitoare la organizarea bisericească fac
parte din excepţia prevăzută în legea din 1892 (art. 3 lege,
art. 5 din Regulament). Aceste legi prevăd că „întreţinerea
materială a bisericilor declarate monumente istorice" va fi în
sarcina statului.98 Se instituţionalizează astfel o nouă politică
a monumentelor istorice, determinantă pentru desfăşurările din
secolul al XX-iea cu aspectele ei negative şi pozitive , în sensul
dependenţei lor de bugetul , întotdeauna nu prea darnic, al
statului.
Rezultă că din frământările unui veac de activitate , legea
din 1892 reuşeşte , totuşi, să obiectiveze problematica monumentelor istorice, nemaisupunând-o unei singure teorii . Este
unul din meritele autorului ei , profesorul Grigore Tocilescu , şi
care trebuie subliniată ca o mare realizare.
Pe de altă parte, dincolo de «progresul formal » atribuit
legii din 1892 şi trecând peste toate încercările de eludare a
ei - situaţie de fapt , prezentă şi înainte şi după 1892 - ,
această lege a monumentelor a constituit baza legală de
abordare modernă a problemei monumentelor istorice. Ea a
fundamentat un consens unanim de a se restaura monumentele în perspectiva lor istorică , iar realizările unui secol de
activitate îndrituiesc aprecierea că anul 1892 reprezintă , totuşi ,
o răscruce dar şi un început în istoria monumentelor istorice
din România .
95
«Monitorul Oficial", nr. 123, 4 septembrie 1892. a se vedea şi nr. 146,
6 octombri e, acela ş i an .
96
«Buletinul Oficial al Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice ", I, voi.
I, nr. 1, 15 august 1893.
97
«Anuarul Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice» , pe anul 1893,
p. 7, idem, 1894, a cei aşi membri . Pentru succesiun ea membrilor în Comisia
monumentelor istorice, a se vedea Aurelian S a c e rd oţe a nu , articolul
cita t , ~ - 9.
9
Legea asupra clerului mirean şi a seminarelor, art. 36, «Monitorul
Oficial „ nr. 47, 1 iunie 1893, ş i broşură în mai multe ediţii ; Legea privind
epitropiile biseric eşti , art.30 şi 34, «Monitorul Oficial11 din data de mai sus ;
Regulamentul legii clerului mirean , art. 114 ş i 11 8, «Monitorul Oficial11 , nr. 230,
14 ianuarie 1894 ş i broş ură.
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RESUME

Les premiers signes du respect dO aux edifices dignes d'etre consideres,
plus tard , «monuments historiques» apparaissent deja dans Ies documents
des XVl le siecles . Puis, vers la fin du XV llle siecle et dant la premiere moitie
du XIXe on constate deja la constituti on sous une forme embryonnaire d'unites
administratives chargees de financer et de surveiller Ies travaux de construction
effectues dans certains monasteres du pays. Cela n'empeche pas que de
malheureuses demolitions aient lieu en parallele, pour des raisons diverses
- pragmatiques ou politiques. Neanmoins, sous l'influence du romantisme avec
son goOt des ruines evocatrices, Ies pays roumai ns finissent par s'interesser
toujours davantage aux temoignages de leur passe. Progressivement, prend
forme une nouvelle maniere de voir qui, ulterieurement, va se cristalliser dans
la notion moderne de «monument historique„. Ainsi, en 1845, sous le regne
du prince Georges Bibescu , une campagne de restauration est entamee en
Valachie , con fi ee a l'architecte suisse Johann Schlatter, ancien eleve de
!'Academie d'Architecture de Vienne. Les travaux executes au milieu du XIXe
siecle temoignent de ses conceptions en matiere de restauration: reconstruire
en toute liberte de vues et meme avec de possibles ajouts «modernes». Aux
an nees '60 et '70 du meme siecle, la volonte d'oe uvrer une Rouman ie
modernisee remet au premier plan des preoccupations Ies anciennes
architectu res du pays. Aussi , des lors meme, Ies premieres mesures de
conservation du patrimoine et d'organisation sont-elles prises. De 1866 a
1875 , sous l'impact des conceptions philosophiques hegeliennes penetrees
dans la cu lture roumaine par differentes voies, la restauration des moriuments
est mise sous le signe du principe de «l'unite de style». Le promoteur de ce
courant larg ement accepte par la societe roumaine fut, a partir de 1875,
Lecomte du Nouy, architecte franc;:ais et disciple de Violl et-le-Duc. Charge de
diriger Ies travaux de restauration a l'eglise episcopale de Curtea de Argeş
ainsi qu'a d'autres sanctuaires du pays, son activite en Roumanie ne cessa
qu'avec son deces en 1914.
L'annee 1874 avait vu apparaître le premier «Reglement de la
Commission des Monuments Publics" , institution dont l'activite n'etait cependant que sporadique .
L'irrespect total du principe de «la restauration identiq ue» manifeste par
Lecomte du Nouy a l'eg lise episcopale d ' Argeş finit par declencher une vive
campagne de critiques acerbes contre ses methodes jugees comme denotant
au boul du compte la contestation du principe meme de restauration.
Vers la fin de la neuviement decade du XIXe siecle, Ies modifications
survenues entre temps dans le pensee esthetique amenerent l'affirmation du
concept de la «specifi cite nationale». Desormais, Ies monuments historiques
ne seront plus envisages que du seu l angle de leur valeur artistique
intrinseque , mais aussi comme des porteurs, a travers siecles, d'un message
d'histoire.
Finalement, a la suite des rapports rediges par Ies archeologues sur
l'etat precaire des ruines du passe le plus recule mais aussi comrne une
consequence de la carnpagne de protestation susrnentionnee, le Ministere de
l'lnstruction Publ ique et des Cultes confie en 1885 a l'archeologue Grigore
Tocilescu la tâche d'elaborer un nouveau projet de loi concernant Ies
monuments. Au printemps de l'annee 1892 , son projet est soumis aux debats
du Parlament, apres quoi, le 24 novembre de l'annee meme , par Haut Decret
Royal , est promulguee la nouvelle «Loi de la conservation et restauration des
monuments publics». Elle a le merite d'envisager en toute objectivite le
probleme des monuments historiques - sans le subordonner a une se ule
theorie - et de ce fait, sur le seuil du XXe siecle, elle assure au profit des
monuments le cadre administratif adequat.
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LEGISLAŢIA PRIVIND MONUMENTELE ISTORICE DIN ROMÂNIA

1892-1992

Studiu comparativ

CEZARA MUCENIC

«Am văzut cuprinsul raportului dv . ... $i pentru a împiedica,
pe viitor cel puţin, vandalismul cel mare contra monumentelor istorice, am onoarea a vă ruga să binevoiţi a redacta
d- voastră un proiect de lege pentru acest sfăr$it" 1•
SPIRU HARET către GR. G. TOCILESCU
25. 11 .1885
Invitaţia făcută de Spiru Haret, secretar general la
ministerul Instrucţiunii, către Gr. G. Tocilescu, directorul
Muzeului Naţional de Antichităţi , punea în discuţie una din
temele ce preocupaseră lumea intelectuală a ţărilor române ,
în special din a doua jumătate a secolului al XIX-iea, aceea
a une ilegislaţii protectoare pentru dovezile materiale ale
civilizaţiei şi creaţiei înaintaşilor. Demersurile întreprinse s-au
orientat de la început spre stabilirea , prin inventarierea în teren,
a monumentelor şi , în paralel , spre încercarea de creare a
sistemului autoritar-ştiinţific , care să le preia şi să le protejeze
în mod controlat. Din punct de vedere legislativ, etapele
marcate de regulamentul Boerescu , decretat în 1874, care
prevedea alcătuirea, modul de funcţionare şi competenţele
«Comisiunii monumentelor publice», urmat de decretul din 14
aprilie 1890 de numire a primilor membri onorifici şi , în aceeaşi
perioadă (24 noiembrie 1881) , de iniţiativa lui V.A. Urechia de
a propune un «Proiect de lege pentru conservarea monumentelor naţionale », s-au împlinit prin votarea în noiembrie 1892
a legilor Haret-Tocilescu: «Legea pentru conservarea şi
restaurarea monumentelor publice» şi «Legea pentru descoperirea monumentelor şi obiectelor antice», urmate de regulamentele lor (ianuarie 1893) propuse Parlamentului de Tache
Ionescu în calitate de ministru al cultelor şi instrucţiunii publice .
A urmat în 1913 «Legea pentru conservarea şi restaurarea
monumentelor istorice» elaborată din initiativa lui Ioan Kalinderu, preşedintele Comisiunii, şi promovată de C.G. Dissescu ,
ministrul cultelor şi instrucţiunii publice , marcând schimbările
de concepţie, lărgirea atribuţiilor şi înfiinţarea unor noi instituţii
menite să susţină şi să adâncească preocupările Comisiunii.
Legea va fi înlocuită în 1919 cu Decretul-Lege ratificat de
regele Ferdinand la 1 iulie 1919 sub denumirea de «Lege
pentru conservarea şi restaurarea monumentelor istorice», care
lărgeşte sfera de competenţă a Comisiei şi îi conferă
posibilitatea de a-şi transfera o parte din autoritate secţiunilor
regionale pe baza unui regulament special aprobat de minister.
Rămasă în vigoare în perioada interbelică, legea din 1919
devine caducă o dată cu desfiinţarea în 1948 a Comisiunii
Monumentelor Istorice.
Transformările petrecute în acea perioadă se reflectă cu
claritate în noul act legislativ, HCM nr. 661/22.04.1955, care,
împreună cu Regulamentul , se ocupă de «păstrarea şi
folosirea monumentelor de cultură în RPR >>, consfiinţind
intrarea majorităţii monumentelor istorice în proprietatea statului şi susţinerea financiară selectivă numai a monumentelor
proprietate de stat. Urmarea acestui act legislativ este un nou
HCM nr. 1160/23.06.1955, ce stabileşte Lista monumentelor
de cultură pe teritoriul RPR , selectate , după cum rezultă din
analiza ei, pe criterii istorice şi culturale, dar şi politice . Se
înfiinţează şi organismele menite a răspunde de problemele
monumentelor istorice : Comisia Ştiinţifică a Muzeelor şi

1

p. 55.

Cuvântările d-lui Kalinderu ... +Spiru Haret, în «BCMI •>, VI , 1913,

Monumentelor istorice şi artistice (1951 ), pe lângă Academia
RPR , Direcţia Monumentelor de Arhitectură (1952) în cadrul
CSAC şi atelierul de proiectare pentru lucrări de restaurare în
cadrul ISPROR, organisme ce se vor organiza şi reorganiza
după cum va fi evoluţia sinuoasă a diferitelor ministere
devenite Comitete de Stat, care preiau sau renunţă la atribuţii ,
după cum era orientarea politicii partidului comunist român .
Două etape legislative vor marca în mod deosebit
activitatea acestui domeniu: HCM nr. 1987/octombrie 1969,
prin care Direcţia Monumentelor Istorice trece din subordinea
CSCAS în subordinea a ceea ce era echivalentul ministerului
Culturii , CSCA devenit din 1971 CCES, şi apoi Legea nr.
63/197 4, «Legea ocrotirii patrimoniului cultural naţional al
RSR», care introduce în acelaşi cadru legislativ problemele
monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice, cele ale
bunurilor mobile având valoare de patrimoniu, ale muzeelor şi
colecţiilor. Păstrând în vigoare HCM nr. 66/1955 , legea se va
ocupa în mod evident preponderent de controlul statului asupra
bunurilor mobile de patrimoniu, acordându-i acestuia o prea
largă posibilitate de imixtiune în dreptul de proprietate, ceea
ce reiese şi din permanenta colaborare prevăzută cu organele
Ministerului de Interne.
Vitregitul domeniu al monumentelor istorice este pomenit
doar în articole cu caracter de generalitate , în mod confuz şi
contradictoriu . Lovitura definitivă , însă, o va da Decretul nr.
442/1977, care desfiinţează DPCN şi o reorganizează ca pe
o direcţie în cadrul CCES, sub denumirea « Direcţia economică
şi a patrimoniului cultural naţional» , evidenţiind astfel calitatea
primordială acordată de stat monumentelor istorice , aceea de
bunuri cu valoarea economică .
Februarie 1990 aduce prima schimbare legislativă marcantă , şi anume Decretul de înfiinţare a CNMASI şi DMASI ,
ceea ce înseamnă încercarea de a trece domeniul din
autoritatea administrativului şi politicului în aceea a unor
organisme ştiinţifice , care să aibă şi putere de decizie,
abandonându-se astfel , pentru Comisia Naţională , echivocul
rol de organism consultativ. Urmare a funcţionării noilor instituţii
sunt stabilirea unei forme complete şi augmentate a Listei
Monumentelor Istorice, în care selecţia s-a făcut numai pe
criteriul valorii istorice şi artistice, şi proiectul Legii Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice (octombrie 1991 ),
proiect care abordează domeniul monumentelor istorice din
punctul de vedere esenţial al protecţiei , conservării şi punerii
lor în valoare, indiferent cine este proprietarul.
În absenţa acestei legi , neadoptată încă , apare, în 28
august 1992, Ordonanţa guvernamentală privind unele măsuri
pentru protecţia patrimoniului cultural naţional , nr. 27, care reia
denumirea ce se perpetuează în exprimarea administrativă , cu
tot efortul specialiştilor de a argumenta necesitatea înlocuirii
ei , ca fiind confuză şi neadecvată, prin revenirea la termenul
mult mai precis de: monument istoric. Această Ordonanţă reia
unele articole importante ale legii, pentru a introduce un
minimum de cadru legislativ în folosul monumentelor.
Analiza dovedeşte că întreaga legislaţie a domeniului are
în mod unitar ca punct de plecare o premisă-axiomă şi anume
aceea a existenţei unor obiecte spaţiale «aflătoare sau care
se vor afla deasupra sau sub pământ » şi care prin valoarea
istorică, documentară şi artistică sunt considerate de o
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importanţă deosebită pentru oamenii ce trăiesc pe acest
teritoriu, încât trebuie protejate, conservate şi puse în valoare,
în mod controlat şi sistematic. Numite mai întâi monumente
publice (1874, 1892), într-o variantă neacceptată , monumente
naţionale (1881 ), apoi monumente publice şi istorice (Lista din
1903) capătă deja denumirea generică de monumente istorice
prin circulara trimisă de Spiru Haret, în calitatea sa de ministru
al cultelor şi instrucţiunii publice , epitropiilor bisericeşti şi
autorităţilor civile . Denumirea va fi acceptată şi folosită până
la HCM din 1955, când se introduce noţiunea de monument
de cultură , după modelul legislaţiei sovietice. Toate eforturile
depuse pentru o revenire la termenul tradiţional de monument
istoric, duse în special în perioada 1960-1965, când se
încearcă şi o revizuire a HCM nr. 66/1955, eşuează.
Prin Legea nr. 63/197 4 se introduce termenul de patrimoniu
cultural naţional al RSR, termen folosit pentru a putea cuprinde
în cadrul lui o categorie cât mai largă de bunuri imobile şi
mobile. Decretul 91/1990 şi proiectul Legii monumentelor
istorice revin la denumirea generică tradiţională de monument
istoric cu completarea monumente , ansambluri şi situri istorice ,
pentru o precizare şi o clarificare, încă din titlu, a sferei de
interes.
Categoriile cuprinse sub aceste denumiri succesive se vor
modifica odată cu evoluţia conceptul de monument istoric.
Dacă în 1892 monumentele istorice cuprind: edificiile (în uz
sau ruine) , «monumentele fără uz practic» 2 şi obiectele de
interes arheologic, istoric şi artistic, cu precizarea din art. 2
al regulamentului că edificiile pot fi mănăstiri şi biserici , locuinţe
publice şi private , cu condiţia de a avea şi o valoare artistică ,
pe lângă cea istorică , în 1919 se vorbeşte deja despre
« staţiunile sau localităţile preistorice, clasice, medievale şi în
genere istorice» 3 , deci sfera se lărgeşte de la obiecte la zone,
ce sunt menţionate , desigur, pe lângă «imobile şi obiecte
vechi» 4 , cu acest · termen fiind delimitate atât construcţiile şi
bunurile mobile istorice, cât şi cele arheologice .
HCM din 1955 introduce delimitarea netă pe trei tipuri de
categorii: monumente şi rezervaţii arheologice, monumente de
arhitectură şi componentele lor artistice şi monumente de artă
plastică şi istorice , pe lângă acestea apărând ca o categorie
specială - locurile istorice.
Legea nr. 63 modifică din nou categoriile, grupându-le în
mod artificial după valoarea artistică , istorică sau ştiinţifică .
Primei grupe îi aparţin monumentele de arhitectură şi de artă
plastică , la care se adaugă aşa-numitele obiecte de artă
plastică , artă decorativă sau aplicată, reprezentative pentru
cultura naţională şi universală, iar celei de-a doua, monumentele istorice sau arheologice . Se face astfel o separare forţată
între obiecte ce includ ambele valenţe , deoarece un monument
istoric poate avea valoare artistică, iar orice monument cu
valoare ,?rtistică adaugă, prin trecerea timpului , o valenţă
istorică . ln plus este greu de precizat pe baza cărui criteriu
monumentele arheologice sunt trecute exclusiv în grupa celor
istorice , când uneori au o valoare artistică excepţională .
Pe de altă parte atât HCM/1955 cât şi Legea 63 , care îl
cuprinde şi completează , pierd categoria de ansamblu şi zonă ,
deşi
ea se regăseşte în listele din 1955, unde sunt
nominalizate un număr redus de zone-rezervaţii în cadrul
categoriei monumentelor de arhitectură .
Proiectul din 1991 consacră un articol explicit categoriilor
de monumente istorice, care sunt sub protecţia acestei legi:
monumentele şi siturile arheologice (noţiunea de sit s-a
circumscris doar arheologiei şi istoriei, în aceste domenii
termenul fiind folosit la noi în mod frecvent) : monumentele de
arhitectură si clădirile cu valoare arhitecturală si cu valoare
ambientală , ·categorii noi introduse pentru a permite înscrierea
în liste a diferitelor valori arhitecturale semnificative , c.are în
2
Regulamentul pentru conservarea şi restaurarea monumentelor publice,
în LEGI UZUALE, 28 ianuarie 1893, p. 1083.
3
Lege pentru conservarea şi restaurarea monumentelor istorice, Văle nii
de Munte, 1936, p. 6.
4
Idem.

alte legislaţii sunt prezente prin trecerea sub protecţie 1
anumitor părţi de valoare ale clădirii : faţada , portalul , ancadramentul ferestrelor etc . Categoriilor de valori arhitecturale
cuprinse în proiectul din 1991 li se adaugă în mod explicit şi
toate elementele de deco rare şi mobilare fixă exterioară şi
interioară , deoarece sunt specifice construcţiei respective
(acolo unde este cazul) . Urmează zonele cu valori arhitecturale
care sunt relevate prin categoriile de ansamblu de arhitectură ,
ce desemnează grupări de monumente istorice aflate sub
semnul unităţii funcţionale , stilistice , de autor sau de epocă şi
prin rezervaţiile de arhitectură şi urbanistică , ce cuprind
centrele istorice , zonele cu multiple valori arhitecturale sau (şi)
urbanistice, care identifică o anume etapă din evoluţia localităţii
respective. Altă categorie este aceea a clădirilor cu valoare
memorială . Urmează monumentele şi ansamblurile de artă şi
monumentele memoriale pentru a desemna statuarul amplasat
în zone publice sau statuarul funerar. Un loc este ocupat de
categoria parcurilor şi grădinilor istorice , categorie prezentă
nominalizată încă din Listele din 1955, dar fără o desemnare
anume. În categoria următoare intră siturile istorice , ce cuprind
zonele (terenurile) cu semnificaţie prin evenimentele istorice
majore petrecute pe aceste locuri. Iar pentru a desemna o
categorie complet ignorată şi anume aceea a vestigiilor
istorice , arheologice descoperite subacvatic, în zona maritimă
sau fluvială , există categoria bunurilor culturale din domeniul
maritim .
Fiecărei categorii citate, obiectiv sau perimetru protejat, i
se adaugă zona de protecţie, categorie specială menită să
apere monumentul respectiv, prin control , de posibilele
intervenţii agresive în contextul său urbanistic. Instituită , fără
a fi astfel denumită , încă de legea din 1919, care afirmă : «art.
3 („.) Nici o construcţie nu se va putea ridica în imediata
apropiere a unui imobil clasat monument istoric , fără aprobarea
Comisiunii „s, ea există clar în prevederile HCM din 1955, care
vorbeşte , la monumentele de cultură, de «cadrul corespunzător
şi zona lor de p rotecţie » 6 , fără însă a-l defini. Abia proiectul
Legii monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice , stabileşte
că în Regulamentul de aplicare a legii se vor defini zona de
protecţie şi categoriile . De altfel , încă din lege se prevăd două
etape : o zonă de protecţie tempo rară , stabilită metric , şi , în
perspectivă , pe baza studiilor, zona definitivă .
Dacă obiectul Legii , categoriile de monumente istorice ce
intră sub incidenţa sa se modifică , urmare firească a evoluţiei
unor concepte , în ceea ce priveşte instituţiile desemnate să
se ocupe de acestea în spiritul legii , concepţiile se dovedesc
total diferite şi nu întotdeauna în sensul progresului.
lncepând cu Legea din 1892 şi chiar înainte , de la Decretul
din 1874, legislaţia consfinţeşte constituirea unui for ştiinţific
- Comisiunea - format în genere din membri de drept,
reprezentanţi ai instituţiilor cu interese în domeniu , şi membri
aleşi dintre personalităţile ce reprezintă domeniul , care în mod
onorific se ocupă de cele trei obligaţii fundamentale pentru
care s-a instituit un cadru legislativ: inventarierea, avizarea şi
propaganda în favoarea monumentelor istorice .
Până la desfiinţarea sa , Comisiunea Monumentelor Istorice
este forul suprem recunoscut în domeniu . Aflată pe lângă
Ministerul Cultelor şi Instrucţiuni i Publice (1892) sau sub
autoritatea sa (1913, 1919), ea îl va avea preşedinte pe
ministru în perioada de autoritate a legii din 1892, iar din anul
1913, când Comisiunea se afl ă pe lângă Casa Bisericii ,
preşedintele este unul dintre membri , numit prin decizia
ministrului. Numai şase ani mai târziu , noua lege din 1919,
propusă de dr. C. Angelescu , hotărăşte ca desemnarea
preşedintelui să fie făcută de către Comisiune, dintre membrii
ei, ceea ce îi conferă un plus de autonomie şi autoritate.
Aceasta se reflectă şi în alegerea membrilor, din care numai
doi membri sunt numiţi de Minister, lor adăugându-li-se trei
membri desemnaţi de către instituţiile considerate de drept
interesate în domeniu. Aceştia cinci capătă dreptul de a-i alege
pe ceilalţi patru membri , care mai trebuie pentru împlinirea
5

Idem .
Lista monumentelor de c ultură de pe teritoriul APR , Bu c ureşti, Edit.
Academiei APR , 1956, p. VI.
6
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numărului prevăzut şi anume nouă. Este evidentă astfel
orientarea spre constituirea unei comisii cu autoritate şi un
grad crescut de autonomie. Aceasta, după ce în 1892 se
încercaseră alte moduri de desemnare , decretul regal numind
membri propuşi de ministrul cultelor şi instrucţiunii publice,
care avea obligaţia să-i selecteze pe cei cinci specialişti din
rândurile instituţiilor naţionale cu prestigiu în domeniu , Academia, Muzeul Naţional de Antichităţi , iar în 1913, tot prin decret
regal , fiind numiţi membrii Comisiunii, al căror număr a crescut
la nouă , la propunerea ministrului , care este liber să aleagă
dintre specialişti, fără condiţia apartenenţei la o anumită
instituţie . Lor li se adaugă acum , aleşi de Comisiune , membrii
corespondenţi ,
meniţi
a completa în teritoriu activitatea
Comisiunii.
Abia formula din 1919 pare să fie cu adevărat viabilă ,
celor nouă membri aleşi adăugându - li-se membrii «onorari »,
dintre personalităţile străine interesate de domeniul monumentelor şi membrii corespondenţi. Mai mult, ţinând cont de
amplificarea teritoriului , ce este sub autoritatea sa , se prevede
posibilitatea constituirii de secţiuni regionale , care urmează să
susţină activitatea comisiei în ţară , cu prec ă dere în provinciile
istorice revenite la România.
Iniţial (1892) activitatea Comisiunii era desfăşurată în
majoritate numai de membrii săi, o contribuţie fiind cerută prin
lege de la mitropolii , episcopii , prefecturi, revizori şcola r i ,
primari, învăţători şi profesori , pentru completarea datelor din
formularul de inventariere stabilit prin Regulament. Pe lângă
acestea , apare în acest prim act legislativ o prevedere ce se
va perpetua în toate legislaţiile antebelice şi anume obligaţia
funcţionarilor publici (funcţionari administrativi , silvici , domeniali ,
inginerii statului , membrii corpului didactic şi clerul) de a
semnala situaţii deosebite şi , în special , agresive faţă de
monumente . Reprezintă aceasta o implicare şi o responsabilitate ce obligă măcar să fie cunoscută şi acceptată această
.categorie specială de valori şi să fie tratată cu condescendenţă .

Din 1913, continuat în 1919, se considera deja ne'cesar
ca pe lângă Comisiune să se constituie un co rp de specialişti
salariaţi, care să răspundă de anumite servicii indispensabile
bunei sale funcţionări şi îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin prin
lege . Se înfiinţează astfel serviciile : secretariat, arhitectură , pe
lângă care se pot angaja temporar şi alţi specialişti , apoi
bibliotecă , arhivă şi muzeu. Evident serviciului arhitectură îi
revin studiile şi proiectele de conservare sau restaurare ale
anumitor monumente, decise de Comisiune , răspunzând şi de
execuţia lor.
Tot în legea din 1913 urmează constituirea Casei
monumentelor, menită a aduna fondurile necesare unor lucrări
de protecţie , conservare şi restaurare, de la stat, de la
administraţia locală sau din donaţii şi legate.
Această modalitate de funcţionare a organismelor răspun
zătoare de monumentele istorice se schimbă radical după
1945, când primul pas ce anunţă totalele transformări în
domeniu îl constituie desfiinţarea vechii Comisiuni, cu tot ceea
ce reprezenta şi era legat de ea. Preluându-se modul de
organizare sovietic, în a cărui sferă de autoritate plutea ţara
noastră , se constituie o Comisie pe lângă Academia RPR ,
care se ocupă în egală măsură de monumentele istorice ,
numite acum monumente istorice şi de artă, precum şi de
muzee.
În realitate însă responsabilităţile se dispersează între
variate servicii aflate în subordinea unor institutii, ierarhic
depinzând de autoritatea unor ministere diferite. Faptul va fi
exprimat şi în prevederile HCM nr. 1160/1955, care stabileşte
responsabilităţi
pentru Comisia Ştiinţifică a Muzeelor, a
Monumentelor Istorice şi Artistice, în stabilirea Listei monumentelor, şi pentru Academia Română , Comitetul de Stat
pentru Arhitectură şi construcţi i prin Direcţia Monumente de
A rhitectură ş i Ministerul Culturii , în vederea asigurării «pazei ,
protejă rii , conservă rii , consolid ă rii şi restaurării monumentelor
de cultură», fiecare dintre ele ră spun zâ nd de o anumită
categorie de monumente istorice. Pentru funcţionarea acestor
organisme se prevede ş i separarea (?) arhivei CMI în

monumente de arhitectură şi monumente istorice , pentru a
trece la cele două principale ministere beneficiare.
Pe lângă ele se constituie şi un atelier de proiectare lucră ri
de conservare şi restaurare , în cadrul ISPROR .
Ulterior, cu o stare de nelinişte caracteristică epocii , se
produc diverse transformări. Astfel transformarea CSAC în
CSCAS, deci cu rang de minister şi ca urmare constituirea
lui ca o instituţie pe lângă Consiliul de Miniştri, determină pentru a răspunde atribuţiilor ce-i revin - înfiinţarea , sub
îndrumarea şi controlul său , şi a unei unităţi denumite Direcţia
Monumentelor Istorice, care se ocupă de monumentele istorice
şi de arhitectură, preluând rolul organismelor pomenite: Direcţia
monumentelor de arhitectură , Comisia muzeelor şi monumentelor, atelierul de restaurare de la ICSOR şi sectorul de
execuţie din Departamentul Cultelor.
Direcţia va rămâne o instituţie funcţionând pe lângă un
minister, ceea ce îi asigură un grad de autonomie , dar va
trece , în 1969, o dată cu desfiinţarea CSCAS , în subordinea
Ministerului Culturii , minister denumit CSCA şi ulterior CCES .
Pe parcursul acestor ani însă , se va discuta mereu despre
reînfiinţarea Comisiei ca element benefic de decizie în
domeniu, ea reunind la masa discuţiilor , în favoarea monumentelor, specialişti activând în diferite sectoare. Insistenţa
specialiştilor către autorităţile administrative va determina în
1971 reînfiinţarea Comisiei sub denumirea: Comisia monumentelor istorice şi de artă , ca for consultativ, activitatea ei nefiind
prevăzută în actele legislative în vigoare. O dată cu noua Lege
din 1974, printr-un decret al Consiliului de Stat, se constituie
şi Comisia Centrală de Stat a Patrimoniului Cultural Naţional ,
care activează pe lângă Consiliul Culturii , ca organ deliberativ,
formulă prin care i se conferă o anume putere de decizie în
domeniul avizelor pentru lucrări la monumente şi normelor
privind evidenţa , conservarea şi restaurarea , dar numai
consultativ în stabilirea Listei Monumentelor, care este aprobată de Consiliul de Miniştri . Compusă din 45 de membri , din
care o parte însemnată este formată din membrii de drept,
reprezentând conducerile unor ministere sau instituţii centrale,
străine ca pregătire sau specialitate domeniului , Comisia îşi
pierde valoarea de for ştiintific de decizie, hotărârile ei
rămânând mai mult formale. ln plus , conducerea Comisiei ,
formată dintr-un preşedinte pentru care nu se stabilesc
condiţiile de numire , un secretar director al DPCN , singurul
cert de specialitate , şi doi vicepreşedinţi, apoi 5 membri , adică
biroul de conducere , toţi reprezentanţi ai unor in stituţii , din
care vicepreşedinţii cu rang de ministru adjunct la cultură şi
interne , evident transformă acest for într-unul administrativ şi
politic , epoca aducând la conducerea ministerlor numai
persoane cu o fidelitate recunoscută faţă de partidul de
guvernământ.

Dovada certă a lipsei de consistenţă a Comisiei Centrale
a Patrimoniului Cultural Naţional este Decretul 442/1977, prin
care DPCN este desfiintată ca institutie si doar un nucleu
redus este transferat în cadrul CCES , . formând împreună cu
sectorul economic , Direcţia Economică şi a Patrimoniului
Cultural Naţional. Practic CCPCN , fără un program şi nişte
obligaţii precise , cu mulţi specialişti retraşi din ea din cauza
lipsei de ecou a intervenţiilor lor, se autodizolvă prin
nefunctionare.
Abi·a Decretul 91 /1990 şi proiectul Legii monumentelor
istorice din 1991, care reia multe din prevederile primului , refac
Comisia, acordându-i rolul necesar de for stiintific de decizie
în domeniul monumentelor. Formată exclusiv ·din specialişti,
preocuparea conducerii sale va fi reprezentarea în cadrul
Comisiei a tuturor specialităţilor legate de monumentele istorice
şi , pe cât posibil, în raport cu prezenţa persoanelor cu pregătire
în domeniu din teritoriu , a tuturor zonelor istorice ale tării .
Comisia Naţională îşi extinde autoritatea în ţar·ă prin
constituirea din iniţiativa sa , dar pe baza liberului arbitru al
specialiştilor, a comisiilor zonale cărora li se transferă unele
competenţe ale Comisiei Naţionale . Reconstituirea raportului
corect între Comisia naţională - organ de specialitate autonom ,
căreia îi revine decizia în domeniul monumentelor istorice si
Direcţia Monumentelor Istorice, ce reprezintă instituţia operativă constituită pentru a realiza politica Comisiei , subordo-
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nându-se hotărârilor sale de specialitate şi, numai administrativ, Ministerul Culturii , în al cărei buget este cuprinsă, reduce
riscul verdictelor nefondate sau bazate pe criterii administrative .
Urmărind succesivele organisme înfiinţate cu menirea de
a apăra monumentele istorice, se observă în mod constant
preocuparea de a se ocupa de cele trei aspecte esenţiale în
protejarea unor valori, indiferent de motivele pentru care
aceasta se face : nominalizarea obiectivelor, controlarea intervenţiilor asupra acestora şi
pedepsirea celor care prin
comportamentul lor le aduc într-un fel sau altul prejudicii. Dacă
investigaţiile şi stabilirea unei liste de monumente protejate
sunt responsabilităţi ale comisiei în toate legislaţiile , modul de
finalizare a listelor diferă. Legislaţia antebelică, în mod unitar,
cere realizarea într-un termen a Listei , care se hotărăşte la
nivelul Comisiei şi se oficializează printr-un decret regal, listă
care în anul (1892) sau o dată la cinci ani (1913) se
reînnoieşte , iar din 1919 se completează punctual cu noile
obiective pentru care se emit decrete individuale . Mai mult,
Legea din 1919, conştientizând durata necesară investigaţiilor
premergătoare
înscrierii, propune o protecţie pe durată
determinată prin înscrierea provizorie a tuturor bisericilor şi
mănăstirilor anterioare anului 1834. Pe de altă parte, atente
cu drepturile de proprietate , cele trei texte legislative prevăd
posibilităţi pentru proprietar de a respinge servituţile ce-i
grevează proprietatea când pe teritoriul ei se află un
monument istoric, prin dreptul de a solicita exproprierea pentru
cauza de utilitate publică, cu tot ceea ce derivă din aceasta.
După 1950 declararea monumentelor istorice se face pe
baza propunerilor Comisiei ştiinţifice a muzeelor şi monumentelor, ce întocmeşte studiile necesare şi le prezintă Consiliului
de Miniştri care hotărăşte. Calea deosebit de greoaie, având
în vedere că uzanţele administrative nu permiteau un raport
direct între o Comisie, fie ea chiar a Academiei Române , şi
Consiliul de Miniştri, a determinat ca numai prima listă din
1955 să fie validată. Analiza ei demonstrează imixtiunea .în
selecţie a unor criterii politice, care au dus la eliminarea
anumitor obiective valoaroase, clădiri sau zone. Ulterior
diferitele liste suplimentare, cenzurate în continuare, în raport
cu aşa-zisele sistematizări , traduse întotdeauna în masive
demolări, la nivelul administraţiilor locale, al căror acord era
obligatoriu şi la nivelul celei centrale, nu au mai fost
promovate , pentru a deveni oficiale . La acest capitol, proiectul
Legii monumentelor istorice (1991) permite o deosebit de largă
iniţiativă la nivelul propunerilor de intrări pe Listă . Urmează
verificările făcute de către direcţiile zonale ale monumentelor
istorice, în calitate de reprezentanţi ai Direcţiei Monumentelor
Istorice. Decizia este luată de CNMASI, atât pentru Lista
monumentelor istorice de bază , cât şi pentru listele adiţionale
întocmite la fiecare doi ani . Se reconstituie astfel un mod de
abordare firesc al problemei înscrierii obiectivelor de valoare
în Listă , căci singurul criteriu necesar să funcţioneze este cel
valoric, istoric, artistic, memorial etc. , ori pentru stabilirea
îndeplinirii acestei condiţii numai cuvântul cu.noscătorilor de
prestigiu , din domeniu, poate fi hotărâtor. ln felul acesta
completarea cu obiective de valoare se poate face nestânjenit.
În acelaşi timp, protecţia acordată noilor obiective intervine pe
durată determinată, pentru a le asigura integritatea, din faza
când ele sunt numai o propunere în studiu , până la decizia
finală .
Totodată,

proiectul Legii monumentelor (1991) nu uită să
dea posibilitatea proprietarilor deranjaţi în drepturile lor de
prezenţa monumentului să ceară exproprierea pentru cauze
de \:Jtilitate publică, primind despăgubirile cuvenite.
ln toate legile votate sau aflate în proiect există un punct
convergent şi anume răspunderea proprietarului faţă de
monumentul istoric pe care-l posedă şi la care nu va avea
voie să întreprindă lucrări fără avizul organismului de specialitate : «nici un monument trecut în inventarul general nu va
putea fi dărâmat , reparat sau restaurat, fără prealabila
autorizare a ministrului cultelor şi instrucţiunii publice , care va
hotărî după ce va fi luat avizul comisiunii monumentelor
publice»7 sau "Deţinătorii cu orice titlu ai monumentelor

istorice au următoarele obligaţii specifice („.) să execute
lucrările de întreţinere, conservare, consolidare sau restaurare
ori să intervină pentru executarea acestor lucrări de către cei
cărora le revin ca obligaţii legale, numai cu avizul CNMASI ,
emis pe baza documentaţiei, şi numai de către agenţii
economici sau persoanele fizice care au pregătirea şi
competenţa necesară» 8 , două formulări ce , la interval de 100
de ani, includ aceeaşi idee şi dovedesc aceeaşi preocupare
pentru ocrotirea monumentului istoric. Evident , aceasta se
poate face nu numai prin a cere , a impune respectarea unui
anume mod de abordare a. monumentului istoric, obiect valoros
dar fragil în substanţa lui, ci şi prin ceea ce i se oferă
posesorului de monument, care, pentru a-şi îndeplini obligaţiile ,
este confruntat cu costuri sporite pentru lucrările cu caracter
special , pe care trebuie să le întreprindă, ca manoperă ,
mat!?riale sau (şi) operaţiuni.
lncă Legea din 1913, reluată mot-a-mot în cea din 1919,
prevede ca fondurile Casei Monumentelor Istorice să fie
alocate din «bugetul Statului pentru studiul, restaurarea şi
conservarea monumentelor, cum şi pentru săpături etc . („.)
(şi] din subvenţiile votate anual de consiliile generale judeţene ,
în care sunt monumente istorice, după numărul şi însemnătatea acestora» 9 . Modul de folosire al bugetului nu este
prevăzut, dar nici o orientare criterială nu intervine.
Legislaţia postbelică se referă la bugetul alocat conservării
şi restaurării monumentului, dar condiţionează acordarea
acestor fonduri de apartenenţa monumentului la proprietatea
statului, deci introduce un criteriu neraportat la esenţa
monumentului istoric.
Abia în proiectul din 1991 susţinerea financiară se
raportează la ceea ce reprezintă monumentul , întrucât ea
depinde de starea sa de uzură şi de posibilitatea proprietarului ,
persoană fizică sau juridică , de a-şi onora obligaţiile ce-i revin .
Susţinerea se face gradat, de la reduceri sau anulări de
impozite pe venit, la subvenţii, împrumuturi cu dobândă redusă
sau ajutoare. Ea are în vedere acum nu doar supravieţuirea
fizică a monumentului istoric , ci şi punerea lui în valoare, act
considerat obligatoriu pentru posesor şi , ca atare , susţinut şi
de către stat, ca dovadă a respectului acestuia pentru valoarea
publică conţinută de monumentul istoric , pe lângă valoarea sa
curentă de întrebuintare .
Evident legile nu vor căuta numai să susţin ă , ci şi să
pedepsească pe cei vinovaţi de deteriorarea monumentelor,
în toate legislaţiile votate distrugerea fiind considerată fapt
penal şi pedepsită ca atare, dar abia proiectul Legii monumentelor din 1991 nuanţează contravenţiile şi implică, prin
responsabilităţi anume, atât proprietarul, cât şi autoritatea
locală şi executantul, în cazul intervenţiilor , deci urmăreş te s ă
prevină posibilitatea de a se ajunge, într-un fel sau altul, la
agresarea monumentului.
Deci legile au evoluat, s-au perfecţionat şi specializat,
urmărind în fond să ofere un instrument util în primul rând
autorităţii şi în cazul conlucrării cu specialiştii , şi acestora . S-a
dovedit astfel, pe parcursul unui secol, că implicaţiile protecţiei
în favoarea monumentelor istorice au fost considerate un act
cultural dar şi politic, de fapt un mod de exprimare a autorităţii
faţă de ceea ce iniţial a fost denumit «bun naţional » (1892),
ca făcând parte din « avuţia societăţii socialiste» (197 4) sau
ca «avuţie naţională», care face parte din «patrimoniul cultural
al omenirii» (1991) . Şi indiferent de ceea ce le-a unit sau
ceea ce le-a diferenţial , aceste legislaţii succesive au fost
motivate şi pot fi şi azi considerate ca indispensabile sau cum
spunea la 1892 Gr. Tocilescu în timpul dezbaterilor din Senatul
României : «dacă pretindem că suntem un stat cultural , atunci
cată să ne supunem la condiţiunile ce comportă un Stat
cultural. Ştiţi că suntem mai prejos decât Turcia şi Japonia
pe terenul conservării monumentelor? Nu există Stat în Europa
care să nu aibă o lege protectoare a monumentelor». 10
7
Lege pentru conservarea şi restaurarea monumentel or publice, în „Legi
uzuale" 21 noiembrie 1892, p. 1038.
8
Legea monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice, în «Renovatio " ,
nr. 14-15, 1O februarie 1992, art. 23.
9
Lege pentru conservarea şi restaurarea monumentelor istorice, în
«Monitorul Oficial" din 28 aprilie 1913, p. 885.
10
SENA TUL . Sesiunea ordinară. Şedinţa din 26 martie 1892, în
«Monitorul Oficial al României », nr. 26, 10 aprilie 1892, p. 167.
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ANEXĂ

NR.
CRT.

CATEGORIA

PROIECT
VOTAT

DATA

TITLUL

2

3

4

5

1.

LEGE

2.

LEGE
V.A. Urechia
C. Bolliac
+ 8 deputaţi

3.

REGULAMENT
B. Boerescu

4.

LEGE
V.A. Urech ia

5.

Lege pentru restaurarea

11 februarie 1871

Legea pentru
române

6 aprilie 1874

Regulamentul asupra COMISIUNII
PUBLICE

proi ect

decretat
proiect

mănăstirilor şi

11 iunie 1861

24 noiembrie 1881

conservarea

bisericilor

monumentelor

culturii

MONUMENTELOR

Proiect de lege pentru conservarea monumentelor
naţionale

DECRET

Decretăm

14 aprilie 1890

decretat

[următorii]

ONORIFICE
ŢARĂ

A

numiţi : membri ai COMISIEI
MONUMENTELOR PUBLICE DIN
'

6.

LEGE
Haret-Tocilescu

votat

17 noiembri e 1892

Lege pentru conservarea
publice

7.

LEGE

votat

17 noiembrie 1892

Lege pentru descoperirea monumentelor
antice

8.

REGULAMENT

28 ianuarie 1893

Regulament pentru
obiectelor antice

9.

REGULAMENT

28 ianuarie 1893

Regulament pentru
monumentelor publice

aprobat
Ministrul
Culturii

1903

Inventarul monumentelor
ROMÂNIA

emi să

1907

Circulara d-lui Ministru al Cultelor şi Instrucţiunii
publice către epitropiile bisericeşti şi autorităţile civile ,
cu privire la conservarea şi restaurarea monumentelor
istorice [+ republicată LEGEA 1892]

v ot a tă

1 aprilie 1913

Lege pentru conservarea
istorice

2 mai 1913

[Numiri
la]
ISTORICE

28 iulie 191 9

28 iulie 1919Lege pentru conservarea
monumentelor istorice

10.

CIRCULARĂ

11 .

Spiru Haret

12.

LEGE
I. Kalinderu

13.

DECRET

14.

DECRET-LEGE

ANUL
~

decretat
decret
(u rmând
ratifica rea
Parlamentului)

ACT NORMATIV

2

INSTITUŢIA

LA CARE SE
REFERĂ

CE REGLEMENTEAZĂ

4

3

MONU-

1947

DECRETUL
nr. 2223 M.O.
29 bis/29
decembrie 1947

COMISIUNEA
MENTELOR

1951

DECRETUL
nr. 46 B.O.
35/19 martie
1951

COMISIA STllNTIFICĂ
A MUZEELOR , MONUMENTELOR

şi

restaurarea monumentelor

descoperirea

obiectelor

monumentelor
şi

conservarea

şi

şi

şi

publice

şi

restaurarea
istorice

din

restaurarea monumentelor

COMISIUNEA

MONUMENTELOR
şi

restaurarea

PREVEDERI

s

desfiinţare

înfiinţare , atribuţii
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Art. 5 propune CONSILIULUI DE
MINISTRI repartizarea monumentelor
istorice şi artistice către instituţiile şi
organele de stat, ce vor fi însărcinate
cu conservarea lor

3

2

5

4

1952

HCM
2447/1952

DIRECTIA MONUMENTELOR. DE ARHITECTURĂ (din 1953)

înfiinţare

1953

HCM
968/4 .04.53

COMISIA DE INVENTARIERE A MONUMENTELOR
CULTURALE
INSTITUTUL PENTRU
PROIECTAREA
ORAŞELOR ISPROR (ulterior
Institutul
pentru
Construcţi i şi sistematizarea oraşelor ICSOR)

înfiinţare

Art. 14 „conduce şi organizează activitatea de protecţie şi restaurare a
monumentelor istorice de arhitectură de
pe teritoriul R.P.R."

înfiinţează un atelier
proiectări pentru lucrări de restaurare

se
de

1955

HCM
661 /22 .04.55

păstrarea
şi
folosirea
monumentelo.r de cultură
+ Regulamentul pentru
păstrarea
şi
folosirea
monumentelor de cultură

Cine răspunde :
ACADEMIA R.P.R.
- monumente arheologice
- rezervaţii arheologice
- locuri istorice
CSAC - monumente de arhitectură
MINISTERUL CULTURII
- monumente istorice construite
- componentele artistice ale monumentelor de arhitectu ră
- monumentele de artă plastică şi
istorice

1955

HCM
1160/23.06.55

declararea de monumente de cultură a unor
monumente arheologice,
de arhitectură , de artă
plastică şi istorice

- se declară (...) Listele _
- COMISIA STllNTIFICA A MUZEELOR SI MONUMENTELOR (.. .) va
tipări şi ·difuza Listele

1957

NCM
619/3 .10.57

Lista monumentelor de
- completări

28

- unitate în subordinea
CSCAS
ANEXA 2 - atributii:
- cercetări , studii , ·protejare , restaurare a monumentelor istorice ş i de
arhitectură

Preia atributiile:
- Directia M.onumentelor de arhitectură
din fostul CSAC
- Comisiei Muzeelor şi Monumentelo r
- Atelierul de restaurare de la ICSOR
- Sectorului execuţie din Departamentul Cultelor

trece în subordinea
CSCA (cf. Anexei)

- începând cu 15.10.1969
- se abrogă HCM 781 /1959

1959

HCM
781 /19 .06.59
art. 4 pct. b

DIRECTIA MONUMENTELOR . ISTORICE

1959

PROTOCOL
între CSCAS
şi ACADEMIA
R.P.R. din
1 august 1959

COMISIA ŞTIINŢIFICĂ
A MUZEELOR , MONUMENTELOR ISTORICE
ŞI DE ARTĂ (trece de
la ACADEMIA R.P.R . la
DMI)

1969

HCM
1989/11.10.69
nepublicat

DMI

1969

DECRETUL
724
al Consiliului
de Stat LEGEA
64/1969

1971

DECRETUL
301 Art. 17

DECRETUL
1346/20.10.71

poziţii

noi

şi

1 excludere

cultură

Protejarea şi păstrarea
bunurilor de interes naţional ce reprezintă valori artistice, istorice sau
documentare , precum şi
a unor obiecte conţinând
metale preţioase de valoare deosebită
CONSILIUL CUL TURll
SI EDUCATIEI SOCIALISTE (CCES) ; COMISIA MONUMENTELOR
ISTORICE ŞI DE ARTĂ

înfiinţare

(în locul CSCA)

înfiinţare

11 februarie 1972 se reînfiinţează

Comisia Monumentelor
istorice şi de artă are
functie de Consiliu tehnico~economical CCES
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2

1974

4

5

Ocrotirea
patrimoniului
cultural naţional al RSR

Categoriile cuprinse:
- bunuri cu valoare artistică deosebită
- bunuri cu valoare istorică şi docu-

3

LEGEA 63 B.O.
137/2.11.74

mentară deosebită

- bunuri cu valoare ştiinţifică de document
Instituirea
evidenţei
centralizate
Declararea în termen de 60 de zile
1975

Comisia Centrală a Patrimoniului Cultural Naţional
Direcţia
Patrimoniului
Cultural
Naţional Oficiile pentru
Cultural
Patrimoniul

DECRETUL
CONSILIULUI
DE STAT
nr. 13/17.01.75
B.O.
15/23.01.75

Naţional

1977

Direcţia economică şi

DECRETUL
442

a
Cultural

Patrimoniului

- atribuţii
- componenţă
- număr membri
- în subordinea CCES
- organizate în cadrul
muzeelor şi conduse de
directorul muzeului

- coordonează evidenţa , ocrotirea , conservarea, valorificarea
- Lista
- normele privind evidenţa, conse rvarea, restaurarea

- reorganizare DPCN

Naţional

1990

CNMASI

DECRETUL nr.
91 al F.S.N .

şi

DMASI

Decret privind
organizarea

înfiinţarea

şi

1991

PROIECT-LE
GE

Legea
monumentelor,
ansamblurilor şi siturilor
istorice

1992

ORDONANTA
nr. 2712s .08.92
a
Guvernului
României

pentru protecţia patrimoniului cultural naţional
şi

REGULAMENT pentru descoperirea monumentelor
UZUALE 28 ianuarie 1893, p. 1078.

BIBLIOGRAFIE
Arhiva
ARHIVA DMASI , Fondul DMl-DPCN ,
Legislaţie şi

Legisl aţie

«CIRCULARA d-lui ministru al Cultelor şi In s trucţiunii Publice către epitropiile
bisericeşti şi autorităţile civi le , cu privire la conservarea şi restaurarea
monumentelor istorice», în Monitorul Oficial, vineri 24 august/6
septembrie 1907, p. 4409.
LEGEA monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice. Proiect, în RENOVA TIO, nr. 14- 15/ian.-feb . 1992, Bucureşti . ,
LEGE pentru conservarea şi restaurarea monumentelor istorice, Monitorul
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LEGE pentru conservarea şi restaurarea monumentelor istorice, publicată în
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SENATUL. Sesiunea ordinară (prelungită) 1912-1913. Şedinţa de la 30 martie
1913, în Monitorul Oficial. Dezbateri Parlamentare, nr. 50 din 9 aprilie
1913, p. 689.
Materiale

şi

articole

CUVÂNTĂRILE d-lui Kalinderu, preşedintele CMI , rostite în şedinţa de la 19

ianuarie + Spiru C. Haret, în BCMI , Vi , 1913, p. 55.
GRECEANU , Radu Se., Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1900-1945.
Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice 1914-1915; 1942-1943.
Indici bibliografici, în „Buletinul Comisiei Monumentelor, Ansamblurilor
şi Siturilor Istorice", nr. 3-4/1990 , p. 45 .
PANGRATI, E.A. , Ion Kalinderu, în BCMI , VII, 1914, p. 43.
SACERDOŢEANU ,

Aurelian, CM/ ta 80 de ani, în „Buletinul Monumentelor
Istorice", an XLI , nr. 2/1972, p. 7.

obiectelor antice, în LEGI UZUALE
cultura. Nr. 3,

de pe teritoriul APR ,

Bucureşti ,
Bucureşti,

SUMMARY

Consiliul
Editura

MONITORUL OFICIAL, nr. 78, 7/9/aprilie 1884, p. 521 .
MONITORUL OFICIAL, nr. 13, 18/30 aprilie 1890, p. 275.
MONITORUL OFICIAL, nr. 32, 14/27 mai 1913, p. 1377.
ORDONANŢA

privind măsuri pentru protecţia patrimoniului cultural naţional, în
Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 25/28 august 1992, p. 2.

PROIECT DE LEGE pentru conservarea monumentelor naţionale , în Monitorul
Oficial al României , nr. 189/24 noiembrie (6 dec.) 1881 , p. 6012.
REGULAMENT pentru conservarea şi restaurarea monumentelor publice, în
LEGI UZUALE 28 ianuarie 1893, p. 1083.

The first law concerning the protection of historical monuments was voted
in November 1892, in Romania and it was preceded by other normative
documents, but those have never functioned .
Taking into account the development of the legislation, in the domain,
mainly: the Law from 1913, from 1919, The Decision of Council of Ministers
from 1955, the Law from 1974 and the Project of the Law of Historical
Monuments, Ensembles and Sites from 1991, it's possible to make a
comparison among the different systems of thinking about the basic problems,
namely: the categories of protected monuments, set-up-by-law organisms with
the specific responsabilities reffering to the conceptions from the respective
epoch about those responsabilities , the system of putting down the monuments
on the List and, after that, the modality of protection, the allocation of the
funds and the sanction of guilties.
lt has been ascertained the development and the impact of political and
social lile upon legislative thinking . At the end we included the List of all
normative documents which regulated the domain .
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INVENTARUL CMI (1892-1947) AL MONUMENTELOR

SANDA IGNAT

În legătură cu evoluţia protecţiei monumentelor istorice în . Instrucţiunii Publice, cuprindea în afara categoriilor enunţate ,
nu este lipsită de interes o analiză a structurii
şi monumente de arhitectură civilă precum şi un număr
inventarelor monumentelor istorice , întocmite în cadrul organiimportant de monumente şi situri arheologice care nu se
zat al instituţiei care a avut această preocupare şi care cantonează exclusiv în antichitate.4
O analiză sumară a structurii inventarului poate fi relevantă
definesc însuşi obiectul protecţiei organizate din partea statului.
în acest sens. El cuprinde două capitole , primul intitulat
Până la promulgarea prin decret regal , la 17 noiembrie
1892, a Legii pentru conservarea şi restaurarea monumentelor «Monumente publice» cu 534 poziţii şi al doilea «Monumente
istorice» cu 63 poziţii.
publice , câteva dintre direcţiile de interes spre care converg
Capitolul «Monumente publice» însumează , prin prisma
preocupările intelectualilor ce s-au dedicat conservării , ca
clasificărilor noastre actuale, cca. 42% monumente de arhitecmărturie istorică şi artistică a patrimoniului ţării, erau deja
tură (226), din care 95% (200) edificii religioase , cu menţiona
definite. Astfel , în 1859, Al. Golescu , ministru al Cultelor în
rea existenţei unui ansamblu apreciat ca valoros, fie prin
Ţara Românească , înfiinţa o Comisie «pentru cunoaşterea
titulatură («monastire» sau «schit» pentru ansamblurile monasşi studierea monumentelor bisericesti ale tării» - rezultat
al luptei pentru conservarea şi restaurarea acestora , începută tice) , fie prin sublinierea expresă a elementelor ansamblului
(«biserica şi ruinele Palatului Domnesc - Hîrlău, «Castelul şi
încă în vremea Regulamentului Organic.
Biserica» - Mogoşoaia) .
Comisia, condusă de Al. Odobescu şi din care făceau
În cazul în care numai o parte a ansamblului este apreciată
parte personalităţi culturale ale epocii , ca: Cezar Bolliac,
ca având valoare de monument public, aceasta este nominalimaiorul D. Pappazoglu şi Al. Pellimon , a organizat campanii
zată separat cu sau fără menţiunea ansamblului «Biserica (pe judeţe) pentru a studia situaţia mănăstirilor şi bisericilor.
schitu Ciolanu», dar şi «Biserica Turnu») .
Rezultatul acestor cercetări , deşi nefinalizat într-un inventar al
Monumentele şi siturile arheologice din acelaşi inventar
monumentelor şi în bună parte pierdut, defineşte în linii mari
reprezintă cca. 48% (254) (vezi N.A. 4) şi se referă la vestigii
direcţiile de studiu : monumente bisericeşti şi arheologice 1 .
preistorice , clasice sau medievale. De remarcat că , alături de
Interesul pentru « antichităţi » (alături de monumente religioase) este relevat în continuare de înfiinţarea , în 1864, de acestea, sunt nominalizate fie separat («Peştera de lângă
Mangalia», « Măgura Boldului », « Măgura cu pietre»), fie
către domnitorul Al. I. Cuza , a unui „Comitet Arheologic"
condus de «generalul » Mavros, în cadrul unui Regulament împreună (Biserica şi Peştera «Cheia»), formaţiuni naturale
pentru Muzeul de Antichităţi , care avea ca sarcină , între altele, legate sau nu de activitatea creatoare a omului.
În sfârşit, categoria pe care astăzi o numim «monumente
buna stare a monumentelor naţionale de orice natură. 2
Regulamentul asupra Comisiunii Monumentelor Publice, de artă cu valoare istorică şi memorială » reprezintă cca. 10%
promulgat la 6 aprilie 1874, de B. Boerescu , ministrul Cultelor (54) dintre poziţiile inventarului , cu menţiunea că acestea sunt
nominalizate individual sau colectiv ("Piatra cu inscripţie latină
şi Instrucţiunii Publice, şi având ca rezultat înfiinţarea unei
din interiorul bisericii catolice din C.-Lung [. „ ]» sau «O cruce
«Comisiuni» conduse de Al. Odobescu, confirmă o dată mai
cu litere slavone» - Cetaţenii din Vale, dar şi «2 cruci » etc.).
mult interesul pentru aceleaşi categorii de monumente.3
ln plus, la sfârşitul inventarului pe fiecare judeţ apare o
Tocmai jafului asupra antichităţilor romane şi activităţi(
poziţie specială «Toate crucile cu inscripţiuni şi movilele
nefaste de «restaurare » a unor monumente bisericeşti ,
întreprinse sub conducerea arhitectului francez A. Lecomte du cele mari din coprinsul judeţului», ba chiar, în cazul jud.
Constanţa, «Tote cimitirele vechi părăsite , toate movilele,
Nouy, li se datorează propunerea de către Spiru Haret - pe
atunci secretar general la Ministerul Instrucţiunii -, la insis- peşterile, valurile şi ruinele din coprinsul · judeţului» .
De altfel , exprimarea procentuală a celor trei categorii are
tenţele repetate ale lui Gr. Tocilescu , ale altor intelectuali , a
primei Legi pentru conservarea şi restaurarea monumentelor o valoare relativă , dat fiindcă fiecare dintre acestea cuprinde
publice, promulgată la 17 noiembrie 1892. Legea prevedea şi
şi poziţii colective («mai multe movile», « două castre romane»,
înfiinţarea unei „Comisiuni a Monumentelor" publice (intitulată
«trei cruci» , «3 biserici ») .
de la început Comisiunea monumentelor Istorice) având ca
Capitolul li din acelaşi inventar este intitulat «Monumente
sarcină în primul rând întocmirea unui inventar al «tuturor
istorice » şi se ocupă de monumente de primă importanţă şi
edificiilor şi obiectelor vechi din ţară care prezintă un
reprezentabilitate selectate , probabil, în special , pe criteriul
deosebit interes istoric sau artisHc, pentru a căror stării de conservare. Din cele 63 de poziţii , 62 sunt monumente
conservare să se ia măsuri».
religioase - biserici şi mănăstiri - , o poziţie fiind Cetatea
Formularea lasă să se într~vadă câmpul de interes în
Neamţului . Este de menţionat , în context, că Mănăstirea
domeniul monumentelor istorice. lntr-adevăr , lnventariul Monu- Curtea de Argeş , a cărei restaurare, dorită de regele Carol ,
mentelor Publice şi Istorice, publicat în 1903, de «Comisiunea» fusese motivul înfiinţării «Comisiunii » din 1871 , sub con(formată din V. A. Urechia, B. P. Hasdeu şi Gr. G. Tocilescu)
ducerea lui Al. Odobescu , nu a fost cuprinsă în acest capitol ,
aprobată de Spiru Haret, în calitate de ministru al Cultelor şi
ci în capitolul I, «Monumente publice» , dovadă a puternicei
reacţii a intelectualităţii împotriva « restaurării» conduse de A.
1
Radu
Greceanu ,
Buletinul
Comisiunii
Monumentelor
Istorice
Lecomte du Nouy, în perioada 1875-1880.
ţara noastră ,

(1908-1945),
Anuarul Comisiunii Monumnte/or Istorice (191 4-19 15),
(1942-1943), Indici bibliografici, în «Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice »,
nr. 3-4, Anul I, Bucureşti , 1990, p. 47.
2
ibidem.
3
ibidem.

De menţionat că , în lipsa cunoaşterii stării lor de conservare, o parte
dintre aceste monumente ar fi putut fi , în concepţia noastră actuală , şi
monumente de arh itectură civilă sau militară.
4
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Important este că, în concepţia legii din 1892, inventarul
este un instrument activ de protecţie pentru monumente , cu
prevederea revizuirii lui la interval de 5 ani «pentru clasarea
ş i declasarea monumentelor». Lucră r ile pe monumente erau
c ondiţionate de autorizarea Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii
Publice, cu avizul Comisiunii. ln fapt , intervenţia CMI nu putea
avea loc decât dup ă clasarea, prin decret regal , a monumentelor - Jucru care a creat numeroase divergenţe cu proprietarii
acestora , în special cu cl erul , astfel încât, la inte rvenţia lui G.
Balş şi N. Iorga, prin decretul din 2 iulie 1915, «toate bisericile
şi mănăstirile ţării, anterioare anului 1834, se declară în
principiu monumente istorice, până la revizuirea şi completarea inventarului general al monumentelor.» 5
Nu trebuie să surp r indă orientarea, în acest decret, către
protecţia exclusivă a monumentelor religioase , având în vedere
c ă , în perioada 1904-1919, CMI era subordonat «Casei
Bisericii ». Acesta este ş i motivul pentru care o mare parte din
monumentele ci vile inventariate s-au ruinat sau au dispărut.
Activitatea Comisiunii însă are un orizont mai larg; studiile
ş i căl ătoriile de documentare ale membrilor ei , publicate în
«Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice», au adus în
a tenţia Comisiunii şi a publicului nu numai monumente clasate,
ci ş i ctitorii mărunte şi case săteşti , căci «şi unele şi altele,
ca rămăşiţe materiale a veacurilor apuse, reflectează
aceeaşi lature de manifestare interesantă şi preţioasă a
vieţii noastre trecute, pe care e nevoie s-o cunoaştem cât
mai bine şi cât mai complet»6.
Viziun ea mai larg ă asupra monumentelor istorice se
re afirm ă în legea din 29 iulie 1919, care ţine cont de extinderea
te ritoriului României şi p romovează noi forme de protecţie
(«Comisiuni region ale»).
Comisiunea centrală are ca sarcină de a se «îngriji de
conservarea staţiunilor sau localităţilor preistorice, clasice,
mec_!ievale şi în general istorice».
lncă din 1919, Al. Lapedatu , membru· al CMI şi viitorul
conducător al Secţiei pentru Transilvania a acesteia (1923) ,
iniţi ază ti părirea unui inventar provizoriu. Acesta se bazează
pe inventarul oficial al fostei Comisii ungare a monumentelor
istorice (publicat în 1906, la Budapesta în «Magyarorszag
MOemlekei »), suplimentat, prin cercetare , cu 24 monumente ,
toate rom â neşti - urmare a preocupării de a se extinde
calitatea c;J e monument în mod unitar la creaţia populaţiei din
Transilvania.
Începând din 1921 , CMI promovează noi instrumente de
evidenţă în toată ţara , prin difuzarea «Chestionarului privitor

la monumentele istorice». Astfel era cooptată intelectualitatea
regională care a avut un aport preţios la promovarea unei
evidente active.
În ·paralel , membrii Comisiei sunt invitaţi să întocmească
repertorii specializate ; în cazul Secţiunii pentru Transilvania,
Michael Csaki va întocmi Repertoriul monumentelor săseşti ,
Julian Marţian «Repertoriul arheologic pentru Ardeal », iar restul
membrilor urmau să publice „Repertoriul monumentelor"7 .
Secţia de la Cluj îşi defineşte cu claritate sfera de
cuprindere a monumentelor şi modul lor de clasificare pe
categorii : monumente arheologice (staţiuni preistorice , tumuli ,
valuri , ruine şi necropole) , de arhitectură (castele şi cetăţi de
toate categoriile , arhitectură religioasă , arhitectură civilă) ,
monumente istorice (în accepţia deja definită de CMI , ca operă
de artă cu valoare istorică şi memorială) .
Sunt consemnate şi criteriile de clasificare , precum şi
modul de organizare a inventarului: «a) inventarierea monumentelor să se facă după situaţia lor geografică (judeţe,
comune); b) se vor înscrie în inventar atât monumentele
(clădirile) cu caracter istoric, cât şi cele cu caracter
artistic; c) în cazul când obiecte de interes istoric sau
artistic se găsesc în clădiri lipsite de un astfel de caracter,
să se facă şi lista acelor obiecte, indicându-se şi locul
unde se găsesc» ~
Din păcate , astfel de inventare de ansamblu nu s-au
realizat. Consemnăm doar publicarea în 1923, la Cluj, a
«Inventarului monumentelor şi obiectelor istorice şi artistice
săseşti din Transilvania», întocmit de M. Csaki , membru al
Secţiunii de la Cluj. Acesta cuprinde cca 300 biserici (dintre
care 76 ansambluri fortificate), 12 castele şi cetăţi , precum şi
casEil particulare.
ln schimb, inventarul oficial este suplimentat permanent în
urma activităţii specialiştilor (în 1923 cu 21 poziţii , în 1924 cu
23 poziţii , etc.)9, dând imaginea unei evidenţe active . Declasările sunt de asemenea relativ frecvente , în special pentru
vulnerabila arhitectură de lemn, victima (ca şi în prezent) a
ignorării semnificaţiei ei istorice şi artistice, ca şi a dorinţei de
înnoire . Tot ca în prezent, lupta Comisiunii pentru conservarea
acestor valori nu este totdeauna încununată de succes .
RESUME
L'arti cle analyse la structu re des in ventaires des monuments historiqu es
publies par la CMI , l'evolution des con ceptions coocernant la qualite de
monument, leur degre de representation pour la culture roumaine ainsi que
leur utilisation en tant qu 'instrument actif de protection des valeurs culturelles.

I. Opriş , Protejarea mărturiilor cultural-artistice din Transilvania şi Banat
Marea Unire - Buc„ 1988
I. Opriş - idem, citând Arh . OMIT - Proces verbal nr. 3161/192 1
9
I. Op riş - idem
7

5
6

după
8

Radu Greceanu - idem, p. 48
Radu Greceanu - Ibidem
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COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE INIŢIATOAREA CERCETĂ·
RILOR DE ARHEOLOGIE MEDIEVALĂ - SĂPĂTURILE DE LA
CURTEA DE ARGEŞ

SERGIU IOSIPESCU

«Comisiunea Monumentelor Istorice îşi trage fiin ţa din
Comitetul Arheologic înfiinţat în 1860 de ministrul Cultelor
Alexandru Golescu » - specifica în 1926 un raport - dintre
ineditele arhivei Direcţiei Monumentelor, Ansamblurilor şi
Siturilor Istorice - adresat de aceeaşi Comisiune Ministerului
Instrucţiunii
şi
Cultelor. Cu asemenea origini , demersul
arheologic al Comisiunii era cu totul firesc , şi nu este de
mirare că primele anchete ştiinţifice privitoare la monumentele
istorice au fost întreprinse de Alexandru Odobescu, viitor
profesor de arheologie la Universitatea din Bucureşti. Însă
concepţia despre arheologie a lui Odobescu reflecta într-o
largă măsură preocuparea pentru «a ntichităţi » a pri mei jumătăţi
a celui de-al XIX-iea veac , oarecum diferită , deci , de
accepţiunea actuală a preţiosului auxiliar al istoriei.
Şi totuşi , deschiderea de drum a rafinatulu i profesor, el
însuşi promotorul primelor săpături referitoare la etapa migraţiilor , legate de tezaurul de la Pietroasa, anunţa , de fapt,
extinderea nebănuitului domeniu al arheologiei medievale ,
adăpat dintr-atâtea surse , inclusiv cele ale istoriei scrise, ades
debordând săpăturile , spre a cerceta şi edificii întregi , nu
numai ruine, pentru a căuta explicaţiile şi a fundamenta
restaurările prin istoria tehnicilor, a ştiinţelor , a arhitecturii şi
a artelor.
Ca şi în alte locuri , prezenţa din 1910 a lui Vasile Pârvan
între membrii Comisiunii * avea să fie decisivă pentru angajarea
instituţiei în activitatea arheologică , aşa cum de altfel i se
meniseră originile.
Lucrarea exemplară pentru demersul de arheologie medievală al Comisiunii rămâne de bună seamă Curtea domnească de Argeş , volum tipărit în 1923 la Cultura Naţională
şi închinat lui Dimitre Onciul , « lămuritorul originilor principatelor
române », preşedintele înaltului for din 1919 şi până la moartea
sa , la 20 martie 1923. Este un volum de o sobră eleganţă şi
aleasă tipăritură , alcătuit din studii istorico-arheologice, datorate lui Virgil Drăghiceanu , arhitectonice şi de restaurare ale
lui Grigore Cerchez şi Nicolae Ghika-Budeşti , de antropologie,
semnate de profesorul Francisc Iosif Rainer, de numismatică ,
ale lui Constantin Moisil, epigrafie (Dimitre Onciul , P. P.
Panaitescu , Victor Brătulescu , Petre Cancel), pictură (I. Mihail)
şi varia , de N. Iorga.
Studii completate, ba uneori şi excedate de ilustraţia de o
rară bogăţie şi calitate, între cate , de bună seamă , albumul
• Referinţele privitoare la activitatea CMI şi a membrilor săi sunt as tăzi
faci litate de excelentul instrument de lucru datorat lui Radu Se . Greceanu,
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice„ 1908-1945. Anuarul Comisiunii
Monumentelor Istorice. 1914-1915, 1942- 1943. Indici bibliografici, Bucureşti ,
1992.

Alexandru Odobescu, după 0 fotografie de la Cabinetul de stampe al Bibliotecii
Academiei Române (foto . G. Dumitriu)

23

http://patrimoniu.gov.ro

frescelor din secolul al XIV-iea. Fără o explicită declaraţie,
întocmirea volumului conturează concepţia de abordare a unui
monument princeps şi înţelegerea arheologiei medievale, cu
ştiinţele sau disciplinele conexe. Deşi viaţa Comisiunii este
departe de a fi cunoscută în chip mulţumitor, se poate atribui
această concepţie echipei indicate de însuşi «Buletinul» din
1923: Grigore Cerchez, Petre Antonescu, George Balş, Nicolae
Iorga, Alexandru Lapedatu , Vasile Pârvan, preot Nicolae
Popescu, Arthur Verona. Cât despre diriguitorul investigaţiilor
arheologice de la Curtea de Argeş , Virgil Drăghiceanu, acesta
ţinea să precizeze de la început că săpăturile «nu au scos la
iveal ă nici o piatră, nici un document care să mărturisească
direct numele fondatorilor şi epoca clădirii acestei biserici », ci
«rezultatele acestor cercetări confirmă în întregime concluziile
criticii istorice moderne , reprezentate prin fundamentalul studiu
asupra origi nilor principatelor române al regretatului D. Onciul
şi numeroasele şi bogatele studii ale d-lui prof. N. Iorga» 1 .
Mărturi e explicabilă prin autoritatea ce o impusese Dimitre
OncJul ca şi aceea, covârşitoare, a personalităţii lui Iorga.
ln privinţa primului , a cărui lucrare , Originile principatelor
române (1899), era citată şi din plin utilizată , temeiurile
certitudinilor lui Virgil Drăghiceanu ar fi fost oarecum zdruncinate de revizuirea de către Dimitre Onciul a opiniilor sale mai
vech i în cursurile universitare din ultimele decenii de viaţă 2 .
Dar esenţia lul nu a fost atunci demersul teoretic, ci
descoperirea însăşi , şi aceasta cu totul spectaculoasă.
Campania de săpături condusă de Virgil Drăghiceanu la
biserica domnească Sf. Nicolae din Curtea de Argeş s-a
desfăşurat între 20 iulie şi 1O septembrie 1920. Începuturile
nu au fost, aparent, deosebit de promiţătoare : sub dalele de
pi at ră ale bisericii , între O, 15 şi 0,24 m, s-a descoperit o a
doua pardosea de cărămizi, apoi la o adâncime de 0,65 m o
«substructie» de bolovani ce racorda între ei cu zidurile si cu
tâmpla stâlpii naosului şi, în fine, o a treia pardosea, tot de
Vi rg il Drăghiceanu, Curtea domnească din Argeş. Note istorice şi
arheologice, în «BCMI », X- XVI (1917- 1923), p. 9.
2
Fundaţia Unive rs ita ră «Regele Carol
Biblioteca Facultăţii de Istorie,
Dimitrie Onciul , Cursuri universitare de istoria Românilor, 1906, ş.a .
1

1.„

cărămidă

şi

«soclul» bisericii 3 la - 0,50 m. O schiţă
mai degrabă teoretică , şi un plan al bisericii
cu indicarea principalelor descoperiri trebuiau să înlesnească
înţetegerea textului 4 .
lnsă tocmai descoperirea substrucţiilor din bolovani din
interiorul bisericii , a solului tot mai puţin umblat dinspre zidul
nordic al naosului, corelate cu punerea în evidenţă prin
săpături şi decapări în exterior a unui vechi zid de incintă cu un traseu nepotrivit înconjurării la slujbe a bisericii prezente
- va conduce în 1935 pe Aurelian Sacerdoţeanu la postularea
existenţei unei biserici anterioare, mai mici, databilă după
moneda regelui Ungariei, Ladislau Cumanul post 1272 sau
1290, biserică demantelată pentru construirea Sf. Nicolae
Domnescs. lntuitia cu totul remarcabilă a lui Aurelian Secerdoţeanu a fost confirmată de noile cercetări arheologice din
anul 1971 prilejuite de deschiderea şantierului de restaurare
a bisericii Sf. Nicolae Domnesc de către DMl 6 . Cea dintâi
biserică din acest loc pare a data - potrivit acestor ultime
cercetări - de la cumpăna secolelor XII-XIII.
Marea, strălucitoarea , mirifica descoperire a săpăturilor lui
Virgil Drăghiceanu din biserica domnească a fost a mormântului nr. 10, neprofanat. Sâmbătă, 31 iulie 1920, ridicându-se
lespedea acestui mormânt «apare întins pe un pat subţire de
nisip, în toată maiestatea morţii , scheletul unui domn cu faţa
craniului căzută spre dreapta; un giulgiu de mătase , bucătăţit ,
acoperea torsul , oasele picioarelor goale („.); în dreptul bărbiei
o materie scămoasă, neagră, câlţoasă, care dă impr.esia unei
stratigrafică, unică ,

Virgil Drăghiceanu , Jurnalul săpăturilor din Curtea domnească a
în uBCMI », X- XVI (1917- 1923) , p. 134- 136.
Ibidem, p. 4Q-41 , fig. 29 şi 30. Ea nu indică decât trei pardosele, deşi
la p. 146- 147 se aminteşte, este drept lâng ă mormântul nr. 4, o alta - marcată
de un strat de var negricios, situat între pardoseala de dale şi prima de
3

Arge~ului,

cără midă .

Aurelian Sacerdoţeanu , Mormântul de la Argeş şi zidirea bisericii
în «BCMI», XXVIII (1935) , p. 52- 54 .
Vezi monografia lui Nicolae Constantinescu , Curtea de Argeş.
1200-1400, Bucure şti, 1984, p. 84- 92, 144 (datare) .
5

domneşti,
6

Biserica Sf. Nicolae Domnesc din Curtea de Argeş - Vedere de la Sân
in incin tă (clişeu CMI , cca 1930)

Nicoară. Săpături şi amenajări
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Argeş, sub domnia caru1a s-a încheiat şi pictarea edificiului.
Într-un sistem coerent se întregeşte şi inscripţia tabloului
ctitoricesc: [r. 1 :]
_

----

[tlw &dl'IAHC/ll'l&'.h H2K6 &li. X(PHCT)tl li(Or)tl

.&/ll'I~0&1iPll'LJH

.G(OH&OA)l'I H Cl'Iil&OAPL~ll[&H'LIH r(O)C(IlO)A(H)Hh 36,lllf (2) &]AUPO&lil'IX'LIH. liAHHIO JKG[H) li'hCGH 0&1111CT~H(H)CK@H [ţCl'IMO-

APh2K.l'lliHl'll'I KGPl'I (3) l'IH]ll .G'.h X(PHCT))tl li(Or)ll fi/ltir0li1iPHl'll'I H
r(O)C(IIO)JKl'I 361llH E.N.rPO&dtJX'LIH: H &1.C6[H Olilll'ICTH IiAH(H)CK@H]

(/ t I co Vladislav cel întru Hristos Dumnezeu I binecredinciosul voievod şi singur stăpânitorul I domn al Ţării Româneşti, al Vidinului şi al întregului I ţinut al Vidinului. ;t Singur
stăpânitoarea Kera Ana , I întru Hristos Dumnezeu binecredincioasă doamnă a Ţării Româneşti şi a întregului I ţinut al
Vidinului);i ţinându-se seama de binecunoscutele pasagii ale
cronicii lui Ioan de Târnave referitoare la campania lui Vladislav
I la Vidin (1369) tabloul votiv din naos ca şi chipul domnesc
din Deisis-ul pronaosului l-ar înfăţişa tot pe Vladislav I - Vlaicu
Vodă - şi ale acestuia ar fi şi osemintele din mormântul nr.
10.
.....
____.."
Binecunoscutul grafit - [r. 1:] g [ lt) I\
,$. UJ

„.,.1„]

· [r.

- ar reprezenta «Un fapt de memorie», reamintire după
cca 13 ani a unui eveniment de o asemenea importanţă .
Un sistem interpretativ venea astfel să înlocuiască după
şase decenii încheierile săpăturilor arheologice ale CMI din
1920 de la Curtea de Argeş .
Numai că noul sistem nu izbutise să încadreze toate
informaţiile rezultate din vechile săpături şi cercetări ale lui
Virg1·1 Drăghiceanu şi, în primul rând, una decisivă : descoperirea la capătul vestic al mormântului nr. 8 a fragmentelor
unei inscriptii funerare ce îngăduie lectura.
~ A. ~j\1c îf.~ ~1') 1' )( (tvtc.
~ («Vladislav întru
Deci acesta şi nu altul a fost mormântul lui
Hristos)> )10.
Vladislav 1.1 1
O a doua chestiune este a grafitului de pe stratul de mortar
dintre cărămizile peretelui nordic al naosului , referitor la
moartea lui Basarab I la Câmpulung , în intervalul 1 septembrie
1351 - 31 august 1352 12 grafit «ieşit la iveal ă cu prilejul
restaurării bisericii» 13 de către CMI. Este regretabil că nu s-a
păstrat o informaţie mai circumstaţiată asupra acestei descoperiri. Oricum , faptul că a fost scris sau, mai degrabă , s-a
păstrat din primul rând al inscripţiei doar anul morţii lui Basarab
I nu trebuie neapărat să conducă la ideea bruştei relevaţii de
memorie la 13 ani după consumarea evenimentului. Inscripţia,
făcută cu prilejul sau la finele veleatului morţii marelui voievod
Basarab , evenimentul anului, rămâne totodată o mărturie a
stadiului construcţiei în toamna 1351 sau , mai probabil,
primăvara şi vara lui 1352. Desigur ea a fost ulterior acoperită
de tencuială , suport al succesivelor straturi de pictură.
A treia chestiune se referă la tabloul votiv din naos în faţa
căruia însuşi Virgil Drăghiceanu socotise că , dacă lectura
«Vidinu lui şi al întregului ţinut al Vidinului» s-ar confirma «prin
imposibil», atunci ar fi vorba, în adevăr, de Vladislav I, pictura
bisericii începându-se pe timpul cuceririi Vidinului (februarie
1369)1 4 . Studiul publicat în 1923 nu reţinuse însă această
interpretare , pe deplin îmbrăţişată de monografia arhelogicoistorică din 1984 (N . Constatinescu) .
Aici intervine însă un incident penibil în istoria cercetării
din anii 1920-1922 de la Curtea de Argeş , lămurit în parte
de actele conservate în arhiva Comisiunii Monumentelor
Istorice. La sfârşitul anului 1922, Virgil Drăghiceanu solicita
preşedintelui CMI rambursarea cheltuielilor deplasării făcute la

J

bărbi ,

dar în care , prin cercetări făcute la microscop de dr.
Grigoriu, se constată textură de mătas e, amestecată cu fire
de păr castaniu ; sub cutele giulgiului de mătase se distingea
modelajul torsului, mâinile încrucişate pe piept, dreapta peste
stânga; prin petecele de giulgiu se distinge , la mij loc, cordonul
pe care scânteiau perle; pe degetele mâini lor se distingeau
inele , pe care le-am şi ridicat în speranţa de a dezlega enigma
numelui ( ... )».
Şi , deşi din mormânt au mai fost prelevate diadema din
fir cu mărgăritare , butonii plaţi ai tunicii şi ai coatelor mânecilor,
de asemenea cu broderie cu mărg ăritare, iar la 7 august
incomparabila pafta de centură , «enigma numelui », după cum
se exprimase Virgil Drăghiceanu , a rămas n edez l egată.
Pentru descoperitor, puterea tradiţi ei avea să fie precumpănitoare . Faptul că în acelaşi loc, lâng ă stâlpul din naos unde
erau scaunele arhiereşti , se făcea dintotdeauna la hramul
bisericii , Sf. Nicolae , pomenirea lui Neg ru V odă şi a doamnei
sale Ana , ca şi atribuirea ctitori ei de căt re letopiseţe şi
pomelnice lui Radu Vodă Negrul 7 era în măsură să-i înlăture
dubiile . Princiarele rămăş i ţe aparţinea u lui Radu I, a cărui
făptură reală în maiestatea domnescului veşmânt se desprindea, pentru întâia oară , dintr-aceea a miticului Negru Vodă.
Identificare hazardată într-o vreme de severă cenzură a
şcoalei critice. Un deceniu şi jumătate mai târziu, Aurelian
Sacerdoţeanu trecea în revistă opiniil e exprimate în istoriografia română privitoare la identitatea osemintelor descoperite în mormântul nr. 10: pe rând Basarab I, Vladislav I sau
după însăşi opinia sa, un voievod sau un alt personaj mort
în jurul anului 1310 şi îngropat, de fapt, în vechea biserică
de la Argeş. Aceasta ar explica poziţi a ş i adâncimea la care
s-a aflat sarcofagul ş i, totodată , neprofanarea sas.
Ultima cercetare arheolog ică şi isto rică (N. Constantinescu ,
1969- 1984) consideră că mormântul nr. 1O cuprinde osemintele lui Vladislav I, ctitor al celei de-a doua biserici de la
7
8

Virgil D răghicea nu , în «BCMI >>, X- XVI (1917- 1923), p. 141 , 149, 44-49.
Aurelian Sacerd oţean u , op . cit., p. 52-53.

„

2:Jt'i" AC" )1.r~)Tt'&I\ tt1) 1t ~c"f~'bV\ etlf\ &w/\ vtkl1
'~cAf'A i;._ ent eoJv~.

e

fl

9
10
11
12

Nicolae Constantinescu, op. cit„ p. 42-43.
Virgil Drăghiceanu, în loc cit., p. 44.
Vezi S. losipescu , în Adi, t. 34, 6 (1981), p. 1204.
CI. Aurelian Sacerdoţeanu, în Dimitrie Onciul, Scrieri istorice, voi. li,
Bucureşti , 1968, p. 424 .
13
Virgil Drăghiceanu, în loc. cit„ p. 31 .
14
Ibidem„ p. 50.
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arhitectul ui francez. De altfel, în pofida unor subtile consideraţii
negative 19 «Rad u Negru » şi «Doamna Ana » au fost văzuţi în
mănăst irea de la A rgeş de Alexandru Pelimon 20 la 1858, de
Tatarescu care i-a şi pictat în 186021 ş i de Alexandru
Odobescu în vara ace l u iaş i an. Mai mult, în vederea alcătui rii
unui Album arheologic şi pitoresc al mă năstirilor din districtele
A rgeşul şi Vâlcea, la solicitarea lui Odobescu , tovarăşul său
de drum , pictoru l elveţia n H. Trenk a desenat în acuarelă pe
«Radu Negru Vodă şi Doamna sa Ana în biserica episcop a lă
de la A rgeş22„, O const ru cţie de istoria artei extrem de
e l aborată a căutat să explice apariţi a acestei inscripţii în
condiţi i l e unei ad ev ărate t ran s humanţe a imaginilor între Sf.
Nicolae Dom nesc şi m ă năsti rea lui Neagoe Basarab, prin
infestarea la un moment dat cu mitul lui Negru Vodă 23 .

Tabloul ctitorilor din na osul bisericii (foto G. Dumitriu, 1922)

Inscripţia pietrei de mormânt a principelui Vladis/av I (clişeu CM/, 1920)

Argeş «CU
inscripţiunii

prilejul descoperiri i şi descifrării complete a
de deasup ra portretu lui lui Radu Negru îm preun ă
du dl. Stoica Nicolaescu „ 1 s. Or, revenit cu o însemnată parte
a mate rialului fotog rafi c şi cu lectura inscr i pţiei, Stoica
Nicolaescu se g ră bis e să publice în ultimul num ăr din «Revi sta
pentru istorie, arh eolog ie şi fi lologie » (1922) 1 6 câteva dintre
«descoperirile » sal e, între care ş i legenda tabloulu i votiv unde
bunul paleograf descifrase corect menţiunea despre Vidin şi
ţinutul acestuia . R eacţia lui Virgil D răghicea nu 17 ş i disputa,
debordând în presa vrem ii , au estom pat oarecum faptul că
Stoica Nicolaescu reconstitu ise in scripţia tabloului votiv
menţion â nd pe Radu I pe temeiul unei lecturi anterioare (1902) ,
când „încă numele principelui nu fusese acoperit cu «ciment»
de restauratorii pi ctu rii "1B. De adăugat faptul - ce nu a scă pat
istoricilor contemporani de artă - reluării portretelor votive di n
biserica Sf. Nicolae domnesc în ctitoria de la Argeş a
principelui Neagoe Basarab. Din neferici re, fresca origin a lă a
dispărut o d ată cu refacerea lui Andre Lecomte du NoOy; este
drept î n s ă că în fresca nou ă a m ănăstirii lu i Neagoe Voevod,
apar «Ion Radu! Voevod Negru » ş i «Doamna Ana » şi nu se
vede sensul , în acest caz, al unei inovaţi i de titlu datorată
Arh. DMASI, fond CM/, dos. Curtea de Argeş . Biserica domnească Sf.
Nicolae, f. 59 .
16
Stoica Nicola escu, Domnia lui Alexandru Vodă Aldea , fiul lui Mircea
cel Bă trân, în «RIAF ", XVI (1922), p. 225-275 .
17
Vezi şi adresa preşedi ntelui CMI către Ministeru l Cultelor şi Artelor la
1 ianuarie 1923 so l icitănd interzicerea altor publicaţii ale lui Stoica Nicolaescu
şi sa n cţi o n are a acestui fun c ţi onar al ministerului, recidivist, «cunoscând fiind
cazul când trimis de profesorul (Ioan) Bogdan, pe spesele sa le, pentru
co l aţiona rea copiilor făc ute de d-sa , cu ori ginalele descoperite de d-sa în
arh ivele B raşov ul ui , şi-a permi s sâ publice aceste documente» (A rh . DMASI,
fond CM I, dos. cit„ f. 62).
18
St. Nicolaescu, Discuţii ştiinţifice . Adevărul asupra importantelor
descoperiri arheologice de la Cwtea de Argeş, Buc ureşti , 1923, p. 12-13.
15

Dar tradiţia istorică este evident aceea ca re singură se
opune atât de f ireştii atribuiri a tab lou lui votiv din naosul
bisericii Sf. Nicolae Domnesc lui Vl adislav I Vlaicu şi Doamnei
Ana . Traditiei istorice i se dato rează si stud iul lui Carmen Laura Dumitrescu , de acum mai bine de un deceniu 24, ce-şi
propu nea să demonstreze că principele donator al fresce i de
la A rg eş , ce l repreze ntat în tablo ul votiv, este totuşi Radu I,
stăpânitor la Vidin .
Desigur, prea precisa încadrare crono log i că a unor forme
artistice - ce le de la Sf. Nicolae Domnesc neapărat după al
Ueilea pă trar al secolului al XIV-iea - este, în aceea şi m ă su ră ,
ca şi datarea strictă a unor niveluri arheologice , supusă
cauţi uni i . R ămân , aşadar, temei urile istorice ale stăpâni rii
principelu i Radu I la Vidin . Or, aşa cum remarca eminenta
medievistă care a fost Maria Holban, temeiurile sunt tot vechile
studii ale lui Gheorg he Brătianu 2 5 şi Ilie Minea26 ale căror
reco n strucţi i pe marg inea izvoarelor, este drept, niciodată nu
au fost combătute serios . Este în discu ţ ie aşadar confruntarea,
în vara lui 1377, dintre forţe l e regelui Ungariei , Louis I d'Anjou
şi o coa li ţ i e fo rmată, după cronica ital i a n ă a lui Andrea Gatar i,
din «Radome Turco e re di Bulg heria » sau, după o continua re
a cron icii Pad ovei , condusă de «Radano , principe de Bulgaria ,
infede lle„ 27 . Scrierea latină ş i s l avo n ă a numelui marelui
voievod Radu I pe monedele sale (Radu , Radulus , Radul) 28
exp l ică eroarea paleografică : «Radome Turco » trebuie citit
«Radoul e Turco». Esenţial este î n să sensul acestei mari
confruntări: repunerea în joc, în anii 1376-1377, de către
regele Louis I, a situaţ i e i politice la Du n ărea de Jos a şa cum
fusese ea statuată în 1369, după înfrângerea agresiu nii ungare
în ţa ratul de Vidin ş i banatul de Severin 29 . Noul e ş ec angevin
nu a putut avea alt rezultat decât restabilirea poziţiilor Ţării
Rom âneşti în zona de conex iune carpato- ba lcanică. Cum la
acea stă vre me vec hiul aliat al domnilor de la Arge ş şi
garant, împreună cu aceştia , al statutul ui Vi dinului de la 1369,
despotu l D obrotiţă, era el î n suşi confruntat cu genovezii ,
19

Mari a Holban, Peu t-11 etre question d'une seconde occupa tion roumaine
de Vidin, par Radu f', suivant de pres celle de Vladislav f' (Vlaicou) de
/'a nnee 1369?, în RESEE, XVII I, 3 (1980), p. 444-445.
20
Alexandru Pelim on, Impresiuni de călătorie în România , ed. Dalila-Lucia
Aram ă, Bu c ureşt i, 1984 , p. 53 .
21
Pave l Chihaia, Din cetă ţile de sca un ale Ţării Româneşti, Bucureşti,
1974. fig . 37.
22
Alexandru Odobescu, Opere, vd l. li, ed. Marta Ani neanu, Bucureşti,

1977 p. 425.
23 Pavel Chihaia,

Contribuţii la identificarea po1tretelor din biserica Sf.
Nicolae Domnesc şi din biserica lui Neagoe de la Curtea de Argeş, în Din
ce tă ţile de sca un ale Ţă rii Româ neşti, p. 131 - 150.
24
Carmen Laura Dumitresc u, Le voivode donateur de la fresque de Sain t
Nicolae Domnesc (Argeş) el le probleme de sa domina /ion sur Vidin au XIV
siecle în RESEE , 3 (1979). p. 541 - 558 .
25 G. I. Brătia nu , L'expâdition du Louis f' de Hongrie contre le prince
de Va/achie Radu f' en 1377, în «RHSEE », li (1925) , p. 73-82.
26
Ilie Minea, Cherana sau Cheraţa, în uCI», I (1925) , p. 412-414.
27
L. Muratori, Rerum /talicarum Scrip tores, ed. dir. Giosue Carducci e
Vittorio Fiorini , t. XVll 1 , Citta di Castello, 1910, p. 145.
28
Vezi Octavian Luchi an, George Buzdugan, Constatin C. Oprescu,
Monede şi bancnote româneşti, Bucureşti, 1977, p. 12-16.
29
S. losipescu, în Istoria militară a poporului ro mân, vo i. li , Bucureşti ,
1986, p. 137-14 1; cf. Şe rb a n Papacostea, Domni româ ni şi regi angevini:
confruntarea fina lă (1370- 1381). în idem, Geneza statului în evul mediu
româ nesc. Cluj, 1988, p. 11 3-130.
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Gisantul ş i alte pietre
de mormânt (C li şee
CMI, 1920 şi G. Dumitriu .)

auxiliari ai angevinilor30 , este firesc ca noua situaţie a
principelui Radu I să fie preeminentă , la aceasta referindu-se ,
eventual , titulatura «Radano , principe de Bulgaria».
Apoi mai este un alt argument, cu totul ignorat în discuţia
istoriografică : poziţia lui Vladislav I la Vidin în 1369. qacă încă
de la sfârşitul iernii forţele româneşti izbutiseră să debarce în
oraşul Vidin , citadela, apărată de balistarii căpitanului Bernabo,
rezistase , şi, la finele . lui august 1369, când acordul românoungar se perfectase şi ţarul Sracimir se înd repta spre ţară ,
regele Louis I anunţa garnizoana sa din Vidin , condusă de
banul Bulgariei , Petru Himffy, de apropiata ei repatriere31 . Este
greu de admis că Vladislav I, intervenind la Vidin în ajutorul
vărului său , ţarul Sracimir, în condiţiile politico-militare ale
anului 1369 şi ale acordului de restabilire a suveranului bulgar,
să-şi fi îngăduit arogarea unor titluri incompatibile poziţiei sale
reale 32 .
S. losipescu, Balica, Dobrotită,
loancu, Bucureşti , 1985, p. 123-125.
.
DIR. D, voi. I, p. 95.
Vezi , totuşi , Chronicon observatis provinciae Bosnae Argentinae ordinis
S. Francisci Seraphici, ed. E. Fermendzin, în «Starine», XX I-XX II (1890),
p. 10- 11 (dar aici este vorba de «rex Bozorad», iar nu de Vladislav); Mauro
Orbini , li regno degli Slavi, Pasare, 1601 , p. 470.
30
31
32
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Curtea de Arge$. gravură după desenul lui Michel
Bouquet din 1840 (Cabinetul de stampe al Bibliotecii
Academiei Române)

Câtă vreme situaţia câştigată prin victoria de la 1377 pare
să se fi menţinut , până în preajma lui mai 1381 33 este un
răstimp suficient pentru încheierea decoraţiei bisericii Sf.
Nicolae de la Argeş şi pictării tabloului votiv .
Sfârşitul celei mai uimitoare şi mai neştiute domnii - aceea

a lui Radu I (cca . 1374-1385) - a fost legat prin săpăturile
Comisiunii Monumentelor Istorice din 1920 de mormântul nr.
1O. Datele cercetării inventarului funerar al acestuia, intreprinsă
de Gheorghe I. Brătianu 34 converg spre a atribui mormântul
unui principe decedat în a doua jumătate a secolului al XIV-iea,
atât după moda veştmintelor ce îmbracă osemintele cât şi ale
personajelor din pafta. Ceea ce pare să fi scăpat atenţiei
arheologilor35 , istoricilor de artă şi medieviştilor este motivul
Şerban Papacostea, op. cit„ p. 125.
G. I. Brătianu, Les fouilles de Curtea de Arge$. în «Revue archeologique», XII (1921), p. 1-23; idem, Les bijoux de Curiea de Arge$ et leurs
elements italiens, în «Revue archeologique" , XVII (1923) . Idem, Les bijoux de
Cwtea de Arge$. Leurs elements germaniques, în uBSHAR», XI (1924), p.
33
34

39-54.

Vezi , totu ş i , consideraţii l e lui Nicolae Constatinescu, op. cit„ p. 114- 117
mai ales, p. 11 6, unde socoate că ate nţi a trebuie îndrepta tă în altă parte.
35

şi,

Theodor I Paleolog

după

fresca de la Mistra

central al decorului din perle de pe centura sau brâul princiar:
el înfăţişează, fără dubii, stilizat, o acvilă bicefală în co ronată ,
simbol, atunci, al despoţiei , conferite sau pretinse. Acvil a
bicefală acoperă fie stăpânirea Drâstoru lui, rec up e rată de la
Terter, fiu l răzvrătit al lui Dobrotiţă 36 , fie îns u şi ţinutul Vidinului ,
o veche despoţ i e.
Surpinzător , acestor elemente ale vremurilor Paleologilor li
se poate alătura şi celebrul «gisant», «statul de p i at ră » ce
acoperea mormântul nr. 13. Reprezentare uni că, din pă cat e
grav vătămată de deplasările muzeistice, ea a fost at ribuită în
ultima vreme, deopotrivă cu mormântul, principelui Radu I,
atribuire ce a necesitat o otioasă demonstratie de istorie a
artei şi acceptarea unei arhaizări a veştminte l or gisantului 37 .
Trebuie spus că, în acest caz viziunea occ i denta lizantă a
istoricului de artă a fost discriminatorie. Frape ază în chip
deosebit în costumul gisantului p ă lăria îna l tă care nu este
altceva decât skiadionul ( (J" tl Ci1. d\...? -}). î n a ltă t iară î mpodob ită
cu perle şi pietre preţioase importată la curtea b iz a ntin ă din
36
37

S. losipescu, Balica, Dobrotiţă, loancu, p. 158- 168.
Pavel Chihaia, op. cit. P. 21-25.

Peretele estic al încăperii de deasupra pronaosului in momentul des fiinţă rii turlelor de
tinichea - august 1911 (clişeu CM I)
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Fresca de la Mistra a despotului Theodor I Paleologu! ( dup ă Mill et), în Jean
Ebersolt , Les arts somptuaires de Byzance , Pari s, 1923

Orient, cu care este înfăţişat de pildă, în fresca bisericii din
I
Paleolog,
despotul
Mistrei
Brontochion,
Theodor
(1383-1407) 38 . Purtat de împăraţi, caesari şi despoţi,
skiadionul, deopotrivă cu vestmântul «arhaizant», îndrumă
identificarea personajului spre despoţia lui Dobrotiţă , legată
prin. fire vizibile şi presupuse de dinastia de la Argeş.
ln sfârşit , butonii plaţi ai tunicii princiare din mormântul nr.
1O, marcaţi de blazonul cunoscut şi de pe monedele lui
Vladislav I şi Radu I - scut despicat, în primul câmp, pe au r,
patru grinzi de email verde; al doilea, plin, aur - , par a sugera
mai degrabă o etapă de restabilire a raporturilor cu Ungaria,
incompatibilă însă cu ultimii ani ai domniei lui Vladislav I.
38
Vezi Jean Ebersolt, Les arts somptuaire de Byzance, Pari s, 1923,
p. 125-126, 115 (marele duce Ioan Apokaukos, socrul lui Dobrotiţă). Este de
luat în seam ă şi galonul descoperit în m or m ă ntul nr. 13, pa rte a skiadionului .

Ca şi cu alte prilejuri , chiar contemporane , şi săpăturile
întreprinse de Virgil Drăghiceanu în biserica Sf. Nicolae
Domnesc au scos la lumină un material arheologic pe care
insuficienţa surselor istorice de altă natură îl face dificil
interpretabil. Dar nu numai săpăturile au creat asemenea
dificultăţi ci şi restaurarea , de altfel exemplară pentru vremea
ei, condusă de arhitectul Comisiunii , Grigore Cerchez , în anii
1911-1912. Ceea ce a atras atenţia39 în Jurnalul lucrărilor,
publicat de arhitectul lancovici în acelaşi «Buletin al Comisiunii
Monumentelor Istorice» din 1923, sunt constatările făcute cu
prilejul demontării turlelor de lemn şi tinichea de pe pronaos :
deasupra bolţilor pronaosului s-au găsit 70 cm . de moloz şi
un strat de cărbuni de lemn , incluzând şi un bloc de « cărbuni
vitrificati »4o.
Analiza machetei bisericii din tabloul votiv din naos ,
înfăţişând incredibilele turle pe patru niveluri înălţate peste
pronaos, a dus la ideea existenţei reale a acestor construcţii ,
ale căror vestigii le-ar reprezenta tocmai molozul şi arsura
descoperită . Scara amenajată în grosimea peretelu i dintre naos
şi pronaos îngăduia accesul la acest etaj, de unde se putea
urmări slujba - prin ferestrele existente - şi se puteau trage
clopotele .
Pusă cu precădere în termeni de istoria formelor, chesti unea pare rezolvată . Ea angajează însă în acelaşi timp
constatările cercetării arheologice şi istorice din 1920 şi
1969-1984, a arhitecţilor , restauratorilor, inginerilor de reziste nţă şi , desigur, a istoricilor de artă.
O romanti c ă vedere a Curţii de Argeş din prima jumătate
a secolului al XIX-iea oferă o imagine întrucâtva diferită a
bisericii Sf. Nicolae Domnesc: intrarea sudică a naosului este
a coperită de o construcţi e îndeajuns de masivă , iar deasupra
pron aosului nu se află nici o turl ă. Datat greşit, 1826, de Virgil
Drăghiceanu pentru a explica ap a riţia turlelor în tabloul votiv
atribuit zugravului Pandeleimon de la 1827 41 şi deci construirea
lor în intervalul 1826- 1827 - desenul lui Michel Bouquet a
fost făcut după natură în cursul şederii artistului francez în
Ţara Românească la 1840 42 . Redatarea duce la concluzia că
turlele au fost înălţate cu prilejul reparaţiei şi repictării din
1844- 1858, s_u această ocazie aducându -se poate la zi şi
tabloul votiv. ln viziunea pictorului modestele turle de tinichea
vor fi fost arhaizate după proporţiile «campanilei » de la Sân
Nicoară . Dar, pe de altă parte , cutremurul catastrofal din 11
ianuarie 1838 43 ar fi fost în stare să provoace prăbuşirea
turlelor, refacerea ulterioară a acoperişului de peste pronaos
conducând la imaginea văzută şi desenată de Bouquet în
1840. Nu este exclus însă ca despre dispariţia turlelor de pe
pronaos să pomenească o succintă însemnare qe pe un
Cliucel de la 1678 păstrat atunci la biserica Sf. lngeri din
Curtea de Argeş : «leat 1830, iunie 19, s-au surpat clopotniţa
bisericii domneşti » 44 . Oricum , la 1838 se amenaja clopotniţa
în turnul de intrare al actualei incinte .
Desigur masa de zidărie a presupuselor turle , de felul celor
înfăţişate de macheta din tabloul votiv , ar fi ridicat constructorilor grave probleme de re z istenţă , iar dărâmarea lor măcar
parţială asupra bolţilor pronaosului ar fi produs stricăciuni peste
măsură de însemnate .
Explicaţia pare a sta deopotrivă în desenul lui Michel
Bouquet şi în constatările, consemn ate, dar neînţelese , ale
restaurării din 1911-1921 şi săpăturii de la 1920. Compararea
formei acoperişului de peste pronaos din desenul lui Bouquet
cu fotografia timpanului vestic al turlei centrale şi a extradosului
39

Carmen Laura Dumitrescu, Anciennes el nouvelles hypotheses sur un
monument roumain du Xl \13 siecle: l'eglise Saint-Nicolae Domnesc de Curtea
de Argeş, în uRRHA », serie Beaux-Arts, XVI (1979) , p. 3-63 , cu deosebire
pentru problemele în di sc uţi e p. 5- 11 .
40
uBC MI ", X- XV I (1917- 1923), p. 95.
41
Ibidem, p. 7, 36, 38; datarea a fost pre luată şi de Ca rmen Laura
Dumitrescu.
42
G. Oprescu , Ţările române văzute de artiş ti fra ncezi (sec. XVIII şi
XIX), B u c ureşti , 1926, p. 27. Cf. Nicolae Constantinescu, op. cil.
43
Ilie Corfus, Însemnări de demult, l aşi , 1975, p. 269-276.
44
P ă ri nte l e Ioan Ionescu, în uMO», X, 9-10 (1958), p. 68 1-68 4; ci.
Nicolae Constatin escu, op. cit„ p. 36.
45
Arh . lancovici,
Jurnalul
lucrărilor,
în
uBC MI »,
X- XVI
(1917-1923), p. 90, 91, 95.
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Săpăturile
de
la
casele
domneşti de la Sf. Nicolae Virgil Drăghiceanu şi maniera

săpătură, în plan secund
vagoneţi răsturnaţi (clişeu CM/,

sa de

1921).

Sân Nicoara

(clişeu

CMI)

bolţilor

pronaosului la « desfiinţarea» turlelo r de tinichea
(iulie-august 1911) relevă existenţa deasupra pronaosului a
unei încăperi cu bolta semicilindrică , lumin ată probabil printr-o
fereastră de pe faţada estică a bisericii. Ea avea către naos
două ferestruici şi o deschidere mai mare cu un parapet de
cărămidă. După inscripţiile de pe tencuiala cu ornament
geometric , de aşteptare a frescei, din pervazul deschiderii mari ,
inscripţii semnalate cu prilejul restaurării de pictură în curs şi
aparţinând unor grămătici ai voievozilor Basarab şi Alexandru46, rezultă funcţia încăperii de peste pronaos - o anexă a
cancelariei domneşti . Mai târziu aici va fi fost tainiţa bisericii,
căci cu ocazia reparaţiilor din vremea fraţilor principi Gheorghe
Bibescu şi Barbu Ştirbei , în octombrie 1851, s-a găsit «în bolta
bisericii , acoperit cu var», un antologhion « dăruit bisericii
domneşti din Arge ş, hramul Sf. Nicolae [... ] de jupăneasa
creştină a lui chir Vasile , Ioana de la Făgăraş , leat 7214»
(1705/1706)47.
Accesul la această încăpere se făcea pe scara amenajată
în grosimea zidului dintre naos şi pronaos , intersecţia de bolţi
la ieşirea sa deasupra pronaosului întrezărindu-se în fotografia
din 1911. Intrarea pe culoarul scării , situată la cca 3 m înălţime
în colţul nord-vestic al naosului, se făcea prin câteva trepte
poate de lemn , a căror substrucţie de bolovani , în retragere ,
ca şi amprenta lor mai sus, pe zidu l nordic al naosului , au
fost descoperite de săpăturile din 192048. Adosat acestei
substrucţii a scaru fusese, probabil, gisantul ce acoperea
mormântul nr. 13.
1O şi 16 septembrie 1920, săpăturile lui Virgil
au continuat la biserica Sân Nicoară, raportul
concentrându-se cu precădere asupra inventarului , modest, al
mormintelor. Singurele elemente de datare ar fi bumbii auriţi
descoperiţi în două dintre morminte , similiari celor ai aşa- nu 
mitului cavaler cu aplice flori de crin, - mormântul nr. 3 din
biserica Sf. Nicolae Domnesc, mormânt aparţinător secolului
al XIV-lea4 9.
Între

Drăghiceanu

Săpăturile din incinta curţii domneşti (9-26 octombrie
1920, 9 martie - 27 decembrie 1921 , 7 februarie - 1 apri li e
1922) 50 , cele mai îndelungate, au urmat mai întâi conturul
zidurilor de fundaţie a caselor domneşti , pentru ca apoi să se
golească interiornl pivniţelor , culegându -se fragmentele de
46
Vezi studi ile domnilor Dan Mohanu şi Constatin Băl an în acest număr
al revistei (p . 2).
47
CI. Virgil Drăg hicea nu , în «BCMI », X- XVI (!917-1923), p. 40, n. 1.
48
Cf. Ibidem, p. 134.
49
Virgil Drăghiceanu , Jurnalul săpăturilor, în «BCMI '" X-XVI (1917- 1923),
p. 146, 148, 68.
50
Ibidem, p. 148-149.

piatră sculptată, ancadramente «gotice» de fereastră, bucăţi
d~ tencuială cu frescă , şi stabilindu-se, în treacăt, adăugirea,
ulterioară , a cerdacului acestor case. Cercetările aveau să fie
reluate şi rafinate de acelea de după 1967, susţinute de

Directia Monumentelor lstorices1.
îri România întregită, descoperirile de la Curtea de Argeş
au stârnit curiozitatea şi au avut un adânc ecou . Deschiderea
mormântului neprofanat al lui «Radu Vodă Negru », stră lucirea
51

Nicolae Constantinescu, op. cit„ p. 34-39, 49- 83.
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Vodiţa în 1912 şi săpăturile CM/ din 1928 (Clişeu
CMI , 1928)

Săpăturile CM/ de la incinta curţilor domneşti de
la rnrgovişte, foto, arh . Ştefan Balş (Fototeca
DMASI) .
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tainică

a vechilor podoabe de aur au atras numeroşi vizitatori;
a fost propagată , tălmăcită şi răstălmăcită în publicistica
vremii. Cel dintâi , la 4 august 1920, a venit la biserica Sf.
Nicolae Domnesc, regele Ferdinand I, animat de cultivatul său
interes pentru cercetarea ştiinţifică . l-au urmat a doua zi
Nicolae Iorga, Ionel Brătianu , pasionat de studiile istorice,
Alexandru Vaida-Voievod , Iuliu Maniu , generalul Răşcanu , «în
mijlocul unei afluenţe enorme de lume , venită din toate colţurile
ţării , ce necesitează postare de gardă militară », ~upă cum
însemna Virgil Drăghiceanu în jurnalul săpăturilor 52 . ln toamnă,
lucrul la casele domneşti prilejuia un nou popas al regelui,
însoţit de principele Carol , principesa Mărioara şi diadohul
Ghiorghios al Greciei - viitorul rege George al II -iea - , apoi
al reginei Maria, în două rânduri.
În aprilie 1924 participanţii la cel dintâi congres internaţional de bizantinologie, iniţiat de Nicolae Iorga şi
desfăşurat la Bucureşti , vor vizita Argeşul , devenit un reper
românesc al artei din vremea Paleologilor.
Pentru doi dintre istoricii români , descoperirile de la Argeş
au avut urmări însemnate . Nicolae Iorga şi-a văzut zdruncinată
concepţia despre domnia « ţărănească » a Ţării Româneşti ,
afirmată cu fervoare în istoria românilor de la Gotha (1905).
Fără a fi renunţat pe de-a-ntregul la imaginea dintâi , marele
istoric admitea acum o vreme a cavalerilor în istoria
ştirea

românească .

tivă

Pentru tânărul Gheorghe I. Brătianu, cercetarea comparaa bijuteriilor de la Curtea de Argeş avea să-i releve
52

Virgil Drăghicea nu , op. cit. , p. 142.

însemnătatea

folosirii surselor arheologice şi de istoria artelor
pentru reconstituirea trecutului, metodă împlinită în cea de pe
urmă carte a sa - La mer Noire - , precum şi î nţelegerea
arheologiei într-o convergenţă postumă cu premergătorul
Alexandru Odobescu .
Este evident că prin publicarea volumului multidisciplinar
Curtea de Argeş, Comisiunea Monumentelor Istorice îşi afirma
plenar menirea; inventarierea, protejarea, conservarea, restaurarea monumentelor istorice desăvârşindu -se prin cercetarea ştiinţifică, arheologică , istorico-arhivistă , epigrafică,
numismatică, antropologică şi punerea lor în -operă pentru
edificiul , infinit perfectibil , al istoriei civilizaţiei pe pământul
românesc .
Săpăturile de la Curtea de Argeş, prin amploarea şi aura
lor, au consacrat arheologia medievală românească. Ele au
sugerat pentru prima dată la noi, în această disciplină , un
program coerent de cercetare a începuturilor principatului Ţării
Româneşti . Acelaşi Virgil Drăghiceanu avea să întreprindă
săpături arheologice în oraşele Curtea de Argeş , Câmpulung ,
Târgovişte şi Severin , să le reia, în 1928, pe cele din 1912
de la Vodiţa . Dacă, graţie, mai cu seamă , descoperirilor de
la Sf. Nicolae Domnesc, autorul lor avea să fie chemat la
1926 între membrii corespondenţi ai Academiei Române,
calitatea săpăturilor sale , chiar în pofida îndreptăţ itelor critici ,
avea să rămână aceeaşi, străină de metodele arheologiei
moderne şi în primul rând de analiza stratigrafică . Astfel încât ,
prin însuşi caracterul perisabil al surselor arheologice odată
cu cercetarea, o bună parte a informaţiei istorice , esenţiale,
s-a spulberat.
Din fericire, în strânsă legătură cu Comisiunea Monumentelor Istorice şi într-o apreciabilă măsură cu activitatea finanţată
de aceasta, şcoala arheologică românească, inspirată şi
condusă de Vasile Pârvan 53 , iniţia şi cercetarea evului mediu.
Ea începea modest şi excentric, la Chiose Aidin , în judeţul
Silistra, prin săpăturile din mai-iulie 1915 ale lui D. M.
Teodorescu la castelul bizantin de aici (sec. VII) . Transformarea ulterioară (sec. VIII) a unui mormânt, adosat curtinei
castelului, în capelă, împodobită cu o statuie a Sfintei Fecioare,
stârnea entuziasmul lui Pârvan : «Barbarul şi sărăcăciosul relief
vechiu bizantin de la castelul săpat de noi la Chiose Aidin va
avea a lua, atât din punctul de vedere al rarităţii sale, cât şi
pentru noutatea conţinutului său stilistic şi iconografic, unul din
locurile cele mai de frunte în istoria artei creştine a ţinuturilor
locuite de poporul nostru , neîntrerupt din vremea greco- romană
până azi »54 , adăugând totodată că «rezultatele săpătur ilor au
răsplătit peste orice aşteptare atât osteneală cât şi banii
întrebuinţaţi „55.

Nu este de mirare că , animat de un asemenea interes
pentru aceea ce s-a numit mai apoi, cu un termen impropriu
şi ambiguu, perioada de tranziţie de la antichitate la evul
mediu, Vasile Pârvan să fi acordat un loc distinct arheologiei
medievale în sinteticele sale Probleme de arheologie În
România (1921 ). Alături de burguri şi cetăţi , biserici , mănăstiri
şi necropole, el includea între obiectivele investigaţiilor arheologice medievale turnuri de pază, cetăţi de pământ , tumuli
şi peşteri , minele, atât de numeroase în Transilvania, apoi
obiectele izolate «de întrebuinţare practică, de artă industrială,
ori de artă frumoasă ».
De la chestiunile regionale - arta religioasă moldovenească
(ale cărei realizări sunt superioare şi influenţează pe cele
muntene) , cu înrâuriri occidentale , polono-ungare, orientale ,
slave şi asiatice, pietrele funerare armeneşti, explicând
ornamentica locală , pictura moldovenească , arta antică grecoVezi privitor la activitatea lui Vasile Pârvan studiul Ra lucă i Verussi din
al revistei noastre.
«ACMI » li (1915), p. 213. Vezi şi D.M. Teodorescu, Rapo11 special
nr. 7. Săpă turile de la cetatea de lâ ngă Chiose Aidin, plasa şi jude ţul Silistra,
mai - iunie 1915, p. 205-2 10.
55
Al. Zub, Vasile Pârvan. 1882- 1927. Bibliografie, Bucureşti, 1975, p.
LVI. La 6 septembrie 1916 (!) solicita Comisiunii Monumentelor Istorice
fondurile pentru conservarea urg entă la Chiose Aidin .
53

acest

54

număr
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romană ,

cea bizantină şi musulmană · în Dobrogea şi Moldova
la culturile preistorice din Muntenia,
unitatea de civilizaţie antică şi medievală a Banatului şi
Olteniei, culturile preistorice din Transilvania , fortificaţiile dacice, burgurile daco-romane, aşezările şi drumurile romane ,
arta şi industriile saxone şi ungare , arhitectura m ed ievală
militară şi civilă , arta bisericească română, în aceeaşi provincie
- Pârvan evocă problema sintezelor, dintre cele medievale
deta şâ ndu -se: originile arhitecturii , sculpturii româneşti , indunărean a- maritimă ,

fluenţel e bizantină ,

italiană ,

dalmatino-sârb ă , gotică ,

evoluţia

stilurilor, picturii şi ornamenticii româneşti, artele industriale ,
arhitectura de interior, mobilierul 56 .
Am zăbovit asupra prog ramului de ce rcetări arheologice
anunţat de Vasile Pârvan în primul număr pe 1921 al
venerabilei «Transilvanii „ de la Sibiu , întrucât în ceea ce privea
evul mediu , asupra ilustrului savant săpăturile de la Curtea de
56

Vasile Pârvan, Probleme de arheologie în România, în idem, Scrieri,
ed. Alexan dru Zub, Bucureşti , 1981, p. 240-247.
57
Ibidem, p. 244.
58
Ibidem, p. 246.
59
Luîndu- ş i încă de la începu tul fun cţi onă rii ei efective, sub preşedinţia
lui Ion Ka linderu , - omu l regel ui Carol I ş i pus de acesta spre a îndrepta
astfel starea de lucruri - ş i «sarcina de a se ocupa mai ales cu organizarea
cercetărilor de arheologie medieva l ă şi m odernă, profan ă şi mai ales
bisericească » (Vasile Pârvan , op. cit„ p. 242), Comisiu nea Monumentelor
Istorice nu a neg lijat la Curtea domneasc ă din Arg~ş celelal te atribuţii de
conservare, restaura re ş i valorificare a monumentelor. ln liTlarea, revo luţi o n ara
pre facere a proprie tăţ ii în România în tregi tă dup ă primul război mondial, CM I
a studiat ş i soluţio n at asanarea situsului arheologic ş i monumentelor prin
exproprierea fostelor embaticuri ale bi se ricii Sf. Nicolae Domn esc (Arh. DMASI ,
fond CMI, dos, 1557, la 12 şi 28 aprilie 1921), to tod ată solicitându-se ministrului
cultelor ş i lui Nicolae Iorga, membru al Parlamentului, intervenţi a pen tru o
rezolvare globală , în sensu l excep tării în aplicarea legii reformei ag rare a
desfiinţă rii « prop ri e tăţ ilor emba ticare ale bisericilor ş i m ă n ăsti rilor ce sunt
monumente istori ce din ca uza interesului istoric şi arheologic» (28 aprilie 1921) .
D up ă negocieri oţioa se în tot anul 192 1 cu pietraru l Francesco Scaringi din
Curte a de Argeş , pentru pavarea bisericii cu dale din p :atră de Oeşti , în ci nci
dimensiuni , de la 40 la 80 cm , ş i chiar solicitarea unei 0xec uţii poliţi e n eşti a
contractantu lui zăbav n ic, lu rarea se executa (3 ianuarie, 26 septembri e,
decembrie 1921 ). În iunie 1924, d upă contractul cu Chaim Feldhamer,
«Steinmetzmeister und Steinlieferant» din Vama , se extrăgeau din carierele
de acolo şi se aduceau la Argeş cele zece noi pietre de mormân t pentru
biserica domn ească (Arh. DMASI, fond CM I, dos. 1551, f. 108, 111). Dup ă
abandonarea resta ură rii fresce lor de că t re pictorului Norocea (ap rili e 192 1),
CMI conti nua lucrarea cu fos tele ajutoare ale acelu ia, Gheorgh e Teodorescu
ş i I. Mihail, punând u-se termen de încheiere în zece luni (ibidem, adrese din
4, 22, 28 iulie 192 1). Conservarea ruine lor case lor domneşti ş i alte lucrări de
conservare , amenajare mai dura u, astfel că abia în noiembri e 1930, sub

Argeş avuseseră o înrâurire până acum nerelevată. «Cât de
importante pot fi săpăturile medievale în România pentru istoria
cultu rii generale europene» - scria atunci Pârvan - «O arată
descoperirea recentă de la Curtea de Argeş , făcută de
dl. V. Drăghiceanu , aşa de asemănătoare în unele_ privinţi cu
descoperirea mormintelor regale de la Mykene„ 57 . ln aceleaşi
pagini mai revenea în două rânduri asupra valorii descoperirilor
de la Arg eş prin frescele de stil bizantin din secolul al XIV-iea
şi pentru istoria artei profane , a vieţii de curte şi militare din
Ţara Rom â nească, ce i se păreau «dominate spiritual de
nord-vestul germanic , fie direct prin casele domnitoare din
Imperiul romano-germanic , Ungaria, Brandenburg , Silesia,
Polonia etc„ fie indirect, prin străinii din Ardeal. »58
Astfel opera de la Argeş a Comisiunii Monumentelor
lstorice59, în pofida scăderilor, aproape inerente vremurilor şi
oamenilor de la noi , rămâne hotărâtoare pentru începuturile
arheologice medievale româneşti .
supravegherea arhitectulu i Horia Teodoru , se putea executa inscripţia CMI de
încheiere a resta ură rii, o pl acă de marmură de Ruşc hiţa roz , pus ă pe glaful
stâng (nordic) al uşii de intrare în pronaos (ibidem , dos. 1552, 6 noiembrie
1930) .
Valoarea deosebită a singurului ansamblu de pictură din secolul al XIV-iea
păstra t în România determina CMI să decidă şi să obţină , mai cu seamă prin
stă ruinţa lui N. Iorga, trecerea definitivă a bisericii Sf. Nicolae Domnesc, şi a
întregu lui sit al C urţi i pri nciare din Argeş în posesiunea sa, sprijinind pe foştii
e n o ri aşi să co n s trui ască un nou edificiu de cult (Arh . DMASI , fond CMI , dos.
1552, adresa CMI nr. 11 7/26 noiembrie 1932 către Direcţia Cultelor din
Ministerul Inst ru cţiunii , al Cultelor şi Artelor şi nr. 635/1933 către Episcopia
Arg eş ului ).

În privinţa co ns ervări i ce lebrului mormânt, la 28 mai 1929 parohul econom
Dumitrescu -cel căruia i se datora salvarea bisericii de la demolarea
pl ă nuită în 1892 - scria lui Nicolae Iorga : «Când s-a descoperit mormântul
lui Radu Negru de că tre domnul Drăghiceanu , avea corpul acoperit cu haină
ş i m a n şe te cu bumbi de aur, pantaloni , pe cap diademă şi chiar ceva peri
din cap şi barbă , încât nici că se vedea centura de sub tunică ; şi acum s-a
descompus totu l din ca uză că de 20 pâ n ă la 30 ori pe zi la toţi pelerinii care
vizitează bi serica domnească, câte 200 şi 300 persoane zilnic, mormântul se
d esco peră ş i se pune în contact cu aerul şi acesta numai din lăcomi a
îngrijitoru lui ca să capete bacşişuri mai grase, căc i sunt zile şi sărbători când
nu se mulţumeşte cu 1OOO lei zi lnic în profitul lui ; mi-e team ă că , dac ă se
va urma tot aşa, ş i oasele (scheletul) ce se mai vede peste 2 sau 3 ani se
va preface în ce nu şe, căci nu se mai conservă » (ibidem, f. 141)
Acoperit cu geam, spart de mai multe ori, mormântul avea să fie în cele
din urm ă pecetluit cu lespede de piatră .
Mate rialul arheologic, asemeni celorlalte documentaţii , scrise sau figurative, au împărtăşi t soarta bunurilor Comisiunii Monumentelor Istorice dup ă
1947, risipite, d acă nu cu totul pierdute. Republicarea lor, ştiinţifică , dup ă
originale sau m ăca r după m ă rturii indirecte , se impune ca o restituire n ecesară.
Ştefa n

RESUME
L'etude presente Ies premiers grandes fouilles d'archeologie medievale en
Roum anie fin ancees par l'ancien ne Comm ission des Monuments Histo riqu es
(1892- 1948) â Cu11ea de Argeş , eglise Saint Nico las „Domnesc" - necropole de
premie rs princes de la Valachie. L'auteur propose des nou ve lles interpretati ons
des resultats deces fouilles : le l ambe (no. 1O) retrouve intact est ce lu i de Radu le'
(cca. 1374- 1385) prince de Valachi e el seigneur de Vidin en Bulgarie , sous la
reg ne du quel tot terminee la peintu re de l'eglise; le gisa nt autrefois dans le net de
l'eglise (aujou rd'hui au Musee National de Bucharest) est, d'apres son costum e,
el par comparaison avec une fresque representant Th eodo re I Paleologue ă
Mistra, ce lui d' un despote de la fin du XIVemc siecle . Quant â l'egl ise elle-meme par un nouve l etude du parement et suivant le jou rn al des travaux de l'ancien ne
resta uration (1910-- 1912), corroboree avec Ies fouilles - on peut penser â
l'existence d'une chambre vo utee au dessus de l'exonartex de l'eglise , avec un
escalier d'acces prati que dans l'epaisseur du mur nord de l'eglise, esca li er auquel
on aboutit, o u par un e echell e en bois ă l'interieur de l'eg lise , ou par une porte â
l'etage dans le mur nord de l'eglise et par une gallerie exterieure.
D'apres Ies donnees de l'archi ve de la Commission des Mon uments
Historiqu es du Royaume de Rouman ie on retrace aussi des autres anciennes
recherches archeolog iques du moyen âge, notamment ceux de Chiose Aidin en
1915 (Dobroudgea meridionale) patronnees par Vasi le Pârvan.
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MONUMENTELE ŞI SITURILE ARHEOLOGICE DIN DOBROGEA ÎN
PREOCUPĂRILE COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

RALUCA VERUSSI

Pământul dintre Dunărea de Jos şi Pontul stâng , mărginit
la sud de Deliormanul (Pădurea nebună) ce acoperă dealurile
ce preced Munţii Balcani - Dobrogea, înfăţişează o succesiune
de strălucite civilizaţii - preistorică, grecească , getică , romană,
bizantină , românească şi otomană , sesizabilă cu precădere
prin monumente şi situri arheologice.
După misiunile de explorare arheologică trimise de împăratul Napoleon al III-iea, cercetările au fost reluate în
Dobrogea românească de către Grigore Tocilescu împreună
cu colaboratori străini .
Prin legea din 17 noiembrie 1892 de înfiinţare a Comisiunii
Monumentelor Istorice se prevedea ca unul din cei trei membri
numiţi să fie directorul Muzeului de Antichităţi din Bucureşti.
În 1892, cel ce ocupa această funcţie era tocmai Grigore
Tocilescu 1 . Astfel, Dobrogea îşi lua locul cuvenit în preocupările CMI. Săpăturile arheologice desfăşurate la monumentul triumfal şi cetatea romană de la Adamclisi , deşi
tributare concepţiei vremii, care considera demne de interes
în reconstituirea istorică , cu precădere, documentele de natură
epigrafică şi artistică , au avut ca rezultat , prin publicarea de
către Tocilescu a inscripţiilor descoperite, introducerea în
circuitul ştiinţific al vremii a acestui important monument. Alături
de activitatea arheologică propriu-zisă, Tocilescu ajutat de
colaboratorul său apropiat, Pamfil Polonic, conştient de bogăţia
vestigiilor aflate pe cuprinsul Dobrogei , s-a preocupat de
identificarea şi cartarea monumentelor şi siturilor arheologice,
remarcabil în acest sens rămânând studiul despre valurile de
pământ şi piatră , nedepăşit până în prezent ca amploare .
l-a urmat ca membru în C.M.I. George Murnu , între
1909- 19152 , dar şi ca succesor al cercetărilor de la Tropaeum
Traiani . Din 191 O, până la moartea survenită brusc în iunie
1927, director al Muzeului de Antichităţi şi membru în C.M.I.
a fost Vasile Pârvan3. De numele lui se leagă cercetarea
exhaustivă a cetăţii Ulmetum , de la Pantelimonul de Sus ,
continuarea cercetării de la Adamclisi , începuturile şi dezvoltarea şantierului-şcoală de la Histria, iniţierea săpăturilor
arheologice în aşezările greceşti de pe ţărmul Mării Negre , la
Tomis, Callatis, Argamum , în cetăţile romane ale limesului
dunărean, la Durostorum, Capidava , Topalu, Carsium , Cius,
Troesmis, Noviodunum , la lbida şi Vadu (Caraharman) . Tot lui
i se datorează constituirea rezervaţiilor arheologice , legal
protejate, de la Histria, Ulmetum , Capidava şi parţial Tomis .
Urmasul lui Pârvan la conducerea Muzeului National de
Antichităţi ', Scarlat Lambrino , a activat ca membru În cadrul
C.M .I. în perioada 1939-1946, dublat între anii 1944-1947 de
Teofil Sauciuc-Săveanu , continuator al săpăturilor de la
Callatis. În ultimul an de existenţă al Comisiunii , arheologia
românească a fost reprezentată de către profesorul Ion
Nestor4 .
Membrii corespondenţi ai C.M.I. în legătură cu Dobrogea
au fost din 1913, pentru Constanţa , profesorul Gil Coriolan şi
Ilie Ghibănescu , directorul muzeului local, iar pentru Tulcea,
D. G. Ionescu, administratorul Pescăriilor Statului . Între
1
Radu Se. Greceanu , Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice,
1908-1945, Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice, 1914-1915, 1942-1943,
Indici bibliografici, 1992, p. 15-16.
2
ibidem, p. 16
3
ibidem
4
ibidem, p. 17

Grigore Toci lescu (1850-1909)
Dobrogea.

iniţi atorul să p ăturil or

arh eologi ce

româneşt i

în

1913-1924, Constantin Moisil , viitorul director al Arhivelor
Statului , pe atunci profesor la liceul din Tulcea, a desfăşurat
o intensă activitate de cercetare şi publicare a antichităţilor
dobrogene . Pentru Durostor, din 1924, Pericle Papahagi şi tot
pentru Durostor şi Caliacra , din 1936, Petre Topa; pentru
Tulcea, anterior ar:iului 1942, membru corespondent era Vasile
Cotovu 5 .
O imagine asupra activităţii practice şi teoretice şi a
problematicii variate cu care Comisiunea se confrunta în
preajma primului război mondial se poate desprinde din
discuţiile purtate în şedinţele ei desfăşurate în acei ani . Printre
referate şi rapoarte asupra lucrărilor de consolidare sau
restaurare desfăşurate la diverse monumente, printre propuneri
şi solicitări venite de cele mai multe ori din partea parohiilor
sau înaltelor autorităţi eclesiastice din toată ţara , printre devize,
probleme administrative, deci printre toate acestea şi multe
altele, greu de cuprins într-o singură frază , vocea lui Vasile
Pârvan răsuna mereu , cu aceeaşi fervoare , în sprijinul
vestigiilor arheologice din Dobrogea . El era cel care pentru
conservarea ruinelor antice de lângă Constanţa propunea
crearea unei zone de protecţie prin îngrădirea locului 6 , şi tot
el este acela care, interesat de toate aspectele şi componen5
ibidem, p. 17- 18.
6 «Anu arul Comisiunii Monumentelor Istorice», 1914, Bu c ureşti , 1915, p.

30-31 .
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tele civilizaţiilor de odinioară ajunse în zilele noastre în forme
frumuseţe rară », ruine de temple şi construcţii ale oraşului
sub care un ochi de cunoscător ar putea cu uşurinţă antic , aruncate şi «expuse stricăciunii vremii şi oamenilor» .
recunoaşte un semn al vechimii , atrăgea atenţia asupra unui
Pentru salvarea lor propunea fie transportarea la muzeu, fie
alt tip de monumente antice - carierele de piatră 7 , solicitând
restaurarea , posibilă prin abundenţa vestigiilor, a vechilor
temple .
un inventar şi o protecţie a acestora .
Cu toate că în şedinţa C.M.I. din 21 aprilie 17, Vasile Pârvan
Pentru cercetarea arheologică de la Histria obţinea 1O.OOO
8
propunea î ngrădirea locului şi astfel protejarea ruinelor din
lei în 1914 , iar din fondurile de restaurare ale aceleiasi
port, Direcţia lucrărilor portului Constanţa socotea terenul
Comisiuni i se aprobau în 1915 «Câteva sute de lei» - lei-aur,
necesar unor noi a menajări 1 B . Construcţia conductei de petrol
desigur - pentru lucrări de conservare a ruinelor cetăţi i , lu crări
Palas a prilejuit descoperirea unor piese arhitectonice, a unui
pe care le ra porta executate deja în şed inţa din 3 octombrie
a aceluiaşi an 9 . La întruni rea din 14 martie 1915 primea ' cap de marmură dintr-o statuie romană , probabil a lui Hadrian
şi a unor inscripţii , toate fiind preluate de către muzeu 19 .
aprobarea , conform noii legi a monumentelor, pentru desInvocând precedentul din 1911., când se distrusese până în
chiderea săpăturilor arheologice de la Mangal ia, paral el cu
temelii o porţiune din zidul antic de incintă cu un turn circular
desfăşurarea lucrărilor de conservare 10. Campania , destul de
aflat în dreptul Comandamentului Corpului V Armată , prin
rodnică , condusă de D.M. Teodorescu, fostul său coleg ,
conservator al Muzeului din Mangalia, dusese la descoperirea trasarea bulevardului cel nou, şi cel din 1912 referitor la un
unei basilici cu resturi de marmură11 .
frumos mormânt creştin pictat descoperit cu ocazia consolidării
malului din dreptul silozurilor şi apoi acoperit, Ilie Ghibănescu
În 7 ianuarie 1914, directorul Muzeului de Antichităţi , secţia
alerta Comisiunea asupra lucrărilor destinate terasamentului
Constanţa , profesorul Ilie Ghibănescu se adresa preşedintelui
şose lei ce venea de la vii spre port, lucrări care distrugeau o
Comisiunii Monumentelor Istorice arătându-şi mulţumi rea pencantitate enormă de piese arhitecturale de marmură: pilaştri,
tru instalarea , graţie bun ăvoi nţei lui V. Andronescu , primarul
cornişe, arhitrave, frontoane întinse pe o mare suprafaţă de
oraşului, şi a întregului Consiliu comunal , a colecţiunilor
tomitane în bufetul din grădina publică a oraşului 1 2. Interesul teren în dreptul Silozurilor20.
Descoperirea «unui turn din centura fortificată a cetăţii cu
pentru antichităţile dobrogene depăşea curând cercul strâmt
inscripţia de fundaţie» 2 1 determina, la insistenţele C.M.1.-ului ,
al specialiştilor . La numai o lună, Fabrica de Ciment Portland
crearea prin exproprierea decisă de Consiliul comunal (20
«Ioan G. Cantacuzino », din Brăila informa Comisiunea despre
ianuarie 1915) 22 a primei rezerv?ţii arheologice din Constanţa .
găsirea în cariera de piatră Mariella din comuna Topalu , a
Ea nu rămânea însă neatacată . ln 1927, cooperativa «Tomis»,
unui puţ zidit în care se afla un bloc de piatră înfăţişând un
care ridicase acolo o construcţie provizorie cu cinci ani înainte,
călăreţ şi o femeie cu doi copii 13, iar Poliţia urbei Mangalia
solicita prelungirea termenului de închiriere23. Tot atunci Baroul
raporta atât Pref~cturii , cât şi Comisiunii despre descoperirea
a două sarcofage de piatră , pe malul lacului , la 500 m avocaţilor din Constanţa , la sugestia Primăriei , cerea .terenul
pentru construirea unui sediu , angajându-se să asigure atât
depărtare de oraş 14 . Comisiunea însărc ina pe profesorul
conservarea monumentului în subsolul boltit al viitoarei clădiri,
Ghibănescu cu verificarea informaţiilor şi supravegh erea
cât şi introducerea lui în circuitul turistic 2 4. Aflăm însă din
transportării pietrelor la muzeu, cheltuielile urmând a se face
raportul directorului Muzeului de Antichităţi, Ion Andrieşescu ,
de către Muzeul Naţion a l de Antichităţi şi din fondurile pe care
că până în acel an continuase să existe, pe terenul expropriat
un comitet de patronaj, nou înfiinţat , alcătuit din personalităţi
în favoarea muzeului , localul cooperativei , distrus, din fericire ,
ca Iorga, Pârvan , Murnu , E. Pangrati, membri ai C.M .I. , alături
de un incendiu în 1930. Ca urmare a unor mai bune relatii
de reprezentanţi ai prefecturii şi primă rJ ei , urma să le strângă
prin organizarea unor conferinţe 1 s. ln aprilie 191416, Ilie cu autorităţile locale, ţerenul urma a fi amenajat şi împrejmu(t , .
prin grija Primăriei 25 . ln acelaşi an apărea şi cererea lui Aurel
Ghibănescu informa despre apeductul roman de la Enghez,
Teposu , vechi comerciant şi depozitar de ziare, care solicita
localizat la 43 km de Constanţa spre Man galia, amenajat la
15 m adâncime ş i cercetat pe o lungime de aproape 1 km . locul în scopul amplasilrii unui chioşc pentru comerţ mărunt26.
Nu numai că răspunsul Comisiunii era negativ, dar la puţină
Cu aceeaşi ocazie vorbea despre descoperirea din portul
vreme urma să se instaleze şi plăcuţa cu numele monumenConstanţa , lângă linia de ca le ferată, a unor «blocuri de
tului: turnul Măcelarilor27 .
marmură , de mărimi colosa le, scu lptate artistic şi de o
17

7

AC MI , 1914, p. 43
8
idem, p. 37
9
idem, 1915, p. 34- 35
10
idem, 191 5, p. 24
11
idem, 191 5, p. 34
12
Arhiva DMASI , fond CM I, dosar nr. 1337/191 3- 1946, f. 3
13
idem , f. 9, 11 , 13, 15
14
idem , f. 16, 18, 20
15
idem, f. 24, 26, 30
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idem, f. 31
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idem, f. 39
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idem' 1: 61
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arheologice de la Adamclisi, campania

Vizita lui Ion /.C. Brătianu , a prefectului de Conpe şantinerul arheologic de la Adamclisi,
primiţi de George Murnu
stanţa

În 1935, Tribunalul judeţului Constanţa solicita un arbitru
din partea Comisiunii Monumentelor pentru evaluarea terenului
din str. Dragoş Vodă, colţ cu Mihail Kogălniceanu, declarat,
datorită descoperirii unui alt turn al zidului de incintă antic 28 ,
«monument istoric» 29 şi expropriat. Scarlat Lambrino , directorul
săpăturilor arheologice din Dobrogea, fusese desemnat să
reprezinte Comisiunea în proces 3o. În 1939, Serviciul Contencios din Ministerul Cultelor şi Artelor trimitea decizia de
expropriere a Curţii de Apel Constanţa , nr. 2, investită cu
formulă executorie 31 . Astfel se crea o nouă rezervaţie
arheologică pe teritoriul anticului Tomis.
Un alt sit arheologic intrat de timpuriu în atenţia C.M.I.
este cel de la Adamclisi , pentru care în vara anului 1914 se
acordau 3.000 lei în scopul terminării localului muzeului32.
Prefectura judeţului considerând cele două corpuri de casă ,
dintre care unul cu două saloane şi o sală , iar altul cu patru
camere, având un teren de 3.000 m.p., ca fiind nelocuite , îşi
exprima dorinţa de a le obţine prin donaţie pentru sediul
primăriei şi postului al II -iea şcolar din Adamclisi 33. Pe bună
dreptate scria Vasile Pârvan, în 20 septembrie 191434 , despre
o donaţie nu putea fi vorba; casele se puteau ceda în schimbul
rambursării sumelor deja cheltuite, sume trebuincioase pentru
clădJrea unui alt local, mai bine amplasat, chiar lângă cetate.
ln 1937 arhitectul Ştefan Balş înainta Comisiunii spre
aprobare planurile şi devizele pentru clădirea unui muzeu şi
28

29
30
31
32
33
34

idem f 98
idem : 1: 96 r
idem , f. 96 , v.
idem, f. 102
Arhiva DMASI, fond CMI , dosar nr. 6/1914-1938, f. 1
idem, f. 6
idem , f. 1O

locuinţa p ăz itorului şi cercetătorilor, ce urmau a se construi
din fondurile Prefecturii35.
Centrala preocupare a Comisiunii va rămâne şi după primul
război mondial marele şantier arheologic de la Histria. An de
an ea va preved ea importante sume pentru cercetările
arheologice. Astfel erau alocaţi în 1919 - 112.350 lei pentru
săpături şi casa personalului de la Histria, în 1922 - 350.000
lei pentru cercetări în Dobrogea , la Histria şi terminarea clădirii
muzeului , în 1923 - 300.000 lei pentru săpături - arheologie
clasică , în 1924 - 500 .000 lei şi în 1925 - 2.000 .000 lei pentru
cercetări arheologice în toată ţara , iar în 1926 - 500 .000 lei
numai pentru săpături - arheologie antică36 .
Pentru muzeul şi casa săpăturilor de la Histria se înaintau
de către arh . George Simotta, în 1920, planurile întocmite
după indicaţiile lui Pârvan37 . Serviciul tehnic condus la acea
vreme de arh . Nicolae Ghika-Budeşti , luând în discuţie cele
dou ă oferte depuse, cea a inginerului Teodoru din Bucureşti
şi cea a antreprenorului Fabio Gentilini , din Constanţa , a decis
asupra celei dintâi3B. Clădirea muzeului ajunsă la roşu în 1922,
din păcate amplasată într-un loc impropriu , a fost mult afectată
de o ploaie torenţială de toamnă şi demolată în anul următor ,
ca urmare a hotărârii lui Pârvan. Dezamăgit , dar nu descurajat,
Pârvan va rambursa din banii săi cei aproximativ 550.000 lei
cheltuiţi 39. În paralel cu construirea muzeului se ridica şi Casa
săpăturilor , proiectată iniţial cu un etaj , pentru găzduirea

35

idem , f. 14
Arhiva DMASI , fond CMI , ad resa CMI către Ministe rul In strucţiunii ş i
Cultelor, nr. 01047/1 oct. 1926
37
Arhiva DMASI , fond CMI , dosar nr. 2323/191 9- 1920, 1942, f. 7
38
idem, f. 1O
39
«BCMI „ , an XX II , tase. 62, 1929, p. 146- 147
36

Săpăturile

de la Histria
(fototeca prof. dr. Dionisie M. Pippidi)
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colectivului ce se forma an de an pe şantierul-şcoală de la
Histria, dar realizată în final numai pe un singur nivel.
Clădită din piatră sumar fasonată , şisturi uşor de găsit în
împrejurimile cetăţii, cu un soclu profilat simplu , cornişe , trepte
şi odihne din piatră cioplită , înconjurată de un mic pavaj , casa
avea un aspect plăcut şi odihnitor. Interiorul tencuit curat, cu
cele patru încăperi de locuit, de-o parte şi de alta a camerelor
de trecere , folosite pentru bibliotecă şi depozitarea pieselor
importante , oferea un confort nemaiîntâlnit până atunci şi insolit
pe acele meleaguri sălbatice. Se punea astfel capăt locuirii în
corturi şi bordeie din timpul primelor campanii de săpături.
Camera lui Pârva n, care-i poartă şi astăzi numele, deschisă
spre zidurile , poarta şi ruinele dezgropate ale cetăţii, a fost
martora tăcută a clipelor de fericire sau nelinişti , lumina
lămpilor de gaz a inspirat de multe ori gândul şi poate parte
din scrierile şi însemnările , publicate mai apoi , s-au compus
aici, după truda zilnică a şantierului. Prin acestea şi multe
încă nespuse Casa săpăturilor de la Histria se îndreptăţeşte
ca un adevărat memorial Vasile Pârvan.
În 1942, Comisiunea Monumentelor Istorice se confrunta
cu iniţiati va, destul de puţin studiată , a Casei Pădurilor de a
împăduri terenul sub care se afla aşezarea civilă Histria.
Aducând argumente de bun simţ şi de specialitate, Scarlat
Lambrino se opunea categoric acestui demers , sugerând , în
acelaşi timp , aplicarea lui pe islazul aflat la «sud de terenul
concedat cetăţii » 40 . Întâmpinarea făcută de Scarlat Lambrino
oferea noi informaţii despre extinderea săpăturilor în aşezarea
civilă Histria , asupra zidului de apărare cu turnuri şi poartă ,
ce preceda cetatea , asupra unor movile ce ascundeau resturi
de clădiri , cu urme de mozaic41 . Astfel , statutul de rezervaţie
arheologică impus de Pârvan pentru o suprafaţă de peste 70
de hectare împiedica îndeplinirea unor nesăbuite idei.
La capătul sudic al litoralului dobrogean, cetatea Callatis
provoca descoperiri importante încă din 1915, descoperiri care
impuneau şi aici crearea unor rezervaţii arheologice. Este cazul
terenului din · bulevardul Regina Maria, colţ cu str. Mircea cel
Bătrân , în suprafaţă de 6.030 m.p„ unde fuseseră scoase la
iveală ruinele unei basilici , posibil a fi amenajate pentru
vizitare.
'
Cercetările arheologice din Dobrogea obţineau în anii
1939-1940 un sprijin financiar important şi din partea
Rezidenţei Regale a Ţinutului Marea, prin descentralizarea
fondurilor acordate anterior prin C.M .I. Din suma de 1.500.000
lei înscrişi în bugetul Ţinutului pentru săpături arheologice se
repartizau 1.000.000 lei pentru cetatea Abrittus , actual Razgrad , în Bulgaria, 150.000 lei pentru Tropaeum Traiani şi câte
100.000 lei pentru Histria , Capidava şi Callatis. Ca un pandant
al reprezentării atunci a recent realizatelor cercetări ar40
41

Arhiva DMASI , fond CM I, dosar nr. 2323/1919-1920, 1924, f. 20 v.
idem , f. 20 r.

heologice de la Curtea de Argeş, în cadrul lucrărilor primului
congres de bizantinologie din 1924, Comisiunea Monumentelor
Istorice sugera ca restul de 50.000 lei să fie ordonanţaţi
profesorului Victor Brătulescu, pentru cercetările de la
Hârşova 42 . Rezultatele acestora urmau a fi comunicate la
congresul de bizantinologie , plănuit de Iorga a se desfăşura,
din nou , în România. Cercetarea cetăţii Carsium, iniţiată de
către C.M.I. şi desfăşurată în perioada 10 iunie - 20 august
1939 sub conducerea lui Victor Brătulescu 43 , impunea luarea
unor măsuri pentru protejarea sitului arheologic. Astfel, se
solicita atât primăriei locale 44 , cât şi Rezidenţei Regale a
Ţinutului Marea 45 , exproprierea locatarilor din preajma cetăţii
şi oprirea carierelor ce exploatau piatra din ea .
lntemeierea Comisiunii Monumentelor Istorice coincidea ,
într-o bună măsură , cu începuturile arheologiei ştiinţifice în
România şi suplinea prin componenţă, posibilităţi de finanţare
şi , mai apoi, prin unele atribuţii prevăzute în lege, activitatea
unui institut de specialitate , pentru înfiinţarea căruia Vasile
Pârvan pleda încă din 1921 . Personalitatea marcantă a
acestuia determina implicarea Comisiunii în activitatea de
cercetare , conservare şi protejare a monumentelor arheologice
antice, lărgind astfel spectrul său de preocupări.
Dobrogea, prin bogăţia şi varietatea vestigiilor sale,
devenise, pe bună dreptate , pământul de predilecţie al
arheologiei clasice româneşti .

RESUME
La fondation de la Commission des Monuments Historiques en 1892
co'incidait, dans une grande mesure, avec Ies debuts de l'arch eologie
scientifiqu e en 'Roumanie. Par sa composition, ses ressources financieres et
aussi, par quelques attributions prevues dans la loi , la Commission rempla9ait
en quelque sort, l'activite d'un institut specialise , pour la creation duquel Vasile
Pârvan plaidait depuis 1921 . Sa personnalite determinai! aussi la Commission
de s'impliquer dans l'activite de recherche , conservation et protection des
monuments archeologiques antiques, elargissant, de cette fa9on , ses preoccupations et ses attributions.
Le grand savant, fondateur d'une vraie ecole archeologique roumaine ,
grâce â son chantier-pilot de Histria, â commence aussi Ies fouilles dans Ies
autres cites grecs du bord de la Mer Noire (Tomis, Callatis, Argamum) , dans
Ies cites romains du limes danubien, (Durostorum, Capidava, Topalu, Carsium ,
Cius, Troesmis, Noviodunum) et puis, au centre du pays, lbida (Slava Rusâ) .
Pour proteger et sauver Ies vestiges archeologiques la Commission des
Monuments Historiques a constitue des reservations, legalement protegees, â
Histria, Ulmetum, Capidava et ponctuellement â Tomis (Constanţa).

a

42
Arhiva DMASI , fond CMI , dosar nr. 2174/1939-1940, f. 1; studiul istoric
publicat în aBCMI », XXX III , 1940, lase. 105, p. 3-24.
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RESTAURAREA MÂNĂSTIRII HUREZI - VÂLCEA
DE CĂTRE C.M.I.

ARH. CRISTINA iONESCU

Marginea Codri lor Vâlcei , într-o minunată oază ,
cu toate podoabele firii , se întemeiază încă din
vechi timpuri un sat.. . Din sus de sat, într-o poiană dintre
copaci bătrâ ni , era şi un schit al cărui ctitor a rămas
necu noscut, pe când m eşteri plătiţi de un Domn au durat în
vecinătatea lui o ctitorie nou ă, cu care nici într-un chip nu
s-ar putea asemăna cea dintâi.
Acel Domn zid itor de biserici - nimenea altul n-a purtat
aşa de mult grija l ăcaşuri l or de închinare creştinească - era ...
Constantin Brâncoveanu, cel mai mare domn de pământ din
toată ţara .» A şa descrie Nicolae Iorga în volumul XIV din
Studii si documente locu l ales de Constantin Brâncoveanu
pentru ctitori în cel de al doi lea an al domniei lui Mănăstirea
Hu rezi.
Ac eas t ă fundatie brâncovenească «Ce trebui a s ă se ia la
întrecere cu vech.ea zidire argeşeană a bătrânului voievod
Neagoe 1 » este formată din schitul Sf. Ioan Botezătorul , din
mănăstirea cu biserica şi bolniţa ei , din schitul St. Ştefan şi
cel al Sf-ţilor Apostoli.
«În

împădurită

a

Începută a fi ridicată în 1690 de meşterii : lstratie lemnarul,
Vucaşin Caragea pietrarul .Şi Manea vătaful de zidari sub
isprăvnicia văru lui Domnului , Pârvu Cantacuzino vei Stolnicul ,
în locuit după moartea sa din 1692 de Cernica Ştirbei lzvoranu l

si cuviosul Ioan Arhimandritul de la Câmpu lung, biserica

Închinată Sf-ţi lo r Împăraţi Constantin şi Elena a fost târnosită
în vara lui 1693 de către Mitropol itul Teodosie în prezenţa
Domnului ctitor ş i a toată casa şi boierimea sa.
«Se ridica astfel. .. o mare zidire în chip de cruce , cu două
rânduri de firide, cu ferestrele încadrate în sculptu ri, cu discuri
săpate asemenea cu cele de la Argeş , cu u şa înf l orită şi două
frumoase turnu ri sprintene ; de jur întrejurul ei se întrupa ziduri
de locuinţă, bogate în stâlpi măiastru lucraţi , în pridvoare de
p r i vea l ă ş i odihn ă, în scări meşteşugit desfăş urate » 2 .

1
N. Iorga, Studii şi documente, voi. XIV (Hârtii di n arhiva Mă n ăstirii
Hurezi).
2
Ibidem.

Mănăstirea

Faţada

Hurezi, Biserica cea mare
de vest («BCM I", 1909)
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Fa ţada

La 30 septembrie î 694 pictura toată era terminată de
greci Constc:ţntin şi Ioan şi cei români Andrei , Stan ,
Neagoe şi Ioachim . ln tinda bisericii , pe peretele de răsărit ,
la dreapta se află portretele Domnului şi ale familiei sale
înfăţişaţi în preţioase veşminte de brocart ţesut cu aur şi argint.
Trei ani de zile , între î 695 şi 1697, s-a mai lucrat la Hurezi
până s-au terminat mănăstirea (chiliile) şi paraclisul ridicat în
mijlocul rândului de chilii dinspre apus şi închinat Naşterii
Maicii Domnului . Pictura paraclisului la fel de bogată ca şi cea
a bisericii celei mari a fost tăcută de zugravii români Marin şi
Preda .
Incinta m ă năstirii este delimitată pe latura sudică de casele
domneşti cu cele două foişoare deschise , continuate de un
şir de chilii cuprinzând în mijloc clopotniţa mănăstirii , care a
suferit modificări majore sub egumenia lui Hrisant (1854) .
Clădirea de pe latura vestică , formată din parter şi etaj,
cuprinde în mijloc paraclisul şi se compune din chilii care dau
spre interiorul curţii prin galerii deschise cu arcade sprijinite
pe coloane. Pe latura nordică incinta este închisă de chilii
aşezate pe două niveluri asemănătoare cu cele de pe latura
meşterii

vestică .

Prinse în interiorul zidului împrejmuitor, împreună cu incinta
mănăstirii se mai află , la sud de prima, incinta atenantelor
mănăstirii , la vest incinta grădinii şi la răsărit incinta bolniţei
şi a cimitirului.
Soţia Domnului , Marica, ctitoră a multor biserici şi mănăstiri
« răvnind şi urmând în toate bunele fapte preaînălţat soţului
său Io Constantin Basarab voievod„3, a ridicat, în partea de
răsărit a mănăstirii , biserica bolniţei, care s-a terminat de zidit
în 1696, iar de z ugrăvit , de către meşterii Preda şi Nicola, în
1699.
De proporţii mici , dar bine găsite, biserica bolniţei, lipsită
de pronaos, este alcătuită din pridvor, naos şi altar. Păstrând
aceleaşi caracteristici compoziţionale şi decorative ca şi
celelalte biserici din complexul monahal Hurezi, biserica are
un soclu larg, un brâu simplu şi rotund . Dedesubtul brâului,
panouri dreptunghiulare sunt împresurate cu rame de profil
prismatic , deasupra corespunzându-le alte panoyri, ce se
încheie în partea de sus cu arcuri în plin cintru . ln rând cu
aceste arcu ri şi încrucişându-se cu ele apare un al doilea rând
de arcuri ce se opresc însă la linia de naştere , îmbogăţind
compoz iţia cu un plăcut joc de umbre şi lumini .
3

Pisania ci. N. Iorga , Inscripţii I, p. 192.

de sud-vest («BCMI », 1909)

Turla , ceva mai joasă ca proporţie decât la celelalte biserici
ale mănăsti rii , are ca plan un poligon decagonal cu ferestre
prinse în trei rânduri de arcade zimţate .
O dată cu biserica s-au zidit şi chiliile şi foişorul cu o
frumoasă p rivelişte de-a lu ngul văii Hurezului şi un aspect
singular în ţirupul Hurezi , datorat în particular arcaturii în
acoladă înaltă şi proporţiilor lui.
Arhimandritul Ioan « Văzând că aceste ale lumii toate ca o
umbră se mută şi neavând în urmă pe nimene - ca să nu
fie de tot uitat şi să nu rămână ca pomul cel fără de roadă 4 »
înalţă cu ajutor de la domnie, în 1698, un schit închinat St-ţilor
Apostoli Petru şi Pavel ce se termină de zugrăvit în î 700.
Biserica schitului, de dimensiuni mici , este mai deosebită ca
formă de plan de celelalte biserici ale Mănăstirii Hurezi. Astfel
apare un pridvor deschis rezemat pe doi stâlpi de piatră şi
două console adosate zid ului bisericii , ş i altarul compus din
trei abside de tip St. Nicolae Domnesc de la Curtea de Argeş.
Faţadele bisericii prezintă aceleaşi caracteristici arhitectonice ca şi biserica mare; acelaşi brâu care o încinge la
mijloc delimitând panouri dreptunghiulare îm presurate cu rame
din ciubuce semirotunde . Ferestrele prezintă ancadramente din
piatră cioplite ca şi cele ale paraclisului. Pe plan octogonal,
turla este croită la tel ca şi celelalte turle de la Hurez. Chiliile
de pe latura dinspre nord a curţii au aceeaşi caracteristici
arhitectonice ca şi chiliile bolniţei. Stăreţia , aflată în colţul
dinspre sud-vest, are un pridvor deschis spre o frumoasă
privelişte a mănăstirii celei mari şi schitului St. Ştefan .
După moartea arhimandritului Ioan , egumenia Hurezilor a
fost preluată de către Dionisie, năstravnicul de Polovragi , care,
bătrân şi puţin stăruitor, a lăsat totul pe seama urmaşului său
Dinisie Bălăcescu . El s-a îngrijit şi de buna stare a clădirilor
mănăstirii şi de înnoiri, printre care cea mai importantă este
minunatul foişor ridicat în 1753 în stânga paraclisului la vechea
stăreţie .

La mijlocul sec. XIX , în timpul arhimandritului Hrisant, s-au
la vechea stăreţie , fiind stră ine însă vechiului stil

făcut lucrări

al

mănăstirii.

Comisiunea Monumentelor Istorice a arătat încă din primii
ani ai fiinţării sale un deosebit interes pentru complexul
mănăstiresc de la Hurezi, considerându-l, aşa după cum stă
4

N. Iorga, Studii şi documente, XIV, p. VI.
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Pridvorul cel mic cu vedere în S/omu
(BCMI , 1909)

Mănăstirea Hurezi. Releveul bisericii mari arh. l.D. Traianescu (BCMI , 1909)
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Mănăs tirea

Hurezi. Releveul corpului de chilii din
vest - aril . I.O. Traianescu

L

scris în raportul din ianuarie 1908, «cel mai preţios monument
religios al vechi Bănii Oltene „s.
Lucrările de conservare la mănăstire , începute în 1905 şi
întrerupte în 1906, au reînceput în 1907 prin lucrări de
restaurare la bi serica schitului Sf. Ştefan, sub conducerea
arhitectului I. Vulcănescu . După cercetări şi studii prealabile ,
materializate într-un reveleu complet publicat în numărul I al
B.C .M.I„ 1908, s-au început lucrările la exteriorul mănăstirii ,
refăcându-se tencuiala şi acoperişul de şindrilă .
În 1908, sub direcţia arh . N. Ghika-Budeşti , s-au săpat la
schitul Sf. Ştefan ruinele împrejmuitoare, care au scos la iveală
temeliile zidului înconjurător al clopotniţei şi caselor egumeneşti
şi călugăreşti. Tot acum s-a realizat împrejmuirea cu un şant
protector atât a ruinelor cât şi a bisericuţei schitului . S-au
început şi lucrările de restaurare la clopotniţa mănăstirii Hurezi
- de la acoperiş până la acoperământul corpurilor de clădire

Mănăs tirea Hurezi - Schitul Sf- ţii Apostoli - re leveu arh. I.O. Traianescu
(BCMI , 1910)

alăturate .

La casele domneşti din incinta mănăstirii s-au fă cut lucră ri
de decapare a tencuielii cu ocazia cărora s-a găsit vec hea
formă a ferestrelor - mai largi şi în arc de cerc la partea
superioară . S-a refăcut apoi tencuiala până la streaşină şi
vechea cornişă ascunsă în streaşina orizontală care s-a aşezat
acum ca streaşin ă înclinată , cum a fost de la început.
La foişorul domnesc, din stânga, s-au înlocuit două coloane
de jos , iar a treia s-a curăţat. Pe faţade au fost executate
lucrări de refacere a tencuielilor. Bolta de jos a fost din nou
tencuită , iar cea de sus a fost refăcută , deoarece se distrusese
şi fusese Î!:llocuită cu un plafon din grinzi şi şipci de lemn şi
tencuială . ln partea superioară s-a înălţat zidăria până la
nivelul ciubucului de sus ce înconjoară acest foişor ca şi casele
domneşti . Arcadele de jos , zidite pentru a obţine o magazie ,
au fost eliberate şi s-a redat foişorului aspectul iniţial. Din
cauza ridicării nivelului curţii, bazele coloanelor fuseseră
astupate , impietând asupra proporţiei clădirii . De aceea s-a
construit un trotuar, obţinându-se astfel vechea imagine a
faţadei.

La foişorul domnesc din dreapta, care prezenta fisuri pe
toată înălţimea datorită unor fundaţii slabe, după o relevare
deosebit de exactă s-a început demolarea lui , urmărindu - se
păstrarea acoperişului în poziţia iniţială fără a primejdui
coloanele de sus. Deoarece terenul era deosebit de slab, s-au
bătut piloţi şi s-a turnat o fundaţie de beton . S-a dorit
menţinerea aceleiaşi cote de călcare ca şi la foişorul domnesc
din stânga .
La paraclis s-a schimbat acoperişul , înlocuind tabla de
aramă cu olane smălţuite , şi s-a refăcut tencuiala la exterior
5

«BCMI » nr. 1, anul 1908, p. 39.
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înlocuindu-se tâmplăria şi cornişele aflate în stare proastă şi
nealiniate.
La clădirile cu cerdac dinspre nord-vest şi sud s-au
desfundat arcadele şi s-au completat arcurile ce lipseau. Tot
la aceste clădiri s-a schimbat şarpanta veche cu una nouă ,
de la calcanul caselor domneşti până la foişorul lui Dionisie .
Ca o măsură de protecţie a monumentului s-a desfundat şi
refăcut canalul de scurgere a apelor.
La clădirea bolniţei tencuiala a fost refăcută , iar zona
grupurilor sanitare devenite insalubre a fost demolată.
Toată zona chiliilor a fost refăcută .
Lucrările conduse de N. Ghika-Budeşti şi l.D. Traianescu
au fost făcute pe baza unor cercetări minuţioase şi studiului
pe monument, a realizării unor studii istorice şi de arhitectură ,
ce au stat la baza proiectelor de restaurare , punându-se un
accent deosebit pe respectarea adevărului istoric şi spiritului
monumentului . Restaurările acestei perioade pot sta sub
semnul îndemnurilor lui Nicolae Iorga, care , la conferinţa
privind problemele patrimoniului cultural , ţinută la 13 decembrie
1914, spunea: «pe lângă toate aceste elemente materiale ,
oricât de spiritualizate pentru a da frumuseţea , mai este însă
şi altceva nepreţuit şi care , hotărât , nu se poate restaura:
urma vremurilor, cu tot ceea ce au adus pe aripele lor acolo6» .
Şantierul C.M .I. se continuă în anul 1909, când se termină
luc rările exterioare la paraclis, învelindu-se cu olane corpul cel
mare şi acela al cerdacului . Totodată se reface bolta care
prezenta o seamă de crăpături şi se înlocuieşte fereastra mare
a altarului cu alta din lemn de gorun , iar ferestrele cele mici
sunt curăţate şi vopsite .
Clădirea cu cerdac prinsă între casele domneşti şi paraclis
a fost învelită cu olane, s-au tencuit pereţii şi bolţile rămase
neterminate din vara precedentă şi s-au schimbat toate
legăturile de la capetele coloanelo r cu altele noi . La galeriile
de jos s-au reparat plafoanele , înlocuindu-se grinzile putrede.
La foişorul domnesc din stânga s-au curăţat şi reparat
parapetul de piatră şi treptele scării .
La foişorul domnesc din dreapta s-au continuat lucrările
din 1908, refăcându-se, din cărămidă nouă, atât bolta de jos
cât şi cea de sus, precum şi arcurile. Scara lui loanichie
(1854) , scara principală a stăreţiei , ce era alipită de arcadele
galeriei de jos, s-a readus în vechea ei poziţie , alăturând-o
6

uACMI », 1914, p. 137.
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de peretele plin al foişorului din dreapta, aşa dup ă cum s-a
vechea temelie a scării .
La capătul din dreapta al şirului de chilii se afla vechea
bucătărie - boltită cu bolţi în formă de trompă suprapuse în
trei rânduri din ce în ce mai mici , până ce se pierdeau în
coşul octogonal - care a fost , în perioada în care aici era
spital , despărţită în două etaje - s-a restaurat în vechea ei
stare .
Cu lucrările întreprinse la foişorul lui Dionisie s-a reuşit
redarea imaginii lui iniţiale ; reconstruit din temelie în 1872,
sub îngrijirea antreprenorului Pomarantz , foişorul , cu ocazia
reparaţiilor generale făcute mănăstirii , mai păstrează doar
coloanele şi parapetele originare din piatră . Astfel tavanul din
lemn s-a înlocuit cu o boltă stelată , la fel cu bolta iatacului
din capătul răsăritean al şirului de chilii dinspre miază-zi,
postamentul scării s-a refăcut , prevăzându-se firide şi bolţi în
plin cintru după cum au existat şi la celelalte scă ri vechi .
Streaşina şi panta acoperişului , precum şi învelitoarea din
olane smălţuite s-au refăcut în conformitate cu imaginea
foişoarelor celor vechi. S-a nivelat curtea măn ă stirii , rezolvându-se scurgerea apelor şi protecţia clădirilor ; s-a
executat un trotuar de 1 m lăţime .
Lucrări de curăţire a curţilor interioare s-au fă cut şi la
schiturile Sf. Ştefan şi Sf-ţii Apostoli.
În anul 1910 activitatea CMI pe şantierul m ă n ă st i rii Hurezi
s-a materializat prin lucrări la chiliile şi foişorul de nord ,
refacerea acoperişului la stăreţie şi foişoarele ei . Lângă
paraclis s-a dărâmat foişorul lui Hrisant şi s-a construit o nouă
sca ră la dreapta trapezei, unde s-a constatat că exista mai
înainte , iar trapezei i s-a refăcut faţada . Tot acum s-a re parat
provizoriu acoperişul bisericii celei mari.
În anul 1911 continuă lucrările prin tran sformarea fostului
local al spitalului, alipit măn ă stirii , în aşa fel încât s ă facă
parte din familia estetică a celorlalte clădiri ale mănăstirii , iar
ca funcţiune să poată fi utilizat ca ateliere de ţesătorie şi
camere de oaspeţi. S-au terminat de restaurat vechile chilii ,
iar cele noi (1842) , de pe latura de răsărit , s-au dărâmat
pentru a se redeschide poarta cea veche ce ducea la bolniţă
- refăcută din stejar în stilul vechilor porţi .
Zidul de împrejmuire al bisericii bolniţei s-a completat şi
refăcut o dată cu foişorul de alături , ca şi zidul de împrejmuire
de la schiturile Sf . Ştefan şi Sf-ţii Apostoli . La schitul Sf-ţii
Apostoli s-a terminat pridvorul din faţă care ameninţa să cadă
găsit
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şi
să

s-au pregătit materialele pentru ca în campania următoare
se poată reface întocmai cum a fost.
Pe lângă aceste lucrări s-au făcut cercetări asupra
tâmplelor de la cele două schituri , ca şi asupra celei de la
schitul Sf. Ioan. Tâmpla acestui schit se afla în bună stare şi
aproape neschimbată la biserica din Românii -de-Sus. Cea de
la schitul Sf. Ştefan se afla la biserica satului Rămeşti ,
adaptată dimensiunilor acestei biserici, dar se putea face , după
părerea lui I.O . Traianescu , după modelul ei una nouă spre
a împodobi schitul ca mai înainte .
,
Tâmpla schitulu i bisericii Sf-ţii Apostoli împodobea biserica
din Bogdăneşti şi se putea readuce la locul ei .
La reluarea şantierului CM! în 1912 au început lucrările
de restaurare la biserica cea mare , ridicându-se în acest scop
schelăria de faţadă şi refăcându -se şarpanta de la turla cea
mare .
Se restaurează acum şi vechea fântână din epoca lui
Constantin Brâncoveanu si se continuă lucrările la localul
fostului spital.
·
La schitul Sf-ţii Apostoli se termină lucrările la pridvorul de
sud .
Continuîndu-se luc rările de cercetare pe care se bazau
proiectele de restaurare ale CMI , s-au publicat în «BCMI » din
1915 planul şi perspectiva măn ăstirii Hurezi întocmite în timpul
ocupaţiei-austriece (1731) de către Weiss , lngenieur Obrist

Mă năs tirea

Hurezi detalii

pa rap e ţi. Foişorul

lui Dionisie . Releveu arh. I.O. Tra ianescu -(BMCI. 1909)

(inginer şef . ) : Studiul publicat face comparaţia între starea
complexului mănăstiresc după restaurările egumentului Hrisant
oglindite în desenul lui Freiwald şi situaţia evidenţiată de
documente austriece pentru a putea avea « bună îndreptare
asupra problemelor ce-şi aşteaptă rezolvare de la actuala
restaurare 7 '"
În anii ce urmeaz_ă, până în 1920, nu s-au mai executat
lucrări de restaurare. ln 1920 s-au făcut reparaţii la acoperişul
bisericii celei mari , reparându-se în acelaşi timp şi jgheaburile .
Acoperişul de olane la chilii şi paraclis a fost completat şi
reparat în 1923. Tot acum s-a consolidat şarpanta la fostul
7

spital. La paraclis s-a reparat învelitoarea turlei, cornişa şi
zidăria spartă de un trăsnet. Tot la această turlă s-a făcut o
streaşină înfundată la tambur.
,?-au executat tencuieli la chiliile dinspre vest şi nord.
ln 1924 s-a învelit întreaga clădire a caselor domneşti cu
olane şi s-au făcut reparaţii la şarpantă . Cu materialul
recuperat de aici s-au făcut reparaţii la învelitoarea de olane
a chiliilor.
În anul următor - 1925 - se execută din nou învelitoarea
chiliilor din vale şi se lucrează la restaurarea tâmplei bisericii
mănăstirii. Tot în acest an se face o propunere de transformare
a vechii cuhnii şi brutării în bucătărie şi spălătorie .
La schitul Sf. Ştefan , în anul 1927 se î nveleşte din nou
cu şiţă în întregime biserica , refăcându-se şi şarpanta, şi se
execută alte lucrări de întreţinere (reparaţii tâmplării , spoit cu
var întreaga biserică) .
La schitul Sf-ţii Apostoli se execută lucrări de refacere în
întregime cu şiţă a învelitorii de la pridvor.
Lucrări de î ntreţinere şi reparaţii la învelitori se execută şi
la bolntia mănăstirii, la biserica mare si la casele stăretiei.
În vara anului 1928 -, arhitectul 'regionalei Oltenia, l.L.
Athanasescu , raportează CM! , în urma unor deplasări făcute
la Mănăstirea Hurezi , despre lucrările făcute de stăreţie fără
ştiinţa CM! , adică înfiinţarea unui nou paraclis în casele

Arh iva DMASI, fo nd CMI , dosar nr. 3189, fila 68.

domneşti, starea inadmisibilă în care se păstra
mănăstirii şi necesitatea unui inventar al pieselor din

tezaurul
care este

compus.
Tot în acest an se execută lucrări de restaurare a şarpantei
şi învelitorii la biserica mare a mănăstirii - turla mare, turla
mică - , iar la casele stăreţiei se refac tencuielile exterioare
până la foişorul lui loanichie. Se execută şi lucrări de reparaţie
la trotuarele din jurul acestor clădiri .
Campania lucrărilor din 1929 cuprinde lucrări la biserica
mare - şarpantele şi cornişele de cărămidă de la bazele
turle:lor şi streaşina corpului bisericii .
ln perioada 1928- 1929, arh . I. Athanasescu întocmeşte un
proiect pentru o. nouă clopotniţă a mănăstirii .
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Din 1930 încep lucrările la pardoseala bisericii celei mari,
cu această ocazie descoperindu-se două morminte , pentru
cercetarea cărora se cere sprijinul unui arheolog. Tot acum
încep şi lucrările refacerii tâmplei bisericii de către Gh . Tudo r,
şeful atelierului de reparaţii al CMI.
De altfel în decembrie 1930 arh . I. Antonescu scrie într-un
raport către Ministerul Instrucţiunii şi Cultelor: « Mănăstirea
Hurezu de altfel este singura mănăstire care pot spune că
este în perfectă stare, nemaiavând nevoie decât de mici
întretineri »7.
În decembrie 1931 , CMI este atenţionată de problema
apărută la pictura din turla cea mare , unde , din cauza învelitorii
prost executate , au apărut infiltraţii care degradează fresca problema picturii ansamblului monahal de la Hurezi fiind în
atenţia CMI încă de la începutul şantierului de la Hurezi.
Tot în 1931 se execută lucrări de întreţinere şi reparaţii
la învelitoarea bisericii celei mari, se continuă lucrările la
pardoseală - în pronaos. Acum se reface şi tencuiala interioară
în întreaga mănăstire şi în exterior la casele stăreţiei,
arhondaric, paraclis, bucătărie şi chiliile dinspre nord ale
maicilor.
În campania din anul 1932 lucrările sunt îngreunate de
reducerea fondurilor, reuşindu-se numai câteva reparaţii la
înv~l itoarea bisericii celei mari şi a chiliilor dinspre nord .
Intre anii 1933-1935, luc rările de întreţinere stagnează din
cauza lipsei totale a fondurilor.
Anul 1936 nu este nici el mai bogat în lucrări de restaurare ,
executându-se numai lucrări de întretinere a înve litorii de olane
de la chilii . Acest subiect controversat între CMI şi episcopie
care sustine necesitatea în locuirii olanelor cu tablă galvanizată
ramane · în acest an nerezolvată. Consecinţa acestei
neîntelegeri este refacerea între anii 1937-1938 a învelitorii
bisericii mari a m ăn ăstirii cu tablă galvanizată de către
episcopie . La 11 martie 1939 , CMI trimite stăreţiei M ănăstirii
Hurezi o notă în care îşi arată neml!,lţumirea pentru executarea
acestei lucrări fără aprobarea sa . ln iulie 1939 , CMI printr-o
colaborare cu Institutul Politehnic din Bucureşti încearcă
remedierea aspectului exterior al învelitorii din tablă galvanică
a bisericii brâncoveneşti prin procedeele de arămire sau
vopsire.
Arhitectul I. L. Athanasescu face în 1941 un deviz de
lucrări de întretinere la Mănăstirea Hurezi şi schiturile
aparţinătoare ei . ·Aceste lucrări urmau a se executa eşalonat
în funcţie de fondurile de care dispunea CMI .

În această perioadă , datorită stării picturii bisericii celei
mari , stăreţia cere aprobarea şi participarea cu fonduri a CMI
pentru spălarea ei .
în 1943 se reface învelitoarea palatului domnesc cu ţiglă .
ln anul 1944 se lucrează la restaurarea picturii bisericii
schitul Sf-ţii Apostoli şi a stranelor, iar delegatul CMI face un
raport în_ legătură cu posibilităţile de restaurare a tâmplei
bisericii. ln această problemă , la 11 august 1944, arh . Ştefan
Balş face o notă cu privire la modalitatea de restaurare a
acestei tâmple. Lucrările vor fi terminate în 1945 iar recepţia
lor definitivă va fi făcută la 25 iulie 1947 de arh . Ioan Busuioc.
În 1947 se mai executau lucrări exterioare la măn ăstire,
acestea fiind ultimele lucrări executate la Hurezi înainte de
desfiinţarea abuzivă a Comisiunii Monumentelor Istorice prin
decretul din 29 decembrie 1947 şi trecerea la o nouă formă
de organizare a protecţiei patrimoniului cultural.
Primii 55 de ani de fiinţare ai CMI, materializaţi şi în
lucrările de restaurare, conservare şi întreţinere a complexului
mănăstiresc de la Hurezi - Vâlcea, pot fi rezumaţi prin spusele
lui Nicolae Iorga, unul dintre preşedinţii ei , la conferinţa «Ce
este un monument istoric? »: «Acestea sunt monumentele
noastre istorice. „ Unde le veţi vedea, să le recunoaşteţi , să
le respectaţi şi să le ridicaţi , dacă aveţi puterea, din ruina şi
părăsirea lors„.
8

uACMI », 1914, p. 140.

RESUME
L'ensemble monastiqu e de Hurezi (dep. de Vălcea) se compose du
couve nt proprement dit avec sa grande eglise et son hospice (bolniţa), ainsi
que de trois skites: uSaint-Jean Baptiste», uSaint-Etienne» et uSa1ntsAp6tres» .
Erige
partir de 1690, en tant que principale f~nd.ation. religieuse. du
prince Constantin Brâncoveanu , l'ensemble tout ent1er a. 1ou1.- des Ies prem1ers
temps d'activite de la Commission des Monuments H1storiques - de la plu s
grande attention de celle-ci. Les travaux de conservat1on et . restaurat10~
debuterent en 1905 et se poursuivirent, avec diverses 1nterrupt1ons dues a
des circonstances economiques et politiques defavorables, jusqu'en 1947
lorsque, en raison d'un Decret emis le 29 decembre de l 'a nn ~e, la Commission
des Monuments Historiques s'est vue liquidee et transformee.
Tous Ies travaux qui y furent faits reposaient sur des etudes et recherches
d'archeologie , histoire et architecture des plus approfondies alin d'assurer le
respect de l'a uthenticite historique et du climat stylistique du monument.

a

Mănăstirea

Hurezi. D esfăş ura re corp chilii cu clopotniţa (latura de sud).
Rel eveu arh . I. Traianescu.
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PRECURSORI, MEMBRI

ŞI

COLABORATORI

Marele ban Mihalache Ghica, mare colecţionar de an tichităţi, salvatorul
tezaurului de la Pietroasa 11794- 1850/ (Cabinetul de stampe al Bibliotecii
Academiei Române, foto G. Dumitriu - DMASI)

«General inspectoru/„ carantine/or Nicolae Mavros (Tablou odinioară in colecţia
familiei Katzebue dăruit Institutului de arheologie din Bucureşti, foto
S. losipescu - DMAS I)

Alexandru Odobescu (Cabinetu l de stampe al
Bibliotecii Academiei Române, foto G. Dumitriu DMASI )

Vasile Alexandrescu-Urechiă, preşedinte al CM/
/1892- 1901 / (Cabinetul de stampe al Bibliotecii
Academiei Române, foto G. Dumitriu - DMASI)
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Ion Kalinderu, preşedinte al CM/ / 1901-1913/
(Cabinetul de stampe al Bibliotecii Academiei
Române, foto G. Dumitriu - DMASI)

Al COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

N. Iorga şi cursanţii Unive rsităţii din Văleni pe drumurile Văii Teleajenului spre
descoperirea monumente/or istorice ale celei mai necunoscute lă ri - România
1909 (Cabinetul de Stampe al Bibliotecii Academ iei Române, foto G. Dumitriu ·
- DMASI )

Un popas în vii. Nicolae Iorga cu Vasile Bogrea
pentru lă murirea chestiunilor de toponimie

Dr. Constantin I. Istrati, preşe dinte
/191 3-1918/ (Fototeca DMASI)

al

CM/

Dimitre Onciul, preşedinte al CM/ / 1918- 1923/
(Cabinetul de stampe al Bibliotecii Academiei
Române , foto G. Dumitriu - DMASI )

Grigore Cerkez, preşedinte interimar al CM!
/1923-1924/ (Cabinetul de stampe al Bibliotecii
Academiei Române, foto G. Dumitri u - DMASI)
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Alexandru Lapedatu împreună cu Ion l.C. şi Elisa
(Cabinetul de stampe al Bibliotecii Academiei Române, foto G. Dumitriu - DMASI)
Bră tia nu

Gheo1g he Balş, membru al CM/, 19 13-1934
(Cabinetul de Stampe al Bibliotecii Aca dem iei
Române, foto G. Dumitriu - DMA SI)

Nicolae Ghika-Budeşli, membru al CM/ 1937 1943 (BC MI , 1944)

Nicolae Iorga, A.C. Cuza şi Vasile Bogrea în faţa
Universită ţii din
Văle nii de Munte 1909
(Cabin etul de stamp e al Bibliotecii Academiei
Rom âne, foto S. losipescu)
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PRECURSORI
MEMBRI SI
COLABORATORI
Al COMISIUNII
MONUMNTELOR
ISTORICE

N. Iorga, preşedinte al CM/ (1923-1940),

alături de regele Carol al II-iea, marele
voievod Mihai de Alba Iulia - 1931 (Cabinetul de stampe al Bibliotecii Aca demiei
Române, foto G. Dumitriu - DMASI)

N. Iorga plecând de la ceremonia de inaugurare a
Muzeului Colecţiuni/or CM/ din laşi - 1931
(Cabinetul de stampe al Bibliotecii Academi ei
Române , foto G. Dumitriu - DMASI )

N. Iorga in faţa sicriului cu rămăşiţele pămâ nteşti ale lui Wathang al Vl-lea,
regele Georgiei, mort la 1747, date de guvernul sovietic drept osemintele lui
Dimitrie Cantemir - 1935 (Fototeca DMASI), după informa ţii prof. univ. A.
Andronic - laşi
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Ceta tea Hotinului (Fototeca DMA SI)

Cetatea Sorocăi - pla n de situaţie şi 4 relevee dupa
sapaturile lui Virgil Draghiceanu şi cercetarile CM/ de
conductor tehnic V. Costin (Arhiva DMASI)
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Academia Română - şedinţă solemnă în 1942. În plan central. la dreap ta
Academiei, prof. Ion Simionescu, Alexandru Lapeda tu. preşedin te
al CM/; ultimul în plan secund la masa din stânga Gheorghe Bră tian u, membru
corespondent CM/ pentru judeţele Putna, Bacă u, Roman (Cabinetu l de stampe
al Bibliotecii Academiei Rom âne, foto G. Dumitriu - DMASI )
preşedin te lui
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PRECURSORI
MEMBRI SI
COLABORATORI
Al COMISIUNII
MONUMNTELOR
ISTORICE

Alexandru Lapedatu, preşedinte al CM/ / 1940-19471 (Cabinetul de stampe al
Bibliotecii Academiei Române, foto G. Dumitriu - DMASI)

Curtea domnească de la Tîrgovişte in timpul asanării
şi investigaţii/or, foto arh . Ştefan Balş - 1939 (Fototeca DMASI)

Documentar fotografic alcătuit de Sergiu losipescu
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UNELE CONSIDERATU PRIVIND
CERCETĂRILE DE LĂ BISERICA DOMNEASCĂ DIN CURTEA DE ARGEŞ.
TIMPANUL
DE VEST AL NAOSULUI SI
DESCOPERITE
.
. INSCRIPTllLE
.
DAN MOHANU, CONSTANTIN BĂLAN

I.

OBSERVAŢII

STRATIGRAFICE

În încercarea de a data ansamblul pictural din Biserica Sf.
Nicolae Domnesc din Curtea de Argeş , stabilind ctitorii ,
provenienţa meşterilor sau coordonatele stilistice ale vechilor
fresce , cercetărilor le-a lipsit un sprijin esenţial : studiul
tehnologic .
Admirabilul număr al «Buletinului Comisiunii Monumentelor
Istorice» din 19231 , încununând cercetările ce au însoţit
restaurarea Bisericii Sf. Nicolae, nu a avut un studiu aprofundat
al materialelor şi tehnicii folosite în construirea şi decorarea
vechiului monument argeşan.
De aceea, reluând , după mai bine de şaizeci de ani ,
lucrările de conservare-restaurare a picturilor murale din
interiorul Bisericii Sf. Nicolae Domnesc, sub imperativul unor
inte rvenţii de consolidare urgente, am Incercat să asigurăm
un studiu tehnologic, pe baze ştiinţifice 2 . ln acelaşi timp munca
noastră s-a transformat într-o adevărată cercetare arheologică
a picturilor murale , dorind să stabilească realitatea stratigrafi că
pentru fiecare zonă a bisericii , recuperând detalii din fresca
veacului al XIV-iea, detalii necunoscute sau deformate de
rep i ctări.

Înainte de a prezenta cercetările privind zona vestică a
naosului , ce ascunde una din «cheile» existenţei şi transformărilor monumentului, considerăm necesar un scurt preambul
privitor la rezultatele investigaţiilor noastre.
Ansamblul pictural al Bisericii Sf. Nicolae Domnesc se
prezintă astăz i iremediabil neomogen. Trecerea prin timp a
monumentului argeşan , marcată cu cutremure catastrofale , de
stiute sau nestiute evenimente ce l-au incendiat sau devastat,
lăsat urme .adânci şi ireversibile în structura Bisericii.
Transformările suferite de marea ctitorie a primilor Basarabi
au constituit subiectul numeroaselor comentarii legate de
restituirea înfăţişării ei originale3 .
Ceea ce ne interesează deocamdată sunt două observaţii
principale.
Prima este că actuala înfăţişare a Bisericii Domneşti nu
corespunde întru totul imaginii originale . Dinc olo de modificările

a

1

„Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice", anul X- XVI , 1917-1923.
D o mn ească din Arge ş .
O seri e de circa douăsprezece buletine de analize fizico-chimice
efectuate de că tre inginerul chimist Ioan lstudor •constituie fundamentul
cerce tă rilor noastre pentru fiecare zonă abordată. ln l egătură cu primele
inv esti gaţi i , a se vedea: ing . Ioan lstudor, Cercetă ri de laborator . efectuate
asupra picturii murale din turla Bisericii Domneşti de la Curtea de Argeş, în
«Revista muzeelor ş i monumentelor» - Monumente istorice şi de artă , Nr.
2/1982, p. 32-34.
3
Majoritatea cercetărilor au considerat actu ala înfăţişa re a Bisericii
Do mn eşti, restituită prin restaurarea de la 1911 , ca foarte apropi ată de aspectul
ei originar. R eferi nţa prin c ipal ă a fost «Buletinul CMI » citat ş i mai precis
articolele lui N. Ghika şi Gr. Cerchez.
Cu toate acestea, î ncă din 1905, G. Mandrea , în Biserica Domnească
din Curtea de Argeş, presupunea. e xiste nţa unei «tribun e» şi a do uă turnuri
cl opotniţă deasupra pronaosului. ln s uş i N. Ghika- Bud eşti a emis mai târziu
ipoteza a do u ă turle deasupra pronaosului: «Un pronaos etroit â !'origine deux
tourelles egales qui ont disparu mais dont on retrouve l'indication sur d'anciens
documents» (L'ancienne architecture religieuse de la Va lachie. Essai de
synthese, «BCMI », XXXV, 1942 , lase. 1-2, p. 16) Autorul nu pre ci ze ază despre
ce vechi documente este vorba.
C e rcetătoarea Carmen Laura Dumitrescu a relansat ipoteza privind
ex i ste nţa deasupra pronaosului a unei suprastructuri cu dou ă turnuri. De

Curtea
2

cunoscute , datorate veacurilor XVIII-XIX , restau rarea , gândită
de altfel în termeni remarcabili de Gr. Cerchez , a consacrat
ideea unei construcţii masive şi austere , nobilă prin claritatea
ş i simplitatea desfăşurării în spaţiu . Necunoscutele reflectate
mai degrabă în jurnalul arhitectului lancovici 4 , cum ar fi zona
de deasupra pronaosului , au fost în ultimă instanţă minimalizate şi , cum vom vedea , rezolvate printr-un compromis, din
păcate inevitabil.
A doua observatie este că structura Bisericii Domneşti a
suferit dezordini am.ple , mascate succesiv prin reparaţii sau
repictări. Cutremurele , se pare devastatoare pentru regiune
până în prima jumătate a veacului al XIX-lea 5 , au fost dublate
de o destabilizare a terenului de fundaţ i e prin modificarea
structurii acestuia. În consecinţă , au apărut grave fisuri şi
dislocări care au constituit pretextul reparaţiilo r, mai cu seamă
superficiale, la nivelul «epidermei » reprezentate de stratul
pictural.
Aşa cum s-a arătat , în primul rând de către restauratorii
de la 1915, două mari refaceri s-au suprapus picturii veacului
al XIV-leas. Prima, din jurul anului 1750, este atribuită lui Radu
Zugravu şi , neîndoielnic, lui Ilie, ilustratorul legendei Sf.
Filofteia7 .
A doua refacere, de la 1827, se datorea z ă, conform
sudice a turlei, zugravului Pandeleimon.

inscripţ iei

de la baza ferestrei

Aceste repictă ri fie s-au suprapus frescelor din veacul al
XIV-iea, sau , în cazul picturii de la 1827, şi frescelor din
secolul al XVIII -iea , fie au înlocuit zone distruse din vechea
p i ctură.

În studiul său , pictorul I. Mihail am i nte şte în trea căt de
ulterioare anului 1827. După o succintă prezentare
a metodologiei adoptate de restauratori, pictorul Mihail conchide : «Aspectul general al picturilor Bisericii Domne şti din
Argeş restaurate şi completate , astfel, au avantajiul că
păstrează unitatea ansamblului şi armoniei generale ; în
opoziţie cu celălalt mod de restaurare , mai ştiinţific , şi al cărui
spirit este de a nu se completa pictura în locurile unde lipseşte ,
decât cu un ton neutru general şi uniform »8 .
intervenţii

această d ată , î n să , este vorba de o co n stru cţ ie ase m ă n ătoa re machetei din
tabloul votiv re făc ut de zugravul Pandeleimon. Aspectul zon ei vestice a
bisericii , cu cele d o u ă înalte turnuri de factu ră occ id e nta l ă, nu este altceva
decât o integrare în sistemul constructiv bi zantin a unor elemente medievale
apu sene, «Une synthese rou maine dans „l'esprit" byzantin ».
4
Arh. lancovici, Jurnalul săpăturilor, «BCMI », anul X- XVI , 1917- 1923,
p. 94-100.
5
Cutremurul din 1628 care a distrus biserica secolului al XIV-iea din
Câmpulung poate fi considerat primul în seria cutre mu re lor catastrofale care
au afectat şi Biserica D o mn ea s că. Ultimele, înainte de restaurarea de la 1911 ,
care au provocat o n o u ă serie de d e gra d ă ri Bisericii Sf. Nicolae , au fost cele
de la 1802 şi 1836. În l egătură cu aceste detalii: Pavel Chihaia, Din cetă ţile
de sca un ale Ţării Româ neşti, Ed . Meridiane , Bu c ureşti , 1974, p. 63, p. 196.
6
Virgil D răg hicean u , Curtea domnească din Argeş. Note istorice şi
arheologice şi I. Mihail , Pictura Bisericii Domneş ti din Curtea de A rgeş, în
«BCMI », 1917-1923.
7
Teodora Voinescu , Un caiet de modele de pictură medie vală românească, în «Pagini de veche a rtă ro mâ n ească» , III, Bu c ureşti, 1974. În ceea
ce p r i veşte identificarea lui Ilie din Te iu ş, activ în zona Rîmniculu i pe la 1800,
mi se pare a rbitra ră. Mai ales că stilul imaginilor din v i aţa Sf. Filofteia, de pe
stâlpul nord-estic, aparţin e secolului al XVIII-iea.
8
I. Miha il , op. cit„ p. 189.
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În realitate , soluţia « estetizantă » adoptată la 1915 a realizat
o falsă unitate a ansamblului . Mascând mărturii importante ale
trecerii monumentului prin timp, realizând prin repictare sau
retuş legătura între pictura originală şi zonele completate ,
restaurarea a făcut dificil ă posibilitatea unri analize stilistice
şi iconografice integrale a vech ilor fresce .
Intervenţia noastră şi-a propus distrugerea falsei unităţi ce
s-a încercat a se realiza la 1915 ş i recuperarea tuturor datelor
privind transformările suferite pe parcursu l a peste cinci secole
de biserica Basarabilor.
Am prezentat în comunicări succesive 9 situaţia stratigrafică
existentă în turla naosului ş i absida altarului, subliniind
regăsirea unor preţioase detalii din vechile fresce, deformate
de retuşuri sau re pictări . Bazându-ne pe analizele de laborator
minuţios efectuate de către inginerul chimist Ioan lstudor am
prezentat de asemenea datele tehnologice privind straturile
Pictura murală a Bisericii Domneşti din Curtea de Argeş în lumina noilor
cerce tă ri efectuate în turla naosului, în «Revista muzeelor şi monumentelor Monumente istorice ş i de artă, Nr. 2/1982; Nouve/les donnes concernant la
stratigraphie des peintures murales de /'eglise princiare Saint-Nicolas de Curtea
de Argeş, în «Revue rou maine d'histoire de l'art11, serie Beaux Aris, 1984; O
nouă etapă în conservarea şi restaurarea picturilor murale din secolul al XIV-iea
de la Argeş; absida altarului în «Revista muzeelor şi monumentelor" Monumente istorice şi de artă, Nr. 1.1989.
9

picturale. Cu prilejul investigaţiilor fizico-chimice şi stratigrafice ,
pe lângă straturile cunoscute din sec. XIV, XVIII , XI X, au fost
decelate intervenţii intermediare.
Dacă în turla naosului şi în bolta altarului nu a putut fi
detectată repictarea din secolul al XVIII-iea, cu exce pţi a
inscripţiei parţial distrusă , cu numele Ioan , de la baza firidei
lnaintemergătorului , în schimb, în noile zone abordate , din
bolţile de nord şi vest şi registrele imediat u rmătoare, ex i stenţa

picturii veacului al XVIII -iea s-a dovedit revelatorare . A fost
pentru prima dată când am surprins cu certitudine prezenţa
picturii din jurul anului 1750 în zonele superioare ale bisericii.
A fost, de fapt, punctul de plecare în anamneza uneia din
zonele cele mai frământate şi mai bogate în date ale bisericii .
Este ceea ce vom încerca să prezentăm succint ca pandant
al studiului paleografic şi istoric.
Bolţile de nord şi vest ale naosului au suferit, începând
cu secolul al XVIII-iea, degrad ări catastrofale. Bolta sud i că,
cercetată îndeaproape numai pe extrados 10 , a suportat
neîndoielnic, acelaşi proces .

° Cercetarea am realizat-o în anul 1989, când s-a produs consolidarea

1

bo lţii ,

în cadrul unui proiect general de consolidare a structurii bi sericii efectuat
de l.P.J. A rgeş.

Fig. 2. Biserica Domnească după restaurarea
Gr. Cherchez şi N. Ghika -Budeşti

co ncepută de
( cli şe u CMI ).

Fig. 3. Vedere a naosului Bisericii
peretele vestic (cl i şeu CMI).

Domn eş ti că tre
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Fig. 4. Jumătatea nordică a timpanului vestic
{<< Schimbarea la fa fă » ) înainte de înlăturarea
repictărilor de la 1915.

Fig. 5. Extrema nordică a timpanului vestic în
timpul înlăturării repictărilor de la 1915. Apar
limpede fisurarea şi dislocarea zidăriei, precum
şi repictarea de la 1915.

Fig. 6. Extrema nordică a timpanului vestic cu
deschiderea în arc frânt, construită odată cu
reparaţia zidăriei în sec. XVIII-XIX.

http://patrimoniu.gov.ro

Fig. 7. Timpanul de vest în timp ul restaură rii de
la 1915. Pictura veacului al XIV-iea se afla încă
sub fresca de la 1827, a zugravului Pandeleimon
(clişeu CM/).

Fig. 8. Pictura secolului al XIV-iea din timpanul
de vest: zona ce ntra lă şi o pa rte din jumă ta tea
sudică a «Schimbării la Faţă ».

Fig. 9. Timpanul de vest, detaliu din pictura
secolului al XIV- iea. Lacuna indică prezenţa unei
spă rturi, zidită la 1915, ce corespunde în exterior
deschiderii dinspre sud - în prezent ob t1.:rată d timpanului vestic.

Desprinse de timpane , zidăriile celor trei bolţi au suferit
transversal e şi dislocări grave ale cheilor. Faptul s-a
produs, cum am arătat , ca urmare a unor puternice mişcări
seismice, dar şi a tasării terenului de fundaţie 11 .
Intensitatea şi gravitatea fenomenelor produse acum câteva
secole se pot citi astăzi în înclinarea stâlpilor din aripa vestică
a naosului şi , mai cu seamă , a stâlpului nord-vestic.
Ne putem imagina energia impresionantă care a putut
deplasa pe direcţia est-vest zidăria masivă a bisericii.
lnclinarea stâlpului a antrenat fracturarea şi fisurarea bolţii
şi a zidurilor verticale , fisuri acoperite pe rând de reparaţiile
şi repictările din secolul XVIII , de la 1827 şi 1915.
Pe lâng ă vizibila înclinare a stâlpului nord-vestic, alte detalii
certifică producerea cândva a unor degradări catastrofale ale
Bisericii Domneşti. Este vorba de ampla spărtură produsă în
aripa nordică a timpanului de vest, timpan ce adăposteşte
monumentala scenă a Schimbării la F aţă. «Completarea»
realizată de pictorul Norocea în tempera, pe preparaţie de
ipsos, a mascat toată această lacună imensă, diminuând
efectul produs de dislocările celor câtorva fragmente de z idărie

fracturări

La cererea noastră un studiu privind Determinarea caracteristicilor
geotehnice, presiometrice şi de umiditate în complexul muzeal Cu1tea de Argeş
a fost realizat în 1981-82 de către un colectiv condus de ing . Mircea Surugiu
de la Institutul de Cercetări ş i Proi ec tă ri Tehnol ogice în Transportu ri , Bu cu reşti.
11
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şi frescă originală

ce au supravieţuit catastrofei. Privite astăzi
resturile acestea de zidărie şi pictură originală sunt ieşite din
planul peretelui către interiorul bisericii , ca şi cum, odată cu
mişcarea ce a provocat înclinarea stâlpilor din aripa vestică ,
un corp greu , prăbuşit deasupra pronaosului ar fi străpuns
timpanul.
O dată cu zidirea amplei rupturi din extrema nordică a
timpanului a fost creată şi deschiderea în arc frânt. Văzută
din interiorul culoarului ce duce către scara construită în
grosimea zidului , reparaţia aceasta vădeşte prin structura
zidăriei o epocă relativ recentă 1 2 .
Dacă deschiderea dinspre nord a timpanului este neîndoielnic mai nouă, în schimb , cea din axul timpanului este ,
tot atât de sigur, din veacul al XIV-iea. Atât structura zidăriei ,
cât _şi pictura murală care o acope ră dovedesc acest lucru .
lnlăturarea reparaţiilor lui Norocea din extrema sudică a
timpanului a evidenţiat existenţa unei spărturi ce ar conduce
la ipoteza celei de-a treia deschideri ce se va fi aflat cândva
în timpanul vestic. Dacă această deschidere ar fi existat cu
adevărat ea nu se putea să fi fost, conform anvergurii spărturii ,
decât de dimensiuni mai mici faţă de deschiderea centrală.
Pe de altă parte , existenţa cândva a unei deschideri mai
vechi în locul celei în arc frânt este puţin probabilă . Urme din
veştmântul celui de-al treilea personaj, Apostolul lacov, se află
pe fragmentele de frescă originală de o parte şi de alta a
ferestrei în arc frânt. Prin urmare, pentru ca această
deschidere să fi existat în secolul al XIV-iea, trebuia ca figura
apostolului lacov să fi fost tăiată de o asemenea deschidere,
fapt ce ni se pare inacceptabil.
Ipoteza cea mai plauzibilă ar fi prezenţa în veacul al
XIV-iea numai a deschiderii centrale.
Degajate de repictările de la 1915, straturile picturale din
diferite epoci existente în zona bolţii de vest ne îngăduie
stabilirea unei evoluţii a Bisericii Domneşti de la zidire şi până
în timpul nostru.
Pierzând pictura din secolul al XIV-iea , în urma cutremurelor şi poate a infiltraţiilor datorate deteriorării acoperişului , bolta
vestică a naosului a primit în secolul al XVIII-iea o nouă
pictură . Ruinată şi aceasta , tot ca urmare a unor puternice
mişcăr i seismice care au provocat căderi şi dislocări ale cheii
bolţii , o nouă repictare s-a dovedit necesară. Ea s-a produs
la 1827, o dată cu re z ugrăvirea întregului ansamblu de către
«Pandeleimon zograf». Pandeleimon s-a mulţumit să acopere
fragmentele picturii secolului al XVIII-iea cu noua sa frescă .
El a z ugrăvit în cheie dou ă medalioane cu prooroci şi două
ample scene de o parte şi de cealaltă : Intrarea în Ierusalim
şi lnvierea lui Lazăr . După fragmentele scoase la iveală de
noi din pictu ra secolului al XVIII-iea, se vede limpede că , cel
puţin pentru scena Intrării în Ierusalim, Pandeleimon a
respectat iconografia picturii din secolul precedent. Acelaşi
lucru s-a întâmplat în timpanul de vest, consacrat «Schimbării
la F aţă » , unde , după cum se ştie , Pandeleimon a suprapus,
de asemenea, o nouă pictură în frescă , respectând iconografia
secolului al XIV-lea1 3.
Extragerea la 1915 a picturii secolului al XIX-iea a scos
la iveală , pe lângă pictura miraculos păstrată a veacului al
XIV-iea , o serie de reparaţii anter ioare anului 1827. Ne gândim
în primul rând la marginea superioară a picturii timpanului ,
cuprinzând portretul lui Iisus , fracturată prin dislocarea bolţii
de vest şi înlocuită , probabil, în secolul al XVIII-iea , cu o
refacere fresco-secco.
În lacuna din extrema nordică a timpanului , pe lângă
fragmentele de pictură originală, au putut fi surprinse două
tencuieli de reparaţie aşternute în pripă şi cu o încercare de
«integrare„ picturală făcută grosier.
12
Contrar celor s u sţinute de Pavel Chihaia în Contribuţii la studiul etapelor
de cons trucţie ale caselor domn eş ti din Curtea de Argeş, în op. cit„ p. 85.
Autorul co n si deră deschiderea din axul timpanului vestic, ca cea mai recentă
(că tre 1750, data m o dif ică rii ferestrelor) în vreme ce deschiderea în arc frânt
cu o fo rm ă ce se răs p â n deşte în Muntenia în vremea lui Matei Basarab, ar fi
mai vec he.
13
Ca şi în alte zone Pandeleimon a evitat să martel eze barbar vechea
pictură. În zona apostolului Petru , zugravul de la 1827 a început o martelare
sis te m a tică dup ă ca re, în mod vizibil , a încetat să o mai facă .

Registrul care

urmea ză

timpanul vestic este consacrat

copilăriei lui lisus 14 . Din păcate , din pictura veacului al XIV-iea ,

nu se mai păstrează , şi aceasta fragmentar, decât friza de
sub timpanul vestic ce povesteşte visul lui Iosif, fuga în Egipt
şi reîntoarcerea din Egipt. Extrema dinspre nord a frizei,
cuprinzând o parte din figura lu i Iosif şi un fundal de
arhitectură , aflată sub intra rea în arc frânt, este complet
refăcută la 1827, pe noua zidă r i e ce a completat ruptura
produsă în colţul nordic al timpanului de vest. Un fragment
din pictura secolului al XIV-iea a fost recuperat de sub
repictarea de la 1915 în colţul nordic al fri zei , pe peretele de
~ub baza nordică a bolţii de vest. Ar putea fi un fragment din
„lntâmpinarea Domnului".
Registrul copilări e i lui Iisus era despă rţit de timpan şi boltă
printr-un profil aplatizat, indecis ca formă, acoperit cu un
ornament geometric, zugră vit foarte liber. Din p ăcate , din
motivul original nu se mai păstrează decât fragmente , flancând
deschiderea din axul timpanului , şi un mic fragment, foarte
distrus, sub „Intrarea în Ierusalim", la joncţiunea cu timpanul
vestic. Pornind de la aceste fragmente, Norocea a refăcut
abuziv profilul şi motivul ornamental pe întreg perimetrul de
sub bolta şi timpanul de vest. În felul acesta au fost acoperite
urmele secolului al XVIII -iea când s-a re z ug răvit , în manieră
de tradiţie brâncove nească , cu un moti v floral pe fond alb,
profilul de la baza bolţii vestice.
Din nefericire, zonele de sub aceas tă boltă, aflate deasupra
stâlpilor de nord-vest şi sud-vest, au suferit enorm de pe urma
14
Trece rea de la timpanul vestic la o n ouă « gio rn ată» se face pe fondul
verde de la baza „S chim bă rii la faţă". Îmbin area foa rte vi zibilă precum şi
difere nţa de tonalitate între ve rdele fondului dintr-o « g i o rn a tă » şi din cea l a ltă
ne î nd ea mn ă să presupunem că la nivelul ti mpanului din bo l ţ il e mari, lucrul a
fost întrerupt fiind reluat probabil într-o campanie următoare .
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Fig. 10. Deschiderea din axul timpanului vestic înaintea
conse1vare- restaurare.

operaţiunilor

de

Fig. 11 . Detaliu cu grafilele din zona n ordică a deschiderii centrale a timpanului
vestic. Apare printre altele inscripţia de la 1649- 1650 a popii Ilie (a se vedea
studiul inscripţii/oi).
Fig. 12. Detaliu din zona nordică a descl1iderii centrale a timpanului vestic. Se
disting o serie de gra file printre care ale lui Radoslav, Drăghici sa u ale
grămă ticului Mihail. Se obse1vă de asemenea linia de sepa raţie între pictura
veacului al XIV-iea ş i repara ţia de la 1915.
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dislocării, fisurării şi tasării masivelor de zidărie , pierzâ'nd
aproape în totalitate pictura veacului al XIV-iea . Fragmente
extrem de distruse au fost detectate sub noile straturi picturale
din secolul al XVI 11-lea şi de la 1827. Ca şi în bolta de vest,
ultima pictură, a lui Pandeleimon , a reprodus, în cele două
scene zugrăvite în frescă - „Uciderea pruncilor" şi „Vindecarea
omului de draci" - iconografia secolului precedent.
. Deschiderea în arc frânt a primit o pictură ornamentală
complet nouă, realizată la 1915, după motivul din secolul al
XIV-iea zugrăvit în deschiderea din axul timpanului. Din fericire,
această deschidere centrală păstrează cea mai mare parte a
decoraţiei originale: un câmp ornamental simplu , construit pe
o reţea rectangulară, cu un motiv zugrăvit cu negru şi ocru,
pe fond alb. Un incendiu a virat cea mai mare parte a tonului
ocru în ocru-roşu. Analizele de laborator au identificat un retuş ,
probabil din secolele XVIII-XIX, al caroiajului realizat cu negru .
Considerată câmp ornamental fără însemnătate, pictura din
«nişa» de vest 15 nu a fost niciodată atent studiată . Mai mult
decât atât, ucenicul lui Norocea, ce se iscăleşte «Alfredos»
în interiorul «nişei», pe parapet, a repictat grosier întreaga
zonă , «completând» lipsurile. Cu această ocazie s-a acoperit,
cu acelaşi motiv ornamental din secolul al XIV-iea, peretele
ce a obturat la 1911 deschiderea din axul timpanului de vest.
Degajată de repictări, vechea frescă din «nişa» de vest a
oferit, prin grafitele sale numeroase, unul din · cele mai
preţioase documente privitoare la existenţa Bisericii Domneşti.
ln acelaşi timp documentul acesta este dovada peremptorie a
existenţei pe parcursul a cel puţin patru secole a unei încăperi
deasupra pronaosului.
Carmen Laura Dumitrescu, analizând vechile fotografii ale
Comisiunii Monumentelor Istorice din timpul restaurării Bisericii
Domneşti şi reluând lectura Jurnalului arhitectului lancovici, a
stabilit semnificaţia celor trei deschideri din timpanul vestic,
obturate la 1911 : " ... elles ne communiquaient pas avec
l'exterieur du monument mais avec un espace situa au-dessouş du nartex qui n'etait pas une simple «cachette» 16.
ln această încăpere se ajungea prin scara din grosimea
zidului vestic, care astăzi nu duce nicăieri, înfundându-se, prin
zidirea deschiderii nordice a timpanului vestic, la nivelul
ferestrei în arc frânt.
Rămâne de văzut dacă intrarea sub bolta mică de
norq-vest a naosului este sau nu originală.
lntrebarea rămâne când se va fi produs catastrofa care a
afectat atât de mult Biserica Domnească, ruinând structura de
deasupra pronaosului, cauzând dislocarea bolţilor şi înclinarea
stâlpilor de nord-vest şi sud-vest?
Un detaliu scos la iveală pe parcursul lucrărilor recente
de conservare-restaurare ne lămureşte că în veacul al
XVIII-iea, probabil în jurul anului 1750, dislocarea bolţilor şi a
masivelor de zidărie de deasupra stâlpilor din aripa vestică a
naosului se produsese deja. Ornamentul floral pe fond alb,
zugrăvit în tradiţie brâncovenească, se mulează pe dislocarea
de la baza scenei Intrarea în Ierusalim.
Încercând să realizăm pas cu pas arheologia straturilor
picturale din Biserica Domnească, vom căuta să întregim lanţul
evenimentelor care au însemnat drumul ctitoriei primilor
Basarabi de la zidirea ei până în prezent. Cel puţin trei zone
din biserică oferă premise interesante. Este vorba, în primul
rând, de tabloul votiv şi inscripţia de deasupra, aşternută, aşa
cum s-a arătat , al secco peste ornamentul original, pictat în
frescă 17 . A doua zonă este faţa de est a stâlpului nord-estic,
acoperită de imaginea faimoasă a «cavalerului». Aceasta nu
este imaginea unui sfânt Teodor cum s-a încercat a se

15

Gr. Cerchez, în Restaurarea bisericii Domneşti, «BCMI », 1917-1923,
vorbeşte despre o «ascunzătoare aşezată în podul tindei •1. Ideea este preluată
de Maria Ana Muzicescu şi Grigore Ionescu în Biserica Domnească din Curtea
de Ar~eş, Ed. Meridiane, 1976, p. 17 şi Pavel Chihaia, op. cit., p. 84-85.
1
Carmen Laura Dumitrescu , op. cit„ p. 8.

demonstra în repetate rânduri 18 . O analiză atentă în zona
chipului, din care se mai păstrează fragmente ale pletelor
personajului, ne arată absenţa oricărei urme de aureolă care ,
în ciuda lacunei, ar fi trebuit să se vadă şi care ar fi existat
cu certitudine în cazul unui sfânt militar. În acelaşi timp este
posibilă prezenţa cândva, până la producerea lacunei de la
picioarele lui Iisus binecuvântând, a unui ?I doilea personaj,
reprezentat îngenuncheat sau prosternat 19. ln sfârşit, o a treia
zonă de interes este pronaosul Bisericii Domneşti . Aici confuzia
este mare, datorită repictărilor târzii şi îndeosebi replantărilor
de fragmente de frescă , din secolele XVIII-XIX , extrase de
Norocea din naos.
Înlăturarea confuziei create prin replantarea acestor fragmente în contextul vechii picturi a pronaosului ar necesita
găsirea unui alt spaţiu sau a altor metode de expunere a
frescelor extrase. La această operaţiune s-ar adăuga decaparea fondurilor şi a draperiilor arbitrar pictate în jurul acestor
fresce replantate în zona inferioară a pronaosului; desfiinţarea
falsului for construit probabil pentru a delimita zona fragmentelor replantate de restul picturii; înlăturarea repictărilor
suprapuse frescelor originale şi delimitarea picturii secolului al
XIV-iea de suprafeţele complet refăcute . Prin asemenea
operaţiuni s-ar clarifica lectura vechiului ansamblu pictural al
pronaosului, dominat de ampla scenă a « Judecăţii de Apoi »
dezvoltată pe peretele estic, începând din bolta centrală . '

RERUME
Les minutieuses recherches el etudes en treprises en 1991 par le prof.
Dan Mohanu et son equipe a l'Eglise -Princi ere de Curtea de Arg eş, dans la
zone du tympan ouest de la nef el des voOtes du nord-ouest el sud-ouest,
ont revele certaines donnees importantes au sujet du monument. L'article s'en
occupe el souligne Ies aspects suivants:
- Tout au long des plus de six siecl es d'existence !'edifice a subi l'outrage
du temps, notamment dans Ies premieres decades du XV lll e siecle, comme
le prouvent Ies destructions et le desordre constates au niveau de la voOte
nord-ouest el du tympan ouest, par suite de l'ecroulement de la mai;:on nerie
du câte de la piece autrefois affectee au docher el situee au-dessus du
narthex de l'eglise. La consequence de ce choc puissant est evidente dans
l'inclinaison, autrement inexplicable, vers l'interieur de l'eglise, des massifs
piliers du câte ouest, el tout specialement du pilier de la partie nord-ouest.
- Ces destructions - comme d'ailleurs aussi celles survenues ulterieurement - ont implique des refections el de nouveaux repeints du sanctu aire
vers 1750, executes par le zographe Radu , puis en 1827, rea lises par le
zographe Pantaleon, enfin en 1915 par le peintre d'icânes D. Norocea sous
l'egide de l'ancienne Commission des Monuments Historiques. Celte derniere
intervenlion sur la peinture s'effori;:a de rendre aux fresqu es leur caractere
unitaire. Mais ceci n'a conduit qu'a une fausse unite de style, qui de plus
dissimule l'evolution a travers le temps de !'edifice, rendant jusqu'a ce jour
impossible la connaissance de certains aspects de son existence en ce qui
concerne la structura de la peinture a la suite des refections subies.
- Les recherches faites dans la niche situee dans l'axe du tympan ouest
ont prouve le râle de cette niche des Ies premiers temps du sanctuaire : Les
deux autres ouvertures qui l'encadrent ont ete pratiquees ulterieurement,
probablement au XVllle siecle.
- De grand interet egalement sont Ies observations que l'on a pu faire
en analysant Ies fresques du tympan ouest dominees par la scene de la
Transfiguration ou de la zone nord-ouest, notamment dans la partie ou se
trouve representee La Resurrection de Lazare.
En conclusion, on y specifie que Ies fecondes investigations de l'annee
1991 seront continuees par de meticuleuses etud es du panneau portant Ies
effigies princieres (dans la ne! de l'eglise), ai nsi que du personnage (le
«Chevalier») represente sur le pilier du nord-est, en l'espace sur le câte
faisant face au sanctuaire ; enfin, Ies prochaines etudes examineront aussi le
narthex ou, entre autres, on compte ecarter la ceinture profilee introduite par
Ies restaurateurs de 1915, afin de pouvoir delimiter Ies fresques implantees
ici apres avoir ele extraites de la ne!.

17
Daniel Barbu, Pictura murală din Ţara Românească În secolul al
XJV-lea, Ed. Meridiane, 1986, p. 26.
18
Pavel Chihaia, op. cit., p. 136-138. Maria Ana Muzicescu şi Grigore
Ionescu , op. cit., p. 24 ; Nicolae Constantinescu , Curtea de Argeş (1200-1400),
Ed. Academiei , 1984, p. 19; Daniel Barbu , op. cit. , p. 27.
19
Carmen Laura Dumitrescu , op. cit„ p. 43.
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Fig. 13. Cele două inscripţii descoperite în deschiderea centrală a timpanului vestic: cea din
vremea voievodului Basarab scrisă de grămăticul
Dimitrie şi cea din timpul voievodului Alexandru
scrisă de Tudor grămăticul (a se vedea studiul
inscripţiilor) .

Fig. 14. Deschiderea din axul timpanului de vest
după înlăturarea repictărilor de la 1915 din campul vechii picturi.
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li Timpanul de vest al naosului

şi inscripţiile

Din ansamblul info rmaţ iil o r desprinse în urma minuţioa se i
a timpanului
vesti c, grafitele ne aduc , desigur,
interesante date, ce se co rel ează istoriei multiseculare a
lăcaşului . Cu toate c ă f usese ră detectate din 1915, de către
restauratorii picturii - ne referim la luc ră rile executate de
D. Norocea 1 - ele nu au constituit atunci o preocupare a
acestora. În raport cu num ă rul mare al însemnărilor murale
din altarul l ăcaşului sau de pe stâlpii din naos , totalizând mai
bine de 250 de in scri pţii 2 , micile „cronici" din amintita nişă nu
p ărea u a mai oferi elemente de referinţă. Lecturarea lor cu
atenţie vădeşte totuşi , contrariul. Pentru a le desluşi semnificaţia şi a le înţelege rostul trebuie mai întâi urmărită
succesiunea lor în timp, căci , numai prin fixarea unor repere
cronologice se pot întreprinde apoi demersuri în vederea
identificăţii - în măs ura posibilului - a celor ce şi-au înscris
numele aici.
Din rândul textelor sgrafitate pe laturile de nord şi sud ale
deschiderii din axul timpanului , peste 30 au fost descifrate cu
certitudine, iar pe alte câteva le redăm într-o transcriere
probabilă. O privire de ansamblu asupra tuturor acestora relevă
faptul că în 17 cazuri , cei ce ş i-au înscris numele sunt
grămătici şi paraclisiarhi. Datorită d e teriorării picturii de-a lungul
timpului , în trei locuri pentru primii menţionaţi şi în patru situaţii
ce-i privesc pe cei l a lţi , nu mai sunt lizibile acum decât atribuţiile
deţinute od ini oară de ei. In sc ripţiile ne amintesc, de asemenea ,
de cinci preoţi ş i un diacon şi de a lţi 14 locuitori , ale căror
profesiun e, dr e g ă to ri e sau loc de obârşie nu sunt însă indicate ,
ceea ce constitui e, evident , o dificu ltate pe calea stabilirii
identit ătii lor.
o singură excepţie în priv inţa determinării timpului în care
a fost î n s cris ă informaţi a ep ig rafică ce ne preocupă o constituie
aceea n fl n tă la limita supe rioară a peretelui nordic al ni şe i , şi
anum e nw~ n<>n (A) 11AWat: M.'T' .,Cfaţ"H (a scris popa Ilie ; leat
7158 [ 1649-165 0)).
investig ăr i

descoperite·

Numele prelatului este precedat - în plan inferior - sau
1irmat - în zona de deasupra - de iscălitura lui:
nt.>n(o.)
4
KHpbKA 3 (popa Chirăca) , a lui n~n(<l) MA.H~ wenMC-~

n01\H f ;cq
Fig. 2
(popa Manea a scris) , precum şi de grafitul nH~ 11on(d) P4llV 6
(a scris popa Radu).

Fig . 3.
Vom remarca totodată că elemente de cronologie , mai puţin
semnificative pentru datarea inscripţiilor prezente aici , dar
interesante sub aspectul circulaţiei lor în mediul popular, însoţesc
semnăturile a doi grămătici : AH~f>t. nw~ rpd""a<'VHfCbf~fri!
(Decembrie; a scris gramaticul Gherghe) şi nttt. P'p~&'l'M(N]
"""; o.tt~p~ 7 (a scris gramaticul lli[e]; decembrie) .

Fig . 1.
' Pentru spri jinul acordat de prof. Dan Mohanu la cercetarea inscripţiilor
din ni şa timpanului vestic, pentru materialul ilustrativ, fotografii şi deca lcuri , ce
i-au fost pu se cu bun ăvo inţă la d i s p oz iţi e, C. B ă l a n îi aduce şi pe aceas tă
ca le mulţumi ri l e cuvenite, mulţumiri adresate şi co lectivului de specia li şti
restauratori. Ne î nd reptă m rec u n oş tinţa n oastră, pentru sprijinul primit, ş i faţă
de distinsu l nostru coleg, Nicolae Consta ntinescu, de la Institutul de Arh eologie
al Academi ei Române, prec um şi fa ţă de Di recţi a Monumentelor Istorice,
îndeosebi a Domnu lui Sergiu losipescu, ş i , to todată, faţă de Muzeul din Curtea
de Arg eş, a Domnului Nicolae Moisesc ş i a D o mni şoa re i Elena Teodorescu .
1
Informaţi i comunicate cu decenii în urm ă de pictorul D. Norocea, care
presuopunea că inscripţiil e în ca uză apa rţineau unei perioade mai târzii, faţă
de vremea la care fu sese c l ă dit l ă casul .
2
Materialul a fost detectat de noi ş i înco rporat în voi. Inscripţii medievale
şi din epoca modernă a României. Judeţul istoric Argeş (sec. XIV- 1848).

Fig . 4.
Numele este întâlnit în onomastica din zona Arg eş ului , mai ales din
spre mijlocul sec. al XVII-i ea. Pre l aţi omonimi figurea ză ca martori în diferite
acte privind v i aţa din vechea reşe dinţă domne ască de la Curtea de Argeş .
Grafitul în ca u ză , ca ş i ce l ce-l urm ea ză d a teaz ă din a doua jumătate
a veac ului al XVII-iea.
5
In scripţia aparţine sec. XVI .
6
Ilizibil acum; întregirea ne apartin
e.
7
'
Pentru el ct. PI. 1, fig . 2.
3
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Există prin urmare reale impedimente în încercarea de a
restitui şirul cronologic al inscripţi i lor murale din timpanul de
vest al naosu.lui . Şi aceasta cu toate că aici sunt inserate mai
multe nume de gră mătici , care , în două situaţii , precizează
chi ar faptul că au scris în domnia lui Basarab voievod sau a
unui Alexandru vodă, dinaşti nu uşor de identificat, de vreme
ce alţi omonimi ai lor s-au aflat în scaunul Ţării Româneşti ,
pe du rate lungi de timp, pornind din secolul al XIV-lea8 .
Greutăţil e ce se fac simţite pentru aprecierea vremii în
care au fost sgrafitate în se mnăril e murale din deschiderea
centra l ă a peretelu i vestic al naosului , î ndreaptă , fireşte , atenţia
spre un făgaş , adesea folosit , şi anume la datarea lor după
caracteristicele grafiei. Dar, în situaţia de faţă , şi această
alternativă impune multă prudenţă ţin â nd seama de numărul
mic de surse epigrafice cunoscute din perioada de după
întemeierea statului 9 şi mai ales de împrejurarea că lăcaşurile
din Ţara Românească nu conservă nici un ansamblu de pictură
or i ginal ă din veacu l al XV-iea . Astfel suntem lipsiţi de mărturiile
necesare pentru aprecierea evoluţiei grafiei , a particularităţilor
scrierii murale.
Apelul la izvoarele documentare în vederea identificării
acelora care s-au iscă lit în nişa în cauză , în special a
grămăticilor , nu este - de asemenea - lipsit de dificultăţi.
Amintim cu deosebire sărăcia surselor documentare interne ,
ştiut fiind c ă pentru perioada de până la 1500, acestea
totalizează cca 320 de acte 10 , elaborate de-a lungul a mai
bine de 250 de ani . Nu trebuie apoi uitat faptul că penuria
izvoarelor redactate în cancelariile domneşti se face simţită
chiar în etape de mai mare stabilitate , cum a fost spre pildă
aceea a lui Neagoe Basarab (1512- 1521), voievod din vremea
căruia sunt cunoscute aproximativ 120 de acte 11 . Ulterior,
num ărul documentelor interne va spori treptat. în special din
a doua jum ătate a secolului al XVI-iea, ajungând , spre
exemplu , în timpul lui Alexandru al II-iea Mircea (1568-1577),
prin urmare într-un interval tot de cca 10 ani , să înregistreze
o creştere de peste patru ori , în raport cu etapa precedentă 1 2.
Datorită acestui fapt, cei ce s-au semnat în nişa timpanului
vestic îşi pot găsi mai lesne identităţi în onomastica epocii
respective, dar analogiile stabilite fără dovezi concludente în
ce priveşte numele comune: Dumitru , Gherghe , Ilie, Radu,
Şerban, ş.a„ chiar dacă sunt însoţite de unele determinative,
pot genera erori. De aceea, pentru a aprecia cât mai exact
succesiunea cronologică a grafitelor apar necesare şi alte
demersuri , pe fă gaşul stratigrafiei - revelator - cum se va
ve dea , în determinarea cu probabilitate , a ordinii în care ele
au fost înscrise. La capătul acestei cercetări ne-a apărut
evidentă concluzia că pe peretele nordic al nişei inscripţiile se
desfăş oară în suită cronologică pornind din zona de mijloc,
către partea superioară , deşi, în spaţiile mai largi dintre
acestea , ulterior au fost sgrafitate şi alte nume .
Din rândul micilor „cronici murale" asupra cărora ne vom
opri mai întâi , ţinând seama de locul ce-l ocupă , de elementele
grafice ş i conţinut , numărându-se deci printre cele mai vechi
grafite de aici , remarcăm formularul slavon, parţial lizibil :

8

p.

Cf. Istoria Romaniei în date, sub red. lui C.C. Giurescu , Buc ureşti ,

453-455.

1971,

CI. V. D răghicea nu , Curtea domnească din Argeş, Note istorice şi
arheologice, în „BCMI", X-XVI (1917- 1923), p. 31, 32, 44, 50, 55, 57; să se
v a d ă ş i P. Chihaia, Din cetă ţile de scaun ale Ţării Romaneş ti, Bu cureşt i , 1974,
p. 19 ş i foto fig . 2-4, dup ă p. 80; N. Constantinescu, Curtea de Argeş
(1200- 1400). Asupra începuturi/or Ţă rii Roma neşti, Bucureşti , 1984, p. 42-43
şi desen la p. 44 .
·ia Ct. Documente Romaniae Historica , B,
Ţara Romanească, I
( 1274- 1500) ,ed. de P. P. Panaitescu ş i D. Mioc, Bu c ureş ti , 1966 (DRH,B)
11
CI. Ibidem, 11 ( 1501- 1525). ed. de Şt. Ştefănescu şi C. Diaconescu,
Bucure ş ti, 1972, p. 193- 405.
12
Cf. Ibidem, VI ( 1566- 1570), B ucureşti, 1985, p. 93-3 12; ibidem, VII
(15 71- 1575) , B uc u r eş ti , 1988, p. 1- 352; a se vedea şi Documente privind
istoria Romaniei. veac. XVI, B, Ţa ra Romane a scă, vo i. IV (1571-1580).
Bu c ureşti , 1952, p.
- 294.
9

13

14

6t~rt

rf>&M<l'THK
Mc:Ut't. ll't.1J6n• '>to.TMÎil ... („. gramaticu „ . şi Stan l-a ales pe
Mane·a gramaticu , <care> i-a tocmit pe <alţi> confraţi) . Informaţia
epigrafică consemnează , aşadar, modul în care unii dintre ştiutorii
de carte erau primiţi printre îngrijitorii lăcaşului curţii domneşti
argeşene, aflaţi în subordinea eclesiarhului , păstorul scriptelor şi
supraveghetorul activităţii de întreţinere a valorosului edificiu 15 .
Rostul însemnatei ctitorii a Basarabilor, sub oblăduirea
căreia s-a desfăşurat - fără îndoială - o activitate căr
turărească pe durate mai lungi ale timpului , chiar şi atunci
când capitala statului s-a aflat statornic la Târgovişte şi
Bucureşti, este vădit şi de prezenţa grămăticilor, atestaţi în
diferite alte zone ale bisericii , nu numai în deschiderea din
axul central al timpanului vestic 16 , ca o mărturie a continuităţii
procesului de învăţământ , promovat odinioară aici , în cadrul
cancelariei domneşti_
Fără a stărui acum asupra referinţelor ce pun în lumină
preocupări în sfera cultural-eclesiastică , mai puţin cunoscute,
din existenţa fundaţiei princiare de la Curtea de Argeş, vom
evidenţia în mod deosebit textele ce ne pot conduce la
stabilirea limitelor cronologice în care se înscriu , pentru a fixa
- pornind de la acestea - succesiunea în timp a grafitelor
aflate în plan inferior sau în spaţiul de deasupra lor. Este
vorba de inscripţiile aflate în zona superioară a aceleia cu
formular slavon, deja amintite, şi ·anume rdB n{H)C~
rlt)clM(~)'l'[N.gE. A•A\twfMr nA~4MAMCMW~X El"b ~Hll
&Aec.~~ld 1M>tB~A4" (am scris eu gramaticu Dumitru,
paracfisiarhu/, în zilele lui Basarab voi~vod) , căreia i se aliniază în
plan ascendent informaţia epigrafică
4i!lb nMc4X ToyAWfli
.. .

re11M."TMH ...

r~4M4TMK,

(-) M 0TM•b

n~~4"4:\M~'4W~,

'"+

!.'b AHll

Q(>

l'1A€.~4(1t)A(~}64

S(>K&OAll"' (am scris eu , Tudor gramaticu , paraclisiarhu, in znele

lui Alexandru voievod; cf. pi. 1, fig. 3-4). ln vederea datării lor
trebuie să se ţină seama atât de rezultatele ultimelor investigaţii
istorico-arheologice17, care aşează începutul actualului lăcaş în
anii 1365-136918, cât şi de analiza formularului ce îşi găseşte mai
de grabă corespondente în acelea dintr-o etapă ulterioară19 .
Definitorii ne apar totodată observaţiile asupra stratului de
pictură originală dezvăluind nu numai striaţii în structura
frescei , ci şi fisuri , pe care cei ce şi-au însemnat numele în
deschiderea centrală a timpanului vestic au fost chiar nevoiţi
să le evite. Relevăm în acest sens că Tudor grămăticul şi
parac/isiarhul, sgrafitând numele voievodului Alexandru , a
trebuit - datorită existenţei unei crăpături - să lase un spaţiu
între literele „l (e) ş f .~·· 20 (x). Deteriorările produse la nivelul
Inscripţie acum ilizibilă .
Siglele sgrafitate în continuare nu permit o lecutră coe ren tă. În partea
superioară se distinge termenu/fi\&~~ Mt\'1~\4tl~(paraclisiarh), iar sub el
şi în continuare siglele la care ne-am referit pare să fi fost scris
(Nicodim?). În formularul de la pi. I, fig. 1, am redat în transcriere
numai partea în care lectura a fost e fectu ată cu certitudine . Dup ă grafie
inscr~ţia se situează pe la începutul secolului al XV I-iea.
5
Referindu-ne la paraclisiarhi, relevăm că termenul este de origine
greacă, dicţi onarele de specialitate dându-i echivalentul de paracliser, îngrijitor
al bisericii. Sensul exact al c u văntu lu i este de sub eclesiarh, ajutor al acestuia.
D" circulaţie mai restrânsă el apare citat, cu deosebire , la fund aţiile domn eşti
şi ale marii boierimi. Cu o formul ă a propi ată şi anume de paramonar - tot
de influ e nţă grecească (de l a 111l<itf"ll:~VW" · în înţe l es de apropiat, fidel) , îl
întâlnim la Măn ăstirea Bi striţa , ctito1ia Craioveştilor, unde, la 1627, figurează
un „păzitor al bisericii şi paramonar al marelui eclesiarh". Paraclisiarhl sunt
cunoscuţi pă nă târziu , căc i la, M ă n ăstirea Neamţ , din Moldova, monahul
Amvrosie paraclisiiarhu, se semna la 1761-17662, pe o Psaltire copiată acolo,
încă din 1579 (cf. P. P. Panaitescu, Manuscrisele slave din Biblioteca
Academiei RPR, /, Bucureş ti , 1959, p. 133 ş i 261),
16
Cf. V. Drăghiceanu , art. cit., p. 36, cu referire la David, Manole
grămătici ş.a . cum au fost Ilie, Stan sau Mandul logofăt , precum şi Goiceanu
grăm ătic u/ (cf. pentru acesta din urm ă Dan Mohanu , O nouă etapă în
conservarea şi restaurarea picturilor murale din secolul al XIV-iea de la Argeş.
Absida altarului, în „RMM"-MIA, XX (1989), nr. 1, p. 58, fig ._ 27 şi p. 59).
17
Cf. N. Constantinescu, op.cit„ p. 146-148.
18
Ibidem.
19
Unele analogii pot fi întâlnite în formularele documentelor interne
dinsP.re sfârşitul secolului al XV-iea - veac XVI (cf. DRH,B, /- VII ).
2
Cf. şi Pl.1 , fig. 4.
13

14
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picturii, nu numai aici, dar şi în alte zone ale nişei , constituie
dovezi de necontestat că inscripţiile lecturate de noi aparţin
unei vremi în care zugrăveala prezenta semne „de îmbătrânire ".

Coroborarea datelor înfăţişate mai sus conduc fără îndoială
la constatarea că dinaştii menţionaţi în cele două texte nu pot
fi identificaţi ca Basarab I (c . 1310-1352) şi că urmaşul său
Nicolae Alexandru (1352-1364) , ci cu alţi domnitori , de mai
târziu.
Răspunsurile la întrebările fireşti privind identitatea celor
doi voievozi şi a timpului în care s-au aflat în scaun sunt
condiţionate de aprecierea ordinii înscrierii grafitelor în spaţiul
respectiv. În legătură cu acest fapt observă că Dumitru
grămăticul şi parac/isiarhul, sgrafitând inscripţia relevată mai
înainte, a fost obligat să o arcuiască, în forma unui segment
de cerc, în partea ei finală , ca urmare a existenţei altei
informaţii epigrafice , prezentă aici dintr-o etapă precedentă. Ea
se desfăşoară , în parte, în plan oblic, de-a lungul unei
componente a desenului rectangular al veacului al XIV-iea, şi
aparţine grămăticului llie21 .
Revelator se vădeşte apoi a fi modul în care celălalt
grămătic , Tudor, a incizat următorul mesaj, în vremea lui
Alexandru vodă , căci el a folosit ca reper liniar grafitul
precedent, din domnia lui Basarab, pe care l-a urmat echidistant- apărând ca şi acesta, uşor arcuit în partea sa de
sfârşit 22 . Succesiunea lor ne oferă astfel posibilitatea stabilirii
cu certitudine a unei cronologii , ştiut fiind că un voievod cu
numele Alexandru , care să ocupe scaunul ţării, după principele
Basarab , nu a putut fi decât Alexandru al II-iea Mircea23
(1568-1577). Aprecierea , din punct de vedere al grafie·i, între
cele două inscripţii , nu lasă nici un dubiu în a afirma că
precedenta, înscrisă de Dumitru grămăticu , trebuie aşezată în
domnia lui Neaga~ Basarab24 (1512- 1521) , vreme în care
reşedinţa de la Curtea de Argeş a cunoscut o remarcabilă
înflorire2s.
La capătul acestor constatări , privind în ansamblu grafitele
de pe latura nordică a nişei , putem conchide - cu justificat
temei - că felul în care se succed, de la mijlocul peretelui şi
până la limita superioară, reflectă , în principal , însăşi ordinea
constituir'ii lor în timp.
Acum , urmând şirul acestor inscripţii , deci după vechimea
lor, pornind din planul median al deschiderii centrale a
timpanului vestic , redăm lectura numelor descifrate cu certitudine, dar şi cu probabilitate , însemnări murale . aparţinând în
bună măsură secolului al XVI-iea , şi anume: faAMA<l.a;
A~"brM'426 (Radoslav; Drăghici) , al unui omonim:f<lAO(f\<lB 27

Fig . 5.
Pentru el ci . p. 2 şi nota 7.
CI. supra nota 20.
23
CI. Is toria României în date, loc.cit.; precizăm că un voi evod Al exandru
- Al exandru Aldea - s-a aflat în scaunul ţă rii la 1431- 1436, însă înainte de
un Basarab voievod (cf. ibidem).
24
CI. Ibidem; relevăm că alţi voievozi cunoscuţi în sursele timpului sub
numele Basarab, au fost Basarab al II-iea (1442- 1443), Basarab ce l
Bă trân-Laiotă (1473, 1474, 1475-1477 - cu întreruperi) şi Basarab cel
Tânăr-Ţepeluş (1477-1482 - cu întreruperi) , person aje mai puţin semnificative
pentru istoria Curţii de Argeş.
25
CI. şi P. Chihaia, op. cit.
26
Urmele unor grafite se mai disting în apropi erea numelui Radoslav, în
partea dinspre vest.
27
Iscălitu ra, aflată în plan inferior, aparţine probab il , tot ce lui me nţionat
mai înai nte .
21
22

(Radoslav), urmat de iscălitura: C.'1'~[K]4tY) (Sta(n)ci[u?)), apoi
în zona inferioară de numele:A"il'WO\\ "'<>(.T&H(.iitt)28 (Diacon
Constan[din]?). În spaţiul de deasupra numelor Rados/av şi
Drăghici, relevate mai sus, apare semnătura : t rţ>~a'1"UHt.
MM)tau~i. 29 (+gramaticul Mihail).

Fig. 6

În planul următor se distinge apoi înscrisul în limba greacă,
dar cu litere chirilice : tX~}Hie„,-b[L~os] b \{o~J-4"" 30 (+ gramaticul Cosma), deasupra căruia se mai poate descifra, parţial ,
inscripţia : 1'QA~~&y31 iar în zona superioară a acesteia este
figurat formularul slavon cu referire la alegerea gramaticilor
parac/isiarhi, redat mai înainte32.
În câmpul ascendent se profilează apoi unul din grafitele
ce pot fi datate din spre mijlocul secolului al XV-iea - veac
XVI început, datorat lui : K~rK41> 33 (Buicea) , alături de care,
spre vest, şi-a înscris numele: n"e ~<>-3M;a.t?l 34 (a scris

Fig . 7.

Cozma?) , iar către latura estică apare însemnarea murală :
n~MbMM 1rtoen<:>)AM, ill~~~~\H~î)~„ n(pomeneşte , Doamne ,
Şerba[n] „ .acesta din urmă aparţinând , probabil , perioadei
din spre sfârşitul secolului al XVI-iea - veac XVII primele
decenii .
28
Relevă m că în zona în care a fost refăcută tenGuiala, de la limita
numelor amintite, a fost adus la lumină , cu prilejul lucrărilor de restaurare
intreprinse în 1992, un grafit înscris pe rostul dintre cărămizi relevând , probabil
numele: t\'\<iHÎi („.Manea?„.), databil din vremea ce a premers executarea ficturii în sec. al XIV-iea.
2
În spaţiul de deasupra numelui Mihail şi până către acela al lui Kosma ,
din planul superior, se desfăşoară un motiv liniar.
30
Grămăticul s-a iscălit probabil, către ultimele decenii ale sec. XVI prima jumătate veac XVI I; el a folosit la înscrierea numelui său şi o siglă
grecească, litera „m" (m). De o parte şi de alta a semnăturii lui, către vest
şi spre marginea de la est, se mai disting fragmente de inscripţii amintind de :
M~4W~,.,~f1tlA\,µ]
(„. paraclisiarh „.), atribut ce se repetă către est
[n~~6 M"HtlMhi~~"'bf „paracli siarhul}, urmat de in scripţia : '1"~ l'}>~"
('11t~1 (a scris ramaticu „„ .)
Litere le figurate aici su nt:
~ (ou g p r). Iscă litura se alătură
celor din veacul al XVI-iea.
32
Cf. supra , nota 14.
33
În partea inferioa ră a numelu i să u şi al celui ce urm ează se mai disting
_
fragme nte dintr-un grafit~Mb41AAţ.ţ~HC.~~"h (paraclisiarhul) . . _
34
Deasupra iscăliturii sa~e şi a numelui lui Buicea a fost sgralitata o alta

<>yYll

insemnare. murală,parţia.I lizibilă:~~~~H.:'MC~~~. „ B.:\llAAl!l~".'~~?l
(„. paracltsiarh Vlad voievod ?), car~ . dupa grafie ş1 locul unde se afla 1nscnsa
ar putea aminti de Vlad ce l Tânăr (1510-1512).
35
Inscripţia este înscrisă într-un ifegment de cerc, după o unică practică
î ntâlnită aici. în partea de sfârşit, literele figurate, greu lizibile, par a indica
lectura incertă:80JA&011~(voievod) , cu referire la Radu Şerban? (1602-1610}.
36 Pentru acest onomastic cf. şi N. A. Constantinescu , Dicţionar onomastic
românesc, Bucureşti , 1963, p. 238 şi 395, cu referire la numele Cilibiu, din
care derivă.
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Continuând prospectarea inscripţiilor din nordul nişei, în
zona de ·deasupra figurează un:
mtt \ţ.4'\4ntt 36 (a

Fig. 8.

scris Ţalap9 , mărginit spre vest de însemnarea ce amintaşte
de un:
·,~~6H(4)c&t
37 (ieromonaf ... ), iar în planul
superior de iscălitura lui :T~rAW~b ~[4A\4"1'MH]38 (Tudor

Fig. 9
gr[ămătic]) , mărturii care se situează de asemenea în secolul
al XVI-iea. În dreptul lor, către est şi-a sgrafitat numele Ilie
grămăticul , menţionat deja39.
·
În plan ascendent se înscriu informaţiile epigrafice din
domniile lui Basarab voivod şi Alexandru vodă , asupra cărora
am stăruit mai înainte 40 , ca şi semnăkJra gramaticului Gherghe
relevată şi ea.41

Fig. 10.
Către zona superioară , printre ultimele grafita, poate fi
întâlnit şi acesta: -t 4~'3. nMe"'C C'1'<>MM0 42 (t am scris eu ,
Stoico) , databil tot din secolul al XVI-iea, inscripţie urmată
apoi de iscăliturile - din veacul al XVII-iea
- ale clericilor
şi ele înfăţişate în paginile precedente 43.
Spre deosebire de numărul mai mare de însemnări murale
prezente pe latura nordică a nişei, pe cea de la sud sunt
înscrise doar 13 nume, din rândul cărora nouă au putut fi
descifrate cu certitudine 44 . Ele amintesc şi aici de grămătici :
'1t\t r~4.Mc1'TMt< 4\'f"'MT~"
(a scris Qramaticu ~imitrl) şi :
nwt r~4A\O.TM·~"b 8"~· ·. 45
(a sens gramaticul Viă. „ ),
de preoţi şi diaconi şi anume: ·non l~) MMt"41

36

Pentru acest onomastic cf. şi N. A. Constantinescu, Dicţionar onomastic
1963, p. 238 şi 395, cu referire la numele Cilibiu, din

rom~nesc, Bucureşti ,

care

derivă .
37

Lectura numelui nu a putut li încă restituită.
Cel ce s-a iscălit aici este posibil să fie identic cu gramaticul şi
paraclisiarhul, autor al însemnării murale din domnia lui Alexandru voievod.
39
Cf. p. 2 şi nota 7.
4
Cf. p. 5 şi PI. I, fig . 3-4.
41
Cf. p. 2 şi nota 5.
42
El s; semnează şi în partea inferioară a acestui grafit, astfel:M
CT~t\Wl<>.1 (şi a scris Stoic[o]) .
.
43
Să se vadă p. 2, fig. 1-3.
44
În alte cazuri, grupurile de litere existente nu ne-au îngăduit să restituim
o lectură, de p i ldă -siglele „M N N", apoi „T a" sau .I I O A", ce precede
semnătura lui „Dimitri"; în acst ultim caz am putea accepta lectura .INDR[EA]",
formă derivată din popularul .Andrea" - decembrie.
45
după grafie se situează în rândul grafitelor din veacul al XVI-iea.
38

°

nM e

(popa Chirca) 46, prelatul; .n O n b
l-1*-N8
47 (popa
lianev}, apoi: AM ... K<>H KOCT4."A"" 4B (diiaconul Costandin) .
Alte câteva semnătu ri ne mai amintesc de un:C~°ilttb4 9
(Samsan) , de:GTHH 50 ( St[ă]ni) , ca şi de i scă liturile: mtţ
AMMWl'~M 51 ( ascis Dimitri) sau : aw:. \\f.\\b 52 (a scris
Nenu).
Stăruinţa pentru a descifra toate aceste mărturi i ep.igrafice,
de a le încadra într-o dimensiune tempo ral ă , ar putea conduce
la identificarea măcar a unora dintre ele . E xistă însă
impedimente, cu deosebire pentru onomasticele întâlnite
adesea în apelativele ră spând i te pe arii largi ale ţării , datori tă
faptului că în intervale relativ scurte de vreme apar diferiţi
dregători sau clerici omonimi. Iar în ceea ce-i pri veşte pe
grămăticii slujitori la lăcaşul domnesc a rgeşean , ca paraclisiarhi, identitatea lor nu poate fi sta bilită decât în raport cu
mediul de viaţă în care s-au aflat. În pofida investigaţiilor
întreprinse în sfera izvoarelor interne, pentru această categorie
de slujbaşi , prezenţi la Cu rtea de A rgeş , nu am găsit
informaţiile necesare ident ificării lor.
Dacă avem însă în vede re unele referi ri documentare la
localnici din vechea reşedinţă d o m n ească , atunci , anumite
analogii ar trebui dezvăluite. Sub forma probabil ităţi i, relevăm ,
spre pildă , o atare cores pon denţă între numele celui ce s-a
semnat pe latura de la nord a niş ei şi „Radoslav", de la
„Argeş", atestat la 1526 august 29 53. Tot astfel „Ţalapt" şi-ar
putea găsi o identitate în rândul diacilor, grămăticilor şi
logofeţilm de cancelarie, din ani i 1528- 1568 54 . O posibilă
apropiere între' pisarul Gherghe, care se iscă lea în luna
„andrea", şi scriitorul omonim al cărţi lor d omneşti din 1542
februarie 20, de la Curtea de Arg eş 5 5 , trebuie avută, de
asemenea. în vedere. Lispiţ i de repere sigure nu ·vom stărui
asupra acestui aspect, maf greu de eluCidat în stadiul actual
al investigaţiilor noastre.
Toate însemnările murale din · deschiderea axului central al
timpanului de vest al naosului şi în special p rezenţa
grămăticilor parac/isiarhi şi a preoţi l or fac dovada, de necontestat, a unei activităţi ce se d e sfăşura în ami ntitul spaţiu . De
la nivelul nişei de aici , se putea trece ţ inân <;i seama de
trebuinţele bunei d e sfă şu rări a servicii lor liturgice, în î ncă perea
clopotelor, ceea ce vădeşte caracterul ei funcţional. Dar,
informaţia epigrafică supu să cercetă ri i de faţă ne dezvăluie ,
totodată , legăturile ş i interesul contemporanilor pentru fundaţia
domnească de i nestimabil ă valoare, din Curtea de Argeş . Ea
se însumei=iză datelor, dintr-o perio ad ă mai puţ in cunoscută a
lăcaşului, contribuind astfel la l ărg i rea cadrului i nvestigaţi ilor
privind trecutul vechi i ctitorii.

46
·Prelatul, cum am mai amintit, s-a i~căl it şi pe latura de la nord a nişei
(ci. p.233)
47
El se se mnează şi Îfl partea i nferi oară a nu melui acum relevat şi
anume în forma n~(nd] 1'1c:'.lHK (popa lan<e>v, grafit databil din secolul
al XVII-iea.
48
Iscăl itura datab i lă d upă mij locul secolu lui al XVII -iea.
49
În dreptul să u , către vest, se mai disting urmele unui grafit, acum
ilizibil.
·
50
Probabil, formă derivată a nu melui Stan.
51
Nume ce se încadrează - d u pă grafie - vremii de du pă mijlocul
secolului al XVII-iea. El este precedat de siglele care ar putea sugera lectura
„INDRJEA]" - decembrie (cf. supra, nota 44).
5
În partea supe rioa ră a literelor,H„'(nu), este fig urat un (ea); iscălitura
se încadre ază veacului al XVII -iea, căt re mijloc.
53
Cf. DRH, B, III , p. 56.
54
Ibidem, p. 58, 96, 182, 183, 194, 204; ibidem, V, p. 352.
55
Ibidem, IV, p. 150 şi 151- 152.
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UN ÎNTEMEIETOR - ALEXANDRU I. ODOBESCU
(1834-1895)

SERGIU IOSIPESCU

Descendent din proaspăta «n obleţe » de arme a Regulamentului Organic, fiu al unui « reacţionar» - generalul Ioan
Odobescu în mare măsură executorul testamentar al
paşoptismului muntean, literat, «etnolog », istoric şi arheolog ,
academician şi diplomat, iubitor rafinat al luxului şi frumosului
sub toate înfăţi şările sale, aristocratic şi risipitor, reunind o
perfectă probitate şi exigenţă ştiinţifică hip erse n s ibilităţii romantice ce-l va în demna la gestul cel de pe urmă al supremei
dispe rări, Al exandru Odobescu întruchipează alături de contemporanul său Hasdeu , veriga necesară între erudiţia premodern ă a lui Dim itrie Cantemir . ş i Constantin Cantacuzino
Stolnicul şi universalismul lui Iorga şi Mircea Eliade.
Pentru monumentele istorice ale României lui Cuza Vod ă
şi a regelui Carol I, Odobescu joacă rolul lui Prosper Merimee
din Franţa Monarhiei din iulie şi a ce lui de-al doilea imperiu.
Surprinzăto r, ş i stilul marelui prozator român este în consonantă cu acela al autorului Colombei sau Cronicii domniei lui
Carol al IX-iea.
Odobescu se formează în împrejurările atât de ir;iteresante
ale moderni zării societăţii româneşti sub influenţele ades
contradictori i. ale romantismului şi regimului regulamentar,
amestec, acesta din urmă , de resta uraţie prusiană în interpretare rusească şi avânt cumpănit al regel ui-cetăţean LouisPhilippe. Ascendenţa maternă - fami lia doctorilor Caracaş ,
originari din Satişte l ângă Monastir se aşezase statornic în
Ţara Rom ânească din prima domnie a lui Alexandru lpsilanti
(1774-1782), care-l şi adusese pe «doftorul Dumitrachi» Luca ,
zis Caracaş , al cărui fiu , vestitul doctor Constand·nachi ,
căsăto ri t cu fiica altui doctor, Silvestru Filittis, nepotul mitropolitului Dosoftei1 , va fi tatăl Catincă i Odobescu - i-a adus
pasiunea literelor latine şi eline dar şi ceva din acea disciplină
ştiinţifică reun i tă filantropiei adevăraţ ilor slujitori ai lui Hippocrat.
Apoi ca fiu al unui înalt ofiţer el vine de timpuriu în contact
cu cei câţiva militari cu preocupări arheologice , lăsaţi de
ocup aţia rusă şi împămâ nteniţi , Vladimir de Blaremberg ,
Nicolae Mavros . Avea să se adauge şcoala de la Sf. Sava Colegiul Naţional -, cu profesorii Petrache Poenaru şi August
Treboniu Laurian, coeditor cu Bălcescu al Magazinului Istoric
pentru Dacia, colegiul Monty, tot la Bucureşti, dar, mai cu
seamă studiile la Paris (1850-1853) încheiate prin bacalaureatu l în litere (13 decembrie 1853) şi încă doi ani de profitabi le
drumuri europene. Studiile, deosebit de temeinice în limbile
clasice, dublate de frecventarea bibliotecilor şi muzeelor, a
teatre lor şi operei , a saloanelor literare, i-au educat gustul
pentru oricare dintre manifestări l e artei ş i i-au menit calea în
lumea literelor savante . Menirea s-a confirmat pretimpu riu, încă
din primăvara an ulu i 1851 când Odobescu a ţinut la Paris
conferinţa Viitorul artelor în România2 , manifest al istoriei
artelor şi arheologiei în principatele româ ne . Tot în vremea
studiilor pari ziene, între 3 şi 11 august 1852 a vizitat Londra,

extaziindu-se în faţa anti chităţ ilor etrusce şi greceşti de la
British Museum 3 . Nu a dispreţuit nici «palatul de cleştar» 4 «Crystal Palace» triumf al constructorului John Paxton şi al
arhitecturii din oţel şi sticlă la, recenta atunci, expoziţie
universală londoneză (1851) şi, la cei abia optsprezece ani ai
săi se încumeta să compare goticul englez cu acela meridional ,
stilul parcurilor franceze cu al celor britanice 5 . Clădirea
parlamentului îi readuce în minte palatele veneţiene, dar tunelul
pietonal pe sub Tamisa îi părea o costisitoare inutilitate faţă
de frumosul pod carosabil peste Dunăre la Pesta6 .
Revenit în Ţara Românească la 1885, Odobescu şi-a
început călătoriile «arheologice» prin principat, mai întâi în

• De bună seamă ceea ce a întreprins Odobescu pentru monumentele
istorice îndreptăţeşte aceste rânduri; ele sunt însă şi o datorie a cuiva care
a învăţat după cărţile cu vechea semnă tură aproape ştearsă, după Byzantina
de la Veneţia , as tăzi la Biblioteca Academiei Române.
1
C. Gane, Trecute vieţi de doamne şi domniţe, voi. li , Bucureşti, 1935,
p. 386-389, după lonescu-Gion , Portrete istorice.
2
Alexandru Odobescu, Opere, ed. Tudor Vianu , voi. li , Bucureşti , 1955,
p. 17 Ş.LI .

Idem , Fragment din călătoria din Paris la Londra, în CL, XLIX (1915),
p. 1142: «îmi bătea inima de bucurie când am intrat într-însul [British Museum
- n.S. 1.), mă gândeam cu. desfătare cât mai curând să văd rămăşiţele
Parthenonului».
4
Ibidem, în CL, LXVII (1934), p. 623.
5
Ibidem, p. 624.
.
6
Ibidem, p. 626.
3

66

http://patrimoniu.gov.ro

la Turnu Severin (1857) şi, în anul următor, în
de deal ale Munteniei.
Călătoriile aveau să ia un nou curs prin străduinţa vechiului
colecţionar, maiorul Dimitrie Pappasoglu , de a asocia administraţia principatelor recent unite la cercetarea, până atunci
sporadică, şi apărarea, îndeobşte neglijată, a «bibliotecilor, a
mormintelor domneşti , a inscripţiunilor şi a preţioaselor obiecte,
aflate pe la toate mănăstirile de stat» 7 (1859) . Prin decizia
Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice - Alexandru G.
Golescu (Albu) - din cabinetul condus de Ion Ghica, Cesar
Bolliac, Alexandru Odobescu , maiorul Pappasoglu şi Alexandru
Pellimon au fost însărcinaţi cu cercetarea mănăstirilor din Ţara
Oltenia

până

judeţele

Româneascăs.

Astfel s-a alcătuit o «comisie» sau un «comitet», «arheologic», în care membrii Comisiunii Monumentelor Istorice de
mai târziu au văzut originile propriei lor organizări 9 .
Dintre toţi «comisarii» , singur Alexandru Odobescu avea
şi era în stare să - şi ia şi să-şi îndeplinească în chip serios
misiunea 10 .
Călătoriile sale din anii 1860-1862 aveau să-l poarte pe
drumurile argeşene , vâlcene, ale Ilfovului şi Vlăsiei, marile
mănăstiri, a Argeşului, Tutana, Cotmeana, Berislăveşti, Cozia,
Mamul, Bistriţa cu metohurile ei , Horezu, bucurându-se de
deosebita sa atenţie, fără a dispreţui însă cele mai umile
schituri , azvârlite pe fundul văilor sau în văgăunile munţilor,
spre care s-a îndreptat călare sau căţărându-se pe jos,
aplecându-se deopotrivă asupra hrisoavelor şi odoarelor, a
crucilor de drum şi pisaniilor, asupra pavajului roman, a
valurilor şi gorganelor, turnurilor ş i cetăţuilor . A fost însoţit de
soţia sa, Sacha , şi , după prescripţiile deciziei ministeriale, de
un desenator, pictorul elveţian Henri Trenk, cu înrudiri între
saşii sibieni.
Alături de rapoartele sale oficiale adresate Ministerului
Cultelor şi Instrucţiunii , parte din ele publicate, altele rămase
încă inedite în arhiva Odobescu de la Academia Română , de
un însemnat folos pentru înţelegerea metodei şi concepţiei
sale de lucru este jurnalul călătoriei făcute la 1860, editat
postum sub titlul Însemnări despre monumentele istorice din
judeţele Argeş şi Vâlcea 11 • La mănăstirea lui Neagoe Basarab
din Curtea de Argeş îşi petrecea o dimineaţă de iulie 1860
«În cercetarea vechii clădiri» : «după ·mai multe cercetări prin
odăi şi prin pod am dovedit încăperile cele vechi compuse de
o boltă ce este acum o odaie cu tavan de lemn, de sala cea
mare cu 3 stâlpi şi 8 bolţi , 4 de fiecare latură , unde e acum
paraclisul şi grânarul şi de alte două băşci alăturate cu bolţi
înalte unde e cuptorul şi cuinea» 12. Tot la Argeş arăta că a
«luat măsurile clădirii celei vechi», iar cu prilejul vizitei la
Cotmeana, sub îndrumarea sa, pictorul Trenk desena câteva
«amărunte, adică : tocurile de piatră ale ferestrelor, iconostasul
săpat în lemn din biserică , uşa cea veche, iar de lemn, ce
se afla în pod» 13 . Ancheta se extindea asupra tuturor zidurilor·
«ca să cat - îşi nota în jurnal - pe unde mai erau vechi»,
revoltându-se, precum la Cotmeana de transformările mon.umentelor: «ce-mi pare rău e că zidirile vechi sunt mai
pretutindeni ascunse subt spoituri şi meremeturi făcute mai
din nou fără nici un gust şi nici un respect pentru antichitate» 14•
Hrisoavele, pisaniile - lecturile sale sunt de obicei impecabile
şi ochiul său antrenat recompune slovele şi figurile din părţile
vătămate ale pietrei sau metalului - , pomelnicele, odoarele,
7

vestmintele şi întregul inventar mobil sunt cercetate cu
pricepere şi înconjurat de kalofili a, ce, cu vremea, va conferi
personalităţii lui Odobescu un farmec nespus. Din toate
savantul desprinde istoria monumentelor, ac hiziţiile sa le fiind
sigure şi pentru şcoala critică de mai târziu ş i , poate de astăz i .
Cercetarea globală practicată de Odobescu este singura
în măsură să recompună trecutul în întreg ul său firesc, dar
demersul pornea de la o pre m i ză esenţială , existenţa atunci
la mănăstiri a inventarului mobil originar, ulterior dispersat parte prin însăşi acţiunea Ministeru lui Cultelor şi In strucţiunii
de a strânge în Muzeul, viitor de a ntichităţi şi la Biblioteca ,
de mai târziu a Academiei , acest tezaur - dacă nu pierdut.
Mai se întemeia acest demers pe şt iinţa cuprinzătoare a lui
Odobescu, pe admirabila sa memorie, comp_aratoare a
realizărilor artistice ale atâtor orizo ntu ri şi epoci. lngrijindu-se
de publicarea notelor lui Odobescu despre Schiturile şi
metoaşele mănăstirii Bistriţa din Vâlcea 15 în primul an de
apariţie a «Buletinului Comisiunii Monu mentelor Istorice »,
Alexandru Lapedatu socotea aceasta «Un omagiu adus
memoriei arheologului erudit, istoricul ui eminent, artistului
distins şi literatului neîntrecut, de la ca re ne-au ramas cele
mai frumoase şi mai preţioase pagini cu privire la studiul
monumentelor naţionale » 16 .
Într-una din scrierile sale clasice - Câteva ore la Snagov17
- remarcabil este efortul lui Odobescu de a crea lim bajul
românesc adecvat analizei monumentelor istorice ş i , în acelaşi .
timp, de a cerne printr-o atentă critică surse le cele mai diverse
pentru restituirea istoriei vechii ctitorii B asarabeşti , totul într-o
admirabilă formă literară , mascând erudiţia în anecdotic.
Valoarea cu totul excepţ i onală a c ercetări l o r lu i Odobescu
a determinat guvernul lui Ion Ghica de la 1866 să ofere ca
preţios dar de bun venit în noua sa. patrie principelui Carol I,
tocmai «Albumul arheologic şi pitoresc al mănăs tirilor din
districtele Argeşului şi Vâlcea» realizat de Trenk , drept cea
mai bună introducere în cunoaşterea României, album pe care
regele îl va oferi la rându-i Muzeului de A rtă de la Şosea în
1908, cu prilejul inaugurării acestuia 1s.
Dacă în anii următori , preocupă ril e lui Odobescu s-au
îndreptat spre studiul « antichităţ i lo r» epocii migraţii lor - al
mirificei Cloşti cu Puii de Aur, o podoabă a Expoz iţi ei
Universale de la Paris din 1867, al cărei înalt comisar pentru
România fusese însuşi Odobescu - şi al istoriei arh eolog iei ,
proaspătul academician (1870) va avea tot atunci iniţiativa
lansării, prin Ministerul Instrucţiun ii , a unui «Chestionariu sau
izvod de întrebările la care se cere a se da răspunduri În
privinţa vechilor aşezăminte ce se a flă În deosebitele comune
ale României» 1s. Adresat inteligh e nţei locale, preoţi, î n văţăto ri ,
revizori şcolari, chestionarul sau izvodul odobescian nu era
altceva decât demersul iniţial spre inventarul monumentelor,
ansamblurilor şi siturilor istorice. R ăsp un suril e, prelucrate ş i
verificate, trebuiau să fie sintetizate ş i în table sinoptice ş i în
reprezentarea cartografică corespun zătoare . Pe temeiul răs
punsurilor la chestionarele trimi se, credincios în puterea
exemplului, Odobescu a alcătuit primel e monografi i de mom1mente şi situri istorice şi arheologice din j udeţele Doro hoi şi
Romanaţi 20 .

Revendicat deopotrivă de arheologia ştii nţi f ică ş i istoria
artelor din România drept întemeietor, prin metode ş i concepţi a
sa, Alexandru Odobescu fun dame ntează în fapt o nouă
disciplină de contact - monumentalistica.

C.D. Fortunescu , Viaţa maiorului O. A. Pappasoglu, în AO, 9 (1930) ,

p. 97-98 .
8

Vezi pentru întreaga chestiune a comisiei, cu acte justificative, Aurelian
Cercetări istorice şi pitoreşti prin monăstirile noastre acum,
optzeci de ani - Lucră rile lui Al. Odobescu, H. Trenk şi G. Tătărescu, în
«Arhiva Românească », VI (1941) , p. 347-379 şi VII (1942) , p. 319--337.
9
Aceasta era opinia în cadrul CMI , v. în această revistă, p. 70.
10
Vezi aprecierea lui Grigore G. Tocilescu , Studiele arheologice ale d-lui
A. Odobescu asupra mă năstirilor zise rnchinate , în «Columna lui Traian» , IV
(1873\. p. 70.
1
ln Opere, voi. li, ed. Marta Anineanu şi Virgil Gândea, Bucureşti , 1967,
p. 361-408.
12
Ibidem, p. 371 .
13
Ibidem, p. 365.
14
Ibidem.

Sacerdoţeanu,

15

În BCMI , I (1908) , p. 101 - 106.
Ibidem, p. 15.
17
Alexandru I, Odobescu, Opere, voi. li , p. 19 1-236.
18
Al. Tzigara-Samurcaş, Alexandru Odobescu, în CL, XLI X (19 15),
p. 1101-1106; Ineditele lui Odobescu, în CL, LXVII (1 934) , p. 617- 620.
19
Vezi Al. I. Odobescu , Antichită ţile judeţului Romanaţi, B ucu reşti, 1878,
p. V-VII.
20
Rămăşiţele antice din jude/ul Doro/Joi (1872) , în Al. I. Odobescu Opere
complete, voi. III, Bucureşti, 1908, p. 11 8-2 14 .
16
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CAZUL «LECOMTE DU NOUY»
Demers analitic privind

intervenţiile

sale asupra monumentelor

PETER DERER

Introducere
În domeniul restaurării monumentelor istorice din România,
opera lui Andre Emile Lecomte (după 1884 du NoUy) 1 rămâne
una dintre cele mai contestate . Criticile contemporanilor şi
urmaşilor se contrapun bunei
păreri a autorului despre el
însuşi , sprijinului - nu numai moral - al autorităţilor , aprobării
unor oameni de cultură şi specialişti din ţară şi străinătate .
Originar din Pari s (n. 1844), unde a fost elevul celebrului
arhitect Eugene Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-1879) , este
recomandat de acesta (1875) pentru a conduce lucrările de
restaurare ale un~i monument de primă importanţă din
Principatele Unite 2 . ln ciuda repetatelor proteste , timp de peste
15 ani, Lecomte du NoUy obţine de la Ministerul Cultel or şi
Instrucţiunii Publice alte câteva contracte (187 4-1884) privind
lucrări la mari monumente româneşti . Asimilat de ce rcuri
sus-puse din societatea bucureşteană , după unele informaţii
bine văzut la curtea lui Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen ,
el este unul dintre foarte puţinii arhitecţi francezi care au rămas
până la urmă în România. Sigur pe ştiinţa şi pe cunoştinţele
sale , Lecomte du NoUy nu s-a lăsat impresionat de oponenţii
săi. Drept recunoaştere a activităţii depuse , a fost ales membru
corespondent al Academiei Române şi a fost înmormântat la
Curtea de Argeş (m. 1914)3.

Cuvântul

acuzării

Disputele au început la puţini ani de la începerea
pentru Biserica Episcopală de la Curtea de Argeş
(1875), ele continuând şi astăzi . Între oponenţii principiilor
considerate global sau în parte utilizate de Lecomte du NoUy
s-au numărat atât români , cât şi străini 4 , figuri de seamă din
diverse ramuri de specialitate , contemporani, dintre care foşti
colaboratori ş i virtuali concurenţi, dar şi p rofe s ionişti din
g e n era ţiile mai recente .
Principala acuzaţie se referea la modificările geometrice
(de detaliu sau ansamblu) aduse monumentelor atacate. De
la mici omisiuni sau adăugi ri (fleuroanele şi şenoul de la
Curtea de Argeş , continuarea benzilor decorate , supraînălţarea
bazelor turlelor la Trei Ierarhi - laşi) , autorul şi-a permis treptat
inovaţii mai ample . După reconstituirea fortuită a baldachinului
de la Curtea de Argeş , şi transformarea turlelor de la Trei
Ierarhi - laşi , Lecomte du NoUy a ajuns să schimbe total
gabaritele (de regulă prin amplificare) cum e cazul la Sf.
Dumitru - Craiova , şi să renunţe la componente importante
(e adevărat , realizate ulterior şi deci fără valoare dpdv. al
şantierului

1

Gr. Ionescu , Sur Ies debuts„. p. 87; T. G. Bulat, La 50 de ani„ . p.
11 28 note, referitor la adăugi rea finalului ş i pozarea tremelor.
2
T. G. Bulat, La 50 de ani„. p. 1142 uJ'ai donc J'honneur de vous
proposer de faire conduire Ies trava ux de J'Eglise d ' Arg eş par Mr. Lecomte
architect, mon eleve et ami ». Scrisoarea lui Viollet-de-Duc către Titu Maiorescu
(atunci Ministrul Cultelor şi Instru cţi unii Publice).
3
Grigore Ionescu vorbeşte despre orgoliul lui Lecomte du NoOy, Spiridon
Cegăneanu a minteşte spiritul său seniorial. Acesta î nsu şi îşi exprimă siguranţa
de sine în- ceea ce priveşte calitatea lu crărilor şi dreptul de a-ş i lega numele
de asemenea mari monumente.
4
Printre spec ialiştii şi oamenii de cultură francezi sunt ami ntiţi scriitorul
Ulbach şi arheolog ul de Rosny (comunicaţi de N. Gabrielescu , vezi S.
Cioculescu " Caragialiana •„ p. 185) precum şi profesorul Reau (comu nicat de
T. G. Bulat, La 50 de ani... p. 1157-1158).

Andre Lecomte du Nouy, bătrân (Fototeca DMASI, copie foto Constantin Marin)
« restaurării stilistice») precum la Sf. Nicolae laşi sau
Mitropolia Veche - Târgovişte .s
Evident, toate aceste mod ificăr i s-au produs prin pierderi
de substanţă originară , cl ă dirile restaurate fiind în fapt o
refacere aproximativă a monumentel or respective. Această
acuzaţie , la fel dacă nu mai gravă decât prima , vine mai ales
de la oameni de specialitate care consideră condamnabile atât
înlocuirile parţiale (mormintele şi fresca de la Curtea de Argeş ,
pietrăria cu ornamente , bolţil e şi ac operi ş urile de la Trei Ierarhi
- laşi) , cât mai cu seamă demolarea până la fundaţie şi
reconstituirea selectivă a monumentelor (Sf. Nicolae .- laşi , Sf.
Dumitru - Craiova , Vechea Mitropolie - Târgovişte) . ln această
ultimă categorie pot fi de asemenea incluse şi alte clădiri
(precum Clopotniţa şi aşa-numita « Sal ă gotică » de la Trei
Ierarhi - laşi) care, nefiind clădiri de cult propriu-zise , nu aveau
o valoare deosebită pentru lumea de-atunci .6
O altă învinuire prive şte amploarea fondurilor utilizate
pentru aceste reînnoiri şi refaceri (fonduri cu care s-ar fi putut
5

Th eodor Aman (în monografia de Radu Bogdan, p. 81, ref. Curtea de
N. Gabrielescu, Memoriu„. re f. Curtea de Arge ş, p. 11 - 12, ref . Sf.
Nicolae- l aşi , p. 59; Louis Reau, (în T. G. Bulat «La 50 de ani .. .» p. 1157)
ref. Curtea de Argeş ş i Trei Ierarhi ; Gr. Ionescu. Les debuts„. p. 97 despre
Trei Ierarhi- l aşi.
6
N. Gabrielescu , Memoriu„. p. 58-59, ref. Sf. Nicolae-laş i , p. 63 ref.
Trei Ierarhi ; N. Iorga, Istoria Românilor. .. p. 31, ref. Vec hea mitropolie Tărgovişte; G. M. Cantacu zino, Izvoare şi popasuri, p. 161, ref. Trei Ierarhi;
Gr. Ionescu, Les debuts ... ref. Sala Goti că - l aş i p. 96, ref. Vechea Mitropolie
- Tărgovişte, Sf. Dumitru - Craiova, Sf. Nicolae - la ş i, p. 97 ş . a .
Argeş) ;

68

http://patrimoniu.gov.ro

salva şi multe alte obiecte aflate în pericol). În toate cazurile ,
sumele avansate prin expertiză şi convenite în primul contract
au fost depăşite . Sunt amintite situaţii în care s-ar fi făcut plăţi
nejustificate , în care cheltuielile indirecte erau disproporţionat
de mari. De asemenea sunt aduse în discuţie deficienţe în
facturare , precum şi suprapunerea unor atribuţii incompatibile
(pictura de la Curtea de Argeş , utilizarea cimentului la Trei
lerarhi)7 .
Legat de continua suplimentare a fondurilor , se aminteşte
de tergiversarea - adesea peste măsură - a încheierii
lucrărilor . Reproşurile sunt aduse şi pe calea administraţiei
centrale (Ministerul Cultelor ... ), dar venind şi din partea
beneficiarilor de folosinţă (Episcopia de Argeş) . Aici colaboratorii nu erau mulţumiţi , deoarece trenarea lucrului probabil că
le afecta veniturile , pe de altă parte în domeniul construcţiilor
utlizarea timpului frumos este o condiţie capitală. 8
În «scandalul » care a cuprins lumea artistică de atunci ,
s-au adus şi alte reproşuri , de la cunoaşterea superficială a
arhitecturii tradiţionale româneşti până la p referinţa de a lucra
cu specialişti şi muncitori din străinătate , sau la bunele relaţii
cu casa regală. Deşi estompate după reacţia la publicarea
protestului unui mare număr de oameni de artă şi litere (1890) ,
pare-se că lucrurile nu s-au liniştit nici după arbitrajul lui Henri
Revoii.
Susţinătorii

Cea dintâi recomandare a lui Lecomte du Nouy a fost
sa, precum şi activitatea intensă depusă în Franţa
între 1863-18749. L-au sprijinit apoi cei care au
apelat la consiliul lui Viollet-le-Duc pentru terminarea nesfârşitului şantier (început în 1867) de la Curtea de Argeş. Acesta
îl propune pentru urmărirea proiectului pe Lecomte du Nouy
«mon eleve et ami », ulterior devenit propriul realizator.
Contractul pentru Biserica Episcopală de la Curtea de
Argeş va fi aprobat de Titu Maiorescu , ministrul Cultelor ... în
guvernul conservator al lui Lascăr Catargi . Următoarele
comenzi (contracte) în dis~uţie (Trei Ierarhi - laşi, 1881, Sf.
Dm1itru - Craiova şi Vechea Mitropolie - Târgovişte , 1884,
Sf. Nicolae - laşi , 1885) vor fi însă lansate şi aprobate de
ministri liberali din Guvernul condus de Ion C. Brătianu . Punctul
culm.inant al «scandalului „ şi sistarea - dacă se poate numi
aşa - a comenzilor de restaurare s-au plasat din nou sub
guverne conservatoare , dintre care unul condus de aceiaşi
Cat1!.lrgi şi Maiorescu.1 0
Intre adepţii mai mult sau mai puţin convinşi ai metodelor
de lucru ale lui Lecomte du Nouy trebuie incluse şi personalităţi
din domeniu, fie având responsabilităţi în administraţ i e , fie
membri ai Comisiunii Monumentelor Publice (instituită în 1874).
şcolaritatea
şi în Orient

În două cazuri , un grup din comisiune , deplasat la faţa locului
(laşi), a interpretat decizia plenului în favoarea soluţiilor
arhitectului francez (Clopotniţa şi «Sala gotică „ de la Trei
Ierarhi şi Sf. Nicolae) .11
Un punct de vedere (oarecum nepartizan) apreciind poziti v
componente ale activităţii lui Lecomte du Nouy, l-au exprimat
câţiva arhitecţi de frunte , membri ai S.A.R . care au avyt contact
cu domeniul respectiv după stingerea «scandalului ». ln esenţă
argumentele priveau diferenţa dintre pregătirea ştiinţifică şi
tehnică a arhitectului francez şi cea a profesioniştilo r din ţară
la momentul dat, aspect sesizat probabil de arheologi a căror
disciplină avea un oarecare avans .12
Nu în ultimul rând , printre sprijinitorii lui Lecomte du Nouy
trebuie amintiţi «puternicii ,?ilei „ implicaţi în reînnoirea ţă ri i
(inclusiv a monumentelor) . ln fruntea lor era probabil regele
Carol I, care l-ar fi adus în ţară , iniţial pentru a transforma
Biserica Episcopală de la Curtea de Argeş în necropol ă regală .

Atuurile arhitectului
Lecomte du Nouy se născuse la Paris, capitala unei mari
puteri europene (dispunând de un întins imperiu colonial) ,
centru cultural mondial. Se pare că şi-a făcut studiile la celebra
Ecole des Beaux Arts , una din primele şcoli de arhitectu ră din
lume (1671 ). A beneficiat de asemenea de specializarea în
domeniul restaurării monumentelor istorice (disciplină recentă)
în atelierul renumitului teoretician Viollet-le-Duc (1861 ), autor
al lucrărilor de restaurare a unor importante monumente din
Franta. La numai 25 de ani a fost numit Inspector al
Monumentelor Istorice, putând prezenta în 1874 (momentul
recomandării pentru urmărirea lucrărilor la Curtea de Argeş ) o
listă cu destule realizări din ţară şi străinătate (Orientul
Apropiat). Între timp, se maturizase şi prin participarea la
războiul franco-prusac din 1870-1871 (ceea ce nu a împiedicat
ulterior bunele contacte cu un membru al familiei Hohenzollern-Sigmaringen). Este posibil să fi provenit dintr-un mediu
artistic (fratele său a urmat, la rându-i, Şcoala de Arte
Frumoase din Paris) , dar este sigur că soţia şi socrul aveau
preocupări legate de domeniul literaturii şi artei .13
Fără îndoială că formaţia şi filozofia profesională a lui
Lecomte du Nouy s-au înscris în tradiţiile carteziene ale ştiinţei
arhitecturii din Franta 14. Între toate trebuie amintite rigurozitatea
compoziţiei geometrice împletită cu o severă respectare a
normelor de constructie în functie de materialele , tehnicile şi
sistemele constructive alese . ·Prin structu ră şi s ubstanţă ,
edificiile trebuie să protejeze în timp de agresiune a mediului,
arhitectura încercând să se opună naturii. Este ceea ce rezultă
T. G. Bulat La 50 de ani„ . p. 1157, precizează că Leco mte du Nouy
primit ş i ap reciat de p e rsona lităţi român eş ti : Al . Odobescu , M.
Kogălnicean u , I. C. Bră tianu , Dim . Sturdza, V. A. Urech ia. Se pare că era în
relatii bune si cu Gr. Tocilescu, G. Lahovari , avă nd contacte ş i cu alţ i că rturari
prinire ca re Şi I. L. Caragiale (Gr. Ionesc u, Les debuts„„ p. 96, S. Cioculescu,
«Cara:lJialiana„ p. 181 ş.a.)
1
E vorba de scrisorile lui Spiridon C egă n eanu (T.T. Socolescu, Fresca
a rhitecţilor„„ p. 252 ş.a .) « aşa c ă, am mai spus, să ţ in e m seama de e p ocă ,
ş i să fim mai prudenţi cu învi nuiri„. Nu era nimeni pregă t i t pentru aşa ceva
(resta11rarea monumentelor) în acel moment... Odobescu ş i -a dat seama că
nimeni„. nu era în stare să dovedească o competen ţă care să fi e la î n ă l ţimea
problemei ş i mai ales la acea a so mităţilor din stră inătate » G. M. Can tacuzino.
(Izvoare şi popasuri p. 160-161 ) prec iz ează: «Arhitectul Lecomte du Nouy a
re făcut-o (Sf. Nicolae - l aşi) cu m e tod ă ş i îngrjire, a reconstruit-o din temelie,
cu o tehnic ă de o perfecţiune rece şi neînsufl e ţită» (p. 138) «Domi nând prin
simplicitatea liniei ş i prin clasicul ei echilibru , biserica Sf. Nicolae „. ră m â ne
chiar astăzi, dup ă restaurarea ei , un exemplu de des ăvâ rşită eleganţă şi
arm onie» Reau, Louis (în T. G. Bulat, La 50 de ani„„ p. 11 57) s ublini ază :
«li serait toutefois injuste, de reprocher â Lecomte du Nouy d'avoir appliqu e
des principes qui etaient admis, sans reserves, par tou s Ies architects de sa
generation„
13
T. G. Bulat, La 50 de ani„„ p. 1128-11 29; Paul Cons tantin, Dicţionar
universal... p. 331
14
Dicfionnaire de /'a rchitecture„„ p. 123; Encyclopaedia of Urba n
Planning, p . 416; H. Saalman, Haussman: Paris transformed, Vio llet-le-Duc,
E. E„ Dictionnaire raisonne de /'archite cture fran 9a ise. Prin cipiile de b ază ale
arhitecturii franceze (arta grădinilor, urbanismul , restaurarea) pot fi evaluate şi
în co mpara ţie cu peisagistica, politica urban ă, conservarea mon umentelor de
sorginte a nglo-sa xonă (exemplificate prin parcul englezesc, dezvoltarea inelului
central la Viena, interve nţiile lui Romstorfer etc.) Paralela m erită un studiu mai
atent.
11

a . fost

7

Th eodor Aman. în monografia lui R. Bogdan, G. Sterian: p. 81 -82 Ce
este o restaurare.„ N. Gabrielescu, Memoriu ... este aproape în întreg ime
dedicat problem ei fondurilor afectate inte rvenţiil o r ; despre cheltuieli vo rbe şte
ş i N. Iorg a (a se vedea T. G. Bulat, La 50 de ani... p. 1157, nota), Gr.
Ionescu, Les debuts ... ref. Sf. Nicolae - l aş i , p. 100, ref. Sf. Dumitru - Craiova,
p. 102) .
8
N. Gabri elescu, Memoriu„„ p. 48 redă scrisoarea Epi scopului de Arg eş,
Ghenadie, iun . 1886, şi face referire la vizita lui Dim. Stu rdza, ministrul Cultelor,
pentru grăbirea lu c rărilor care trenau. N. Gabrielescu credea că lungirea
lucră rilor făcea parte din tactica lui Lecomte du Nouy;
9
T. G. Bulat, La 50 de ani„. p. 11 28-29 s usţine că Lecomte du Nouy
a urmat Eco le des Beaux Arts în atelierul lu i Joseph Va udremer. T. Socolescu,
în Fresca a rhitecţilor„ . p. 300, bă nui e ş i că ar fi urmat Ecole Centrale
d'Architect ure, înfiinţată în 1865 de Emile Trelat, deoarece nu-i g ăseşte numele
în Anuarul Scolii de Arte Frum oase. T otu şi în 1865, (după infor m aţiil e
lui T. G. Bulat.) Lecomte du Nouy tocmai şi -a început activitatea de arhitect.
10
La discutarea raportului Comisiei din dec. 1874 privind propuneri pentru
Curtea de Arg eş , Al. Odobescu propune să se apeleze la Viollet-le-Duc.
Acesta fiind foarte ocupat d e l eag ă cu ce rce t ă rile ş i relevarea pe An atole de
Bau dot (1834- 1915), fost v i ce preşed inte al Comisiei Monumentelor Istorice
din Franţa , promotor al fol osirii betonului la monumente. Pentru executarea
proiectului Vio llet-le -Duc-de Baudot, primul recomandă pe Lecomte du Nouy,
propunere cu ca re ministrul Cultelor Titu Maiorescu va fi de acord. Ulterior,
mai 1890, după protestel e decl anşate de activitatea lui Lecomte du Nouy,
Theodor Rosetti, ministru al t, ultelor, cere Comisiunii Monumentelor Publice
o soluţie : aceasta acce ptă propun erea lui Mihail Kogălniceanu şi Titu
Maiorescu de a chema ca arbitru pe Henri Revoii , arhitect al monumentelor
istorice din Fra nţa.
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din aproape întreaga producţie arhitecturală a Franţei după
romanic , din programul secular al grădinii « franţuzeşti» , din
evoluţia urbanismului de la «Voie royale» până la bulevardele
Haussemann-iene, ş i , bineînţeles, din «teoria restaurării stilistice ». Teorie dezvoltată de Viollet-le-Duc şi aplicată «creator»
de Lecomte du NoUy în cazul monumentelor româneşti , din
dorinţa de a le da o nouă strălucire care să d<'linuie în timp.
Campania de «restaurare» a monumentelor încredinţată
arhitectului francez s-a plasat într-o perioadă în care, în context
european , s-au conturat condiţiile şi apoi s-au realizat
independenţa României şi proclamarea Regatului (1881 ).
Drumul spre integrarea în Europa, începând după Pacea de
la Adrianopol (1829), trebuia conti nuat în grabă şi cu toate
mijloacele. Pentru formarea structurilor culturale, ştiinţifice şi
tehnice, paralel cu înfi inţa rea reţelei de învăţământ şi trimiterea
tinerilor la şco li străine, s-a încurajat venirea în ţară a
specialiştilor europeni 1 5. Mulţi au venit căutând un loc mai bun
de muncă , alţii au fost invitaţi anume pentru realizarea unor
obiective reprezentative. Din această ultimă categorie (alături
de francezii Al bert Ballu, Bernard Cassien, Albert Galeron ,
Paul Gottereau , ita lianul Giuglio Magni, germanul Otto Maugsch) a făcu t parte şi Lecomte du Nouy. Nu este exclus aşadar
ca el să se fi lăsat influenţat de entuziasmul înnoirilor la care
ceilalţi - autori de mari edificii publice şi numeroase clădiri
particulare într-o bu n ă arhitectură continentală care a modernizat înfăţişarea Bucure ştil or şi altor oraşe româneşti - au
contribuit masiv. Ipoteza pare cu atât mai verosimilă, cu cât
prin utilizarea principiilor « restaură ri i stilistice » monumentele
puteau fi aduse la o stare i deal ă, presupusă a · fi cea de
început.
O asemenea abordare - acoperită de recomandarea lui
Viollet-le-Duc - a devenit posibilă ş i datorită lipsei personalului
calificat în ţară şi inexistenţe i cadrului legal1 6 . Primii specialişti
formaţi peste hotare (îndeosebi la Paris) s-au interesat mai
· puţin de restaurarea monumentelor, eventualele informaţii din
domeniu pe care le-au ~vut tre buie s ă fi fost sumare şi în
contratimp· cu realităţi l e. ln schi mb datorită relaţiilor speciale
cu Franţa (care începea u să se contureze pe multiple planuri)
recomandăril e cu care s-a prezentat Lecomte de NoUy, ca şi
relaţiile pe care le î ntreţine a acasă, trebuie să fi avut mare
efect la Bucureşti . De aic' poate atitudinea seniorială a
arhitectului - menţionată de unii -, conştient de rolul său în
«colonizarea» culturală din aceast6 parte a Europei.
Trebuie spu::; c ă , dacă a avut o asemenea conduită, ea
a fost dublata de alte sentimente care mergeau de la simpla
curiozitate pân ă la profundul ataşament faţă de ţara-gazdă.
De la nici un arhitect român al vremii nu s-au păstrat atâtea
desene după arh itectură p ă mânteană 17 . E cert că Lecomte du
Nouy, venit din a ltă lume , a încercat să înţeleagă , să şi-o
apropie: în • contactul cu oamenii a început să înveţe
româneşte . ln contextul de atunci , acest ataşament a fost
răsplătit: autorul , fiind decorat cu ordine şi medalii româneşti
şi franceze, va deveni membru al Academiei. Aceste recunoaşteri profesionale, însoţ i te fără îndoială de avantaje
materiale, nu au fost însă obţinute fără sacrificii. Acceptând
contractul din 1874 pentru Curtea de Arge ş, din spirit de
aventură sau dorinţă de câştig , el avea să- şi îndepărteze pân ă
la urmă familia , ce ea ce în filozofia de viaţă a timpului nu era
puţin lucru. 18
15

T. T., Socolescu, Fresca arhitecţi/or„., Gr., Ionescu, Istoria arhitecturii.. .,
P., Derer. fnte11erenzen.„ M., Opreanu , Architects franr;ais ...
16
T. T., Socolescu, Fresca arhitecţi/or„ . în scrisorile lui Sp. Cegăneanu
p. 252, s. u.
17
A se vedea arl1iva Lecomt~1 du Nouy, Institutul de Arhitectură ulon
Mincu•„ Bu c u reşt i. Catedra de Istoria Arhitecturii.
18
N„ Gabnelescu , Memoriu„ . p. 69, reproşâ ndu-i absenţele de pe şantier
îi tace un tablo11 general di n care rez ultă că timp de cca. 15 ani a lipsit 3286
zile de acasă (ad ică peste 9 ani!) , Sp. Cegănean u in Fresca arhitecţilor... lui
T. T. Socolescu , p. 262, vo rbe şte de « insi nu ă ri care atingeau chiar onoarea
familiei lui Lecomte". Nu e xi s t ă date despre ven irea soţiei lui Lecomte în
România (T. G. , Bulat La SO de ani... p. 11 28) dar probabil, ca toată lumea,
trebuie să fi fost la curent cu nenorocir ea compatriotului său, Paul Gottereau,
care, dup ă moartea soliei, la Buc u reş ti , s-a întors in F ra nţa (Socolescu , Fresca
arhitecfifor„„ p. 303) l ăsând neterminate o mulţime de lucrări.

Realitatea monumentelor
Comparând informaţiile lui Lecomte du NoOy cu constatările
actuale ale speci al iştilor privind starea monumentelor, rezultă
că , în ciuda perfecţionării principiilor de restaurare , problemele
majore au ră ma s . Trecând cu vederea distrugerile provocate
de oameni , pierderile de substanţă cultural - istorică datorate
deficienţelor la structuri le constructive, slabei calităţi a materialelor sau inadaptabilităţii temelor-program (partiurilor), ridică
aceleasi semne de întrebare ca acum un secol.
. În caietele arhitectului francez (ceea ce nu se întâlneşte
la ajutoarele sale) apar frecvente referiri la degradări constructive, datorate necunoaşterii terenului (nu numai de fundare)
şi a dinamicii acestuia (era informat despre efectele cutremurelor). Or, se ştie , în .construcţia tradiţională fundaţiile fie că
lipsesc, fie nu sunt suficient de adânci. De asemenea, nu se
asigurau totdeauna legăturile superioare. Singurele măsuri
pentru preluarea eforturilor seismice constau în reducerea
dimensiunilor, compactarea volumelor (cu excepţia turlelor la
biserici , frecvente victime ale cutremurelor), uneori reţeaua de
pereţi interiori şi armarea cu grinzişoare de lemn.
Lecomte du NoOy, produs al şcolii franceze de constructori ,
nu putea accepta abateri de la normele tehnice ale vremii. El
cercetează, după toate aparenţele, în ansamblu structura de
rezi ste nţă: constată nereguli la fundaţii ori la soclu (Sf. Dumitru
- Craiova , Curtea de Argeş) 1 9 fisuri în zidărie , deplasări de
la verticală (Trei Ierarhi , St. Nicolae - laşi) 20 , secţionări şi
torsio nări ale turlelor (Curtea de Argeş, Vechea Mitropolie 1"ârgovişte) 2 1 , putrezirea armăturilor interioare de lemn (Trei
Ierarhi - laşi) 22 . Mijloacele avute la îndemână atunci erau fie
insuficiente (tiranţi, centuri de metal), fie radicale (refacerea
componentelor) . Evitând soluţiile paliative , doritor să prelungească cât mai mult durata de serviciu , el a ales varianta
demolării (demontării) şi a reconstituirii corpurilor de clădire
afectate . Trebuie precizat că pierderile de substanţă istorică
determinate astfel nu diferă mult faţă de cele înregistrate prin
consolidarea modernă cu beton armat. Aceste pierderi , relativ
reduse în cazul edificiilor realizate din materiale scumpe
(piatră, marmură), se amplifică sensibil la mo.numentele
construite din materiale de serie (lemn, cărămidă) 23 . ln general,
meşterii tradiţionali nu au tratat lemnul, uneori nici selectarea
nu era corectă. Cât prive şte materialele ceramice (cărămida,
olanele , ţigla) nu erau mereu de calitate (din lut brun , arse
corespunzător) sau bine protejate în operă (hidroizolate).
Acela şi lucru este valabil pentru mortarul utilizat în executarea
zidăriilor. Multe din notele lui Lecomte du Nouy - sau ale
colaboratorilor - fac referiri la starea modestă a materialelor:
mai puţin la Curtea de Arg eş (numai interiorul turlei mari e
din cărămidă) şi la Trei Ierarhi - laşi (având miezul zidăriei
din moloane şi gri nzi şoare de lemn)24 cât la celelalte
monumente realizate în întregime din cărămidă. Zidăria Vechii
Mitropolii din Târgovişte a fost zdru ncinată de cutremur, la St.
Nicolae - laşi corpul adăugat ulterior era în pericol să se
prăbuşească , în timp ce starea de ruină de la St. Dumitru din
Craiova făcea riscantă însăşi demolarea2s.
Cu certitudine , arhitectul francez cunoştea trucurile restauratorilor de monumente după deschiderea şantierului. Poate că
a şi apelat la ele , cum susţin unii , dar e greu de crezut că
era atât de lipsit de imaginaţie , încât să se repete, demolând
19
T. G., Bulat, La SO de ani„„ p. 1135 şu., N. Gabrielescu, Respuns ...
p. 52, Gr., Ionescu, Sur Ies debuts .. „ p. 89.
20
Gr. Ionescu, Sur Ies debuts„., p. 92-93, p. 99 şi N. Gabrielescu
Respuns ... p. 46 .
21
T. G„ Bulat La 50 de ani„ „ p. 1130, n. Gabrielescu, Memoriu .. .
p. 19 citea ză raportul Viollet-le-Duc-de Baudot; Gr„ Ionescu , Sur Ies debuts ... ,
p. 86.
22
Gr. Ionescu, Sur Ies debuts ... p. 93; N. Iorga, Cum s-a restaurat ... (în
T. T. Socolescu, Fresca „. p. 254- 255) .
23 Gr., Ionescu, Sur Ies deb uts ... p. 93, 95, 99. În notele lui Lecomte
de Nouy se fac uneori referiri şi la pun erea neadecva tă a materialelor în
operă, cum e cazu l la Curtea de Argeş şi la ş i (Trei Ierarhi şi Sf. Nicolae).
24
În raportul Viollet- le-Ouc-de Baudot (di n N„ Gabrielescu, Memoriu .. .
.
p. 19).i Gr„ Ionescu, Sur fes debuts .... p. 93 ş . u .
Gr. Ionescu, Sur fe s debuts..„ p. 101- 102, N. Gabnelescu, Respuns ...
p. 46, 51, 53.
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pana la temelie clădirile care i-au fost încredinţate spre
reparare. Pe lângă argumentele (enunţate) care puteau justifica
asemenea intervenţii, în actele vremii intervin şi altele , legate
de readaptarea partiului la noi teme-program, îndeosebi (dar
nu numai) prin ·amplificarea suprafeţelor. Renunţarea la
corpurile adăugite de la Sf. Nicolae - l aşi şi Mitropilia Veche
- Târgovişte constituie , pe l ângă intenţiile de restaurare
stilistică, şi o modificare de tem ă. Co rectu ră t emat i că poate fi
considerată şi amplificarea gabaritelor la Sf. Dumitru - Craiova
~au a corpului principal de la Mitropolia Veche - Târgovişte .
lnsă cel mai evident apar inovaţii le tematice în cazul « Sălii
gotice» de la Trei Ierarhi - laşi , unde tema odată d ată de
beneficiar a condus la o compo zi ţi e «a la maniere de „.»
realizată după toate regulile arhitecturii ş i ingineriei , caracteristice producţiei culte europene. 26

Deputaţilor (martie 1910 ci. T. G„ Bulat, La 50 do ani„ . p. 1157) art. G. M.
Cantacuzino în Izvoare şi popasuri, p. 161 , prof. L. Reau (în T. G„ Bulat, La
50 de ani.. „ p. 1156), acad. Gr. Ionescu , Les debuts„„ p. 11 O.
30
O dovadă în acest sens o oferă biserica Sf. Nico lae Domnesc de la
Curtea de Argeş , unde substanţa orig inară s-a păstrat în condiţii acceptabile
(restaurarea capitală a fost executată de ing. arh. Grigore Cerchez după 1811).
Lecomte du NoOy se manifestase doritor de a o restaura în c ondiţii l e ştiute
(raportul din ian . 1889).
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În loc de concluzii
Activitatea lu i Lecomte du Nouy s-a desfăşurat într-un
context, complex multiplu condiţionat: pe de-o parte, s-au aflat
problemele de reprezentare - şi în planul patrimoniului
monumental - ale unui stat tânăr în curs de afirmare 27 , pe
de alta, el a acţionat în condiţiile nematurizate ale unei
discipline care-şi căuta bazele şti inţifice şi juridice de existenţă.
De aceea, este dificilă separarea demersurilor din domeniul
restaurării de inovaţiile care au premers stilul neo-românesc
şi de contribuţia precoce privind reciclarea fondului clădit. Este
posibil ca în evoluţia sa profesional ă interesul pentru restaurare
să se fi oprit la nivelul ştiinţific al studiilor cu Viollet-le-Duc,
în timp ce treptat au prins contur veleităţile de arhitect-proiectant28. Majoritatea cercetătorilo r apreciază că primele două
lucrări (Biserica Episcopal ă de Argeş ş i Trei Ierarhi - laş i)
sunt acceptabile din punctul de vedere al concepţiilor de
restaurare 29 în timp ce în ultimele intervenţii (Sf. Dumitru Craiova , Sf. Nicolae - laşi şi Vechea Mitropolie - Târgov işte)
contribuţia novatoare depăşeşt e cu mult măsura admisibilă în
cazul lucrului pe monumente.
Asemenea intervenţii radicale - absolut de condamnat în
ştiinţa contemporană a restaurării , conducând la îndepărtarea
obiectivelor respective din Lista Monumentelor - probabil că
nu erau necesare în toate cazurile . Nu este exclus ca, prin
reparaţ i i adecvate şi atentă în treţinere , aceste monumente să
fi rezistat încă multe decenii- 0 . Atunci ele şi-ar fi păstrat
înfăţişarea pitorească, încercată de vremi şi lipsită de pretenjii
reflectând condiţiile, adesea neprielnice, în care s-au clădit. ln
nici un caz nu ar fi căpătat strălucirea , e adevărat , uşor frivolă,
pe care le-a dat-o Lecomte du Nouy în baza comenzilor primite
de !_a autorităţile noului stat independent, România .
ln situaţia complexă a ultimului sfert de secol XIX , mulţimea
argumentelor a fost ordona tă - nu totdeauna de p rofes i onişti
- în raport de alte criterii şi priorităţi decât cele acceptate în
etapele ulterioare . A fost, · de asemenea, efectul implicării
politicului într-un domeniu prin excelenţă ştiinţific, care, atu nci
(1890, ca şi azi, 1992) nu dispunea de cadrul legal (Legea
Monumentelor Istorice) şi nici de structurile specializate
necesare.
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R : BUME
Gr„ Ionescu. Sur Ies debuts„ „ p. 99, 11 O. Referitor la Sala goti că din
complexul Trei Ierarhi - l aşi de notat afirmaţiil e d e legaţiei Comisiunii Monumentelor Publice care, considerând imp osi bilă conservare a în starea existentă
(ceea ce pare a fi fost cazu l şi în alte părţi) şi n ecores pun zătoa re desti na ţiei
de muzeu , propune reconstruirea «În di s po z iţia şi stil ul vechi » da r cu un
gabarit mărit şi unele adaosuri. Comparând releveele cu planul şi fa ţ ada
propuse de Lecomde du NoOy se poate deduce aplicarea principiilor estetice
ale compoziţie i arhitecturale . (axe ordonatoare, i n ters ecţi i de axe, rapoarte
între părţi , accentul şi trena) . Trebuie luat în considerare ş i discursul ingineresc,
recunoscut de Lecomte du Nouy ca necesar într-o zo n ă unde protecţia
antiseismică se impune cu string en ţă .
27
I. G„ Bulat, Lumea românească „ „ p. 123, 127, cap. III , „Erau toate
de făcut" ş i mai ales fragmentul „Lucrăril e publice extraordinare".
28
Este in te resantă remarca fostului său colaborator, apoi opozant N.
Gabrielescu , care, într-o scrisoare adresată lui I. L. Caragiale (S. Cioculescu,
Caragialiana, p. 185) scrie: «Când se resta urează ceva e foarte greu să se
ţină cineva strict de datoriile sale de restaurator, mâncărime a de in ovaţiuni şi
îmbunătăţiri îl face să-şi uite rolul» .
29
lng. I. Ghica, a rhitecţii , D. Berin dei, Al. Orăscu, M. Capuţineanu , pictor
C. Stăncescu din Comisia de rece pţie a lu crăril or de la Curtea de Argeş.
(Gr. Ionescu, Les debuts„ . p. 88), prof. N. Iorga în interpelarea la Camera
26

L'auteur essaie d'envisager so u~ divers autres angles l'activite de Lecomte
du NoOy, si conteste pour ses reconstitutio ns ideales qui ont affecte
sensiblement le patrimoine monumental roumain . Transgressant Ies limites de
simples interventions destinecs â conserver - peut-etre aussi â reparer et
consolider -, Lecomte du NoOy a re nove, a ag1 en chiru rg ien, pour embellir
a tout prix et moyens Ies monuments qui lui avrlient ele confies, jusqu'â laur
faire changer de forme et de contenu. Procedant de la sorte, ses <1rguments
reposa ient sur Ies principes de la restaurati on dans l'esprit du style, promue
par Viol let-Le-Duc, principes acceptâs entre 1840 et 1860, mais combattus,
puis âprement contestes aprâs 1870 . Ce «rema'1 11illage" el ces «operations
esthetiques" proposes pas Lecomte du NoOy ont neanmoins fourni au ji:une
Etat rournain quelques •-monuments ·• marques d'un messnoe flCCentue r!e
propagande et de representation nationale ·- chose absolument necensaire â
un moment d'efforts en v u ~ d'une reintegration europeen e:. La dlspu:e
(inegale) entre Lecomte du NoOy et ses opposan ts s'est declenchee ar
l'intervention mal â propos du politique dans un dornai ne sc1entifique (alors
en formation) . Elle lut facilitee non pas te llernent par l'absenc:e de
professionnels compctents que par l'absence d'une Loi cl t;s Monuments.
Historiques (situation qui se repete apres cent ans!) el d'un organisme
specialise de direction , recommandatioP (en emet.tant des avi s adequat.:.) et
surveillance-contrâle .
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ÎN AJUNUL ÎNFIINŢĂRII COMISIUNII.
ROLUL LUI NICOLAE GABRIELESCU

ANDREI PIPPIDI

«Cine din noi poate să-şi explice indiferenţa ce avem
pentru monumentele istorice , când ţări mai mici îş i dau toate
silinţele pentru păstrarea lor? N-a ve nit, oare , vremea să ne
interesăm puţin de suvenirile neamului nostru? Cred că astăzi,
când statul cheltuieşte sume însemnate pentru restaurări de
monumente , s-ar putea înjgheba fără mare greutate o
comisiune ca re să se ocupe cu păstrarea monumentelor şi cu
cercetările şi studierea treptată a fiecăruia în parte. Lucrarea
acestei comisii competente ar fi de mare valoare , ea ar servi
cu prisosinţă studiului archeologiei şi istoriei naţionale » 1 . Cu
aceste cuvinte, cu care suntem toţi de acord, se încheie o
broşură a arhitectului N. Gabrielescu din 1888. Trecuseră trei
ani de la faimoasele excursii ale lui Tocilescu (martie şi august
1885) prin judeţele Neamţ , Argeş , Vâlcea şi Gorj , menite în
primul rând a spori colecţia de obiecte de cult, manuscrise şi
tip ă rituri a Muzeului Naţional de Antichităţi. Ele au prilejuit,
frecvent , constatări . de felul următor: «Biserica are trebuinţă
de coperiş , căci plouă în lăuntru şi bolţile ameninţă să cadă » .. .
" coloane architectonice bogat decorate , lespezi mari de piatră
lucrată ... zac ici şi colo resipite» ... «am găsit o ruină
completă » .. . «Trapeza (de la Hurezi) servă astăzi de magazie
pentru provisiuni »2 . În a ceastă situaţie , se impunea nu numai
acti varea restaurării şi conservării , ci şi integrarea unor
asemenea preocupări într-un sistem coerent de reflecţie şi
organizare . Bilanţul primului nostru centenar arată cât de
actuale sunt î ncă problemele a căror rezol vare o căutau
pre decesorii noştri.
Se poate observa că , în ţara noastră , interesul faţă de
monumentele istorice , înţelegând prin acesta convingerea
er udiţilor c ă astfel de argumente au o valoare considerabilă ,
nu e mai puţin vechi decât în Occident. Grigore Ureche, Miron
Costin şi fiul său Nicolae, stolnicul Constantin Cantacuzino,
Dimitrie Cantemir şi Nicolae Mavrocordat, familiarizaţi într-o
măsură crescândă cu reconstituirea trecutului pe baza studiilor
arheologice şi epigrafice 3 sunt contemporani cu Claude Fabri
de Peiresc , Bernard de Montfaucon sau Luigi Ferdinando
Marsili. Respectul pentru ruine dovedit de scrisoarea lui Vasile
Lupu către logofătul Racoviţă Cehan , căruia-i atrăgea atenţia
s ă înceteze reutilizarea de materiale de la Curtea lui Ştefan
cel Mare de la Vaslui , deoarece «acest lucru nu să cade să
facem , că nu iaste cu cinste »4 , corespunde exact în timp
m ăs urii prin care, în 1646, papa lnocenţiu al X-lea interzicea
orice deteriorare a edificiilor antice. Ar fi însă exagerat să se
tragă de aici concluzia că protecţia patrimoniului monumental
ar fi fost inspirată de un criteriu estetic de apreciere .
Sensibilitatea faţă de ruine presupune mai întâi un conservatorism principial , derivat din solidaritatea obligatorie a fiecărei
g e neraţii cu cele care au precedat-o, apoi , odată cu vârsta
N. Gabrielescu, Ruina Sâ nnicoară din Curtea de Argeş. Studiu
archeologic, Bucureşti, 1888, p. 15- 16. Exe mplarul cu dedicaţie către
Maiorescu, uîn se mn de înaltă stimă şi deose bită co n s id e raţ iun e » , se găseşte
în biblioteca Facultăţii de Istorie din Bucureşti , sub cota CA III 12089 varia 1.
2
Gr. G. Tocilescu, Raporturi asupra câ toruva mănăstiri, schituri şi biserici
din ţeră , AAR , s. li , f. VIII , sec\. li , memorii şi notiţe , Bucureşti, 1887, p. 6,
7, 80, 37
3
Andrei Pippidi , Vechi epigrafişti şi anticari în ţările române, „Studii
clasice", XI, 1969 , p. 279- 296
4
Gh. Ghibă n esc u , Surele şi izvoade, VIII , 1914
1

romantismului , un sentiment nostalgic al decăderii 5 . Abia în
1856 apare mărturia unei noi atitudini a autorităţilor de stat,
care primesc cu bunăvoinţă ideea meritului artistic al monumentelor: Alexandru Ghica, dându-şi autorizaţia pentru reparaţii
la Curtea de Argeş , la Biserica episcopală, pune condiţia ca
ele să nu se « atingă de părţile artisticelor sculpturi şi podoabe
şi de turnuri , carele toate trebuiesc pipăite cu respect şi de
artişti superiori „6.
Numai un veac îl desparte pe caimacamul din ajunul Unirii
de strămoşul său , Grigore li Ghica, cel care , la Frumoasa,
„au făcut-o den temelie , de nou zidită" pe locul unde găsise
ctitoria lui Salica hatmanul din secolul al XVI-iea , despre care
cronica spune dispreţuitor : « puţină piiatră grămădită, şi de cum
fusiasă, încă acum să stricasă şi nemică de dânsa nu era».7
Între un gest şi altul e o diferenţă de mentalitate: câtă vreme
epoca fanariotă , în care cronicile erau scrise de funcţionari
pentru alţi funcţionari , confundă individualităţile istorice într-o
identitate colectivă , 8 pe la mijlocul veacului al XIX-iea, simţul
perspectivei istorice funcţionează fiindcă intelectualii recunosc
atât existenţa progresului , cât şi limitele lui. Totodată însă, un
monument devine interesant în măsura în care e românesc,
căci , spre deosebire de spiritul cosmopolit al Luminilor, cultura
romantică se defineşte prin dimensiunea naţională. Este ceea
ce un contemporan a vrut să spună :· „Ne înmândrim a purta
pe străin prin politia noastră , a-i arăta zidurile cele măreţe ,
mănăstirile, bisericile, spitalurile şi şcoalele şi a-i zice: Aceste
s-au zidit din facerea de bine a strămoşilor". 9 Pentru Asachi,
turistul străin aduce prilejul binevenit al unei confruntări în care
referinţa la monumentele istorice reprezintă un titlu de nobleţe .
De altfel , Asachi , care admirase la Ermitaj piese din inventarul
mormântului de la Conţeşti , îi atribuia lui Ştefan cel Mare o
colecţie de antichităţi greceşti şi scitice , conservată la Suceava
„în cabinetul obiectelor rare", alături de „nou inventatul ornic"
şi chiar de arme de foc de cel mai recent tip. 10
Un asemenea cabinet a fost şi Muzeul Naţional din
Bucureşti la originile sale în 1834, când Kiseleff îi însărcina
pe N. Mavros , pentru Ţara Românească, şi pe Gh . Asachi,
pentru Moldova, cu o anchetă arheologică. 11 Epocile către care
s-au îndreptat acele investigaţii - „a vechii Dacii , a colonizării
romane şi a primilor voievozi " - indică aceeaşi concepţie care
exista şi în Franţa lui Merimee şi Viollet-le-Duc cu privire la
monumentele istorice, limitând definiţia lor la construcţiile
antice galo-romane şi la cele medievale.
5
Mircea Anghelescu, Preromantismul românesc, Bucureşti , 1971; Paul
Cornea, Originile romantismului românesc, Bu cureşti , 1972
6
Citat de Alex. Lapedatu , Scurtă privire asupra cestiunii conse1vării şi
restaurării monumentelor istorice în România, Bu c ureşti , 19 11 , p. 5-6
7
Cronica anonimă a Moldovei, 1661 - 1729 (Pseudo-Amiras), ed. Dan
Simonescu , Bu cu reşti , 1975, p. 142-143
8
Vezi, totu şi , N. Iorga , Cea dintâi visită domnească la monumentele
istorice şi opera lui Matei Vodă Ghica, uBCMI », XIX, 1927, p. 142-146.
9
Gheorghe Asachi , Opere, li , ed . N.A. Urs u, Bu cu reşti , 198 1, p. 550.
Faptul că textul e o traducere nu-i diminuează se mnific aţia , dovedind doar că
în 1843 autorul rom ân şi publicul său erau pregătiţi să adopte acest punct de
vedere.
10
lbid„ p. 116- 119, 349 , 643.
11
Pompei Gh. Samarian , Note despre începuturile Muzeului Naţional de
Antichităţi din Bucureşti, Cronica num isma ti că şi arheo l og i că , XVIII, 1944 , p.
284-285
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Prima încercare de a constitui o evidenţă a monumentelor
istorice din Principate fusese aceea din 1834; în 1860 se
presimţea necesitatea de a încredinţa supravegherea şi
cercetarea lor unui grup de experţi , deşi specialitatea nu se
formase încă. Deci , când ministrul Cultelor ş i Instrucţiunii ,
Vasile Boerescu , are iniţiativa de a în„ epe „adunarea
materialurilor şi formarea unei istorii naţionale" , el se adresează lui Al. Odobescu şi Titu Maiorescu, dintre care cel dintâi ,
probabil, va recomanda ca secretar al noii comisii pe prietenul
său , editorul Revistei Carpaţilor , poetul G. Sion , dar le
asociază pe bătrânii ardeleni A. T. Laurian şi Florian Aaron,
pe corifeii paşoptişti l.C . Brătianu şi I. Heliade-Rădulescu şi ,
în sfârşit, pe profesorul de istorie universală P. Cernătescu. 1 2
Existenţa altor comisii paralele este semnificativă atât pentru
urgenţa
problemei , cât şi pentru tendinţa birocratică de a
distribui răspunderile , de altfel recurgând , din lipsă de oameni,
inevitabil la aceiaşi. Între 1852 şi 1862 a fost activă Comisia
documentală, având spre sfârşit ca membri pe Odobescu,
Bolliac, Al . Pelimon , maiorul Pappasoglu şi N. Filimon .
Comitetul arheologic, născut în 1862 din demersul generalului
N. Mavros de a-şi dărui colecţia de antichităţi statului ,
cuprindea, în afară de donator, pe Ion Ghica , A. T. Laurian,
M. Kogălniceanu, Al. Odobescu , D. Berindei , D.A. Sturdza şi
M. C. Sutzu, iar la moartea lui Mavros, în 1869, îi va succede
Bolliac. 13 Acestui Comitet arheologic, un proiect de regulament
pentru reorganizarea Muzeului de Antichităţi , alcătuit de D. A.
Sturdza în 1881, îi conferea printre alte atribuţii pe aceea de
„a preveghia buna stare a monumentelor naţionale de orice
natură şi a stărui pentru a lor nealterare, sau cuvenită
restaurare" 14 (text atenuat în proiectul final al ministrului V.A.
Urechia: „a se rosti în ceea ce privesce messurele de
conservare a monumentelor naţionali de orice natură .")15 O
comisie specială pentru conservare a şi restaurarea monumentelor - organ care în Franţa exi sta din 1837 - fusese creată
prin regulamentul ministerial de la 7 aprilie 1874, ca urmare
a interpelării prezentate în Senat de Ion Ghica, la 7 februarie,
în l~gătură cu reparaţiile de la Curtea de Argeş . 1 6
lntârzierea aplicării regulamentului şi controversa în jurul
lucrărilor de restaurare de la Curtea de Argeş au motivat
intervenţia arhitectului Gab rie lescu . Curând după publicarea
observaţiilor citate la începutul acestei comunică ri , Gabrielescu
le amplifică într-o altă b roşură, Privire generală asupra
monumente/or naţion a le şi mijlocul de a împiedica distrugerea
lor (laşi, 1889).17 Textul vrea să fie o introducere în istoria
vechii arte româneşti, cu idei în general juste, dar nelipsită
de unele naivităţi , mai ales în referirile la antichitate şi la
epoca migraţiilor. Bazându-se pe exemplul bisericii Domneşti
de la Curtea de Argeş , autorul susţine că «Peloponezul,
Tesalia, Epirul şi Macedonia ocupate în parte de valachi
transmiteau arta bizantină în Balcani şi în Carpaţi voivodatelor
valache organizate după telul statelor feodale din veacul de
mijloc». Pentru Moldova, el crede că «sistemul decoraţiunilor
polichrome cu frescuri , cără mizi şi oale smălţuite la exterior»
ar fi dovada unei influenţe orientale ... transmise prin Rusia. O
intuiţie corectă este interpretarea arhitecturii şi artelor decorative brâncoveneşti în lumina contactelor cu Veneţia şi
Mediterana orientală . Prejudecata că «de la jumătatea secolului al XVIII-iea » a început o perioadă de decadenţă era atât
de larg răspândită, din cauza istoricilor care deduceau un
regres cultural din pierderea independenţei politice , încât nu
merită să-l criticăm pe Gabrielescu , decât pentru o curioasă
Alexandru Odobescu şi corespondenţii săi, ed. Fil ofteia Mihai şi Rodica
1984, p. 11 5-11 6.
1
j Andrei Pippidi , Nicolae Mavros, locul lui în viata politică şi intelectuală,
uSCIVA», 32 , 1992, 2, p. 107-118.
14
Biblioteca Academiei Române, Arhiva O.A. Sturdza XI varia 186
15
«Regulament pentru Museul de Antiquită ţi din Bucuresci ", manuscris
nedatat, în posesia n oas tră , provenind din hârtiil e lui Al. Tzig a ra- S a murcaş .
16
Dezbaterile Senatului, 7 febru ari e 1874, p. 306-309.
17
Vezi exemplarul cu d edicaţi e către Titu Maiorescu, tot la biblioteca
Fac ultă ţii de Istori e, cota CR III 11 590 va ri a 4
12

Bichis

Bu c ure şti ,

confuzie între neoclasicismul conacelor din Moldova şi «stilul
rococo italienesc de prost gust». În schimb , protestele pe care
i le stârnesc neglijarea oricărei obligaţii faţă de monumentele
trecutului sau «reparaţiunile nesocotite» merită reţinute cu
atenţie : Între altele , Cetăţuia din dealul Hlincei, zidită de
Duca -Vodă, lăsată pradă corbilor, e într-o stare de ţi se face
milă . În vechile clădiri ale mănăstirei se află un refectoriu cu
bolţi ogivale pe stâlpi de piatră mai deosebit decât toate
refectoarele , celorlalte mănăstiri din ţară prin eleganţa bolţilor
şi prin aspectul măreţ al privirii interioare; această clădire stă
descoperită, ploile străbat bolţile şi n-ar fi de mirare să auzim
în curând că se va dărâma pentru a se face din nou , sub
cuvânt că nu se mai poate repara. Dealul Cetăţuiei se surpă
pe zi ce merge, zidul despre apus a fost luat în alunecarea
pământului şi răul înaintează spre biserică , nimeni nu se
gândeşte a arunca sămânţă sau a planta pomi. .. pentru a se
înţeleni pământul. » Cu aceeaşi amărăciune e prezentată
situaţia de la curtea domnească din Târgovişte şi de la Cetatea
Neamţului. «Snagovul , o veche biserică , stă uitată în mijlocul
unei bălţi; această clădire are o mare importanţă pentru istoria
artei la noi din punctul de vedere architectural. Un vânt a
aruncat învelitoarea în lac şi de ani biserica lui Vlad Ţepeş
stă descoperită ». Într-un cuvânt, «la noi guvern , comună şi
particulari îşi dau mâna pe neştiute pentru distrugerea
suvenirilor istorice ». Pe neaşteptate, polemica îşi schimbă
direcţia, deşi fără a-şi preciza ţinta, când Gabrielescu afirmă
că «sub o paradă de pricepere artistică şi archeologică , tocmai
atunci s-au petrecut cele mai neiertate greşeli şi vandalisme ».
Ghicim cine i-a provocat iritarea , dar nici un nume nu e
pronunţat încă.
Deocamdată, discuţia rămâne la nivelul
principiilor: «Trebuie să iasă odată din capul oamenilor ideea
că au făcut ceva, tăcând un monument mai frumos decât era .
Monumentul aparţine unei epoci pe care o reprezintă ,
schimbându-l se produce încurcătură în istoria artei, se falşifică
adevărul , tot asemenea precum s-ar talşifica cu schimbarea
unui document istoric scris . Să se împiedice asemenea
desfătări criminale pe spinarea monumentelor şi a ţării. E
ridicol a vedea pe cineva care, neputând a face lucruri noi
frumoase , voieşte a le înfrumuseţa pe cele vechi ». Concluzia?
E răspicată: «Cea dintâi preocupaţie , când ne atingem de un
monument, trebuie să fie adevărul şi sinceritatea». Continuând
pe linia acestui raţionament , se susţine ideea, până astăzi
actuală,
că evidenţa şi conservarea monumentelor sunt
obiective mai utile decât resaturarea spectaculoasă în câteva
cazuri izolate. Gabrielescu pledează, deci , pentru instituirea
unei comisii «pentru păstrarea monumentelor naţionale ».
Sarcinile ei ar fi de a preveni degradările , de a fixa
«condiţiile în care să se întrebuinţeze mijloacele acordate de
stat» şi de a pregăti «cartea monumentală a României vizitând
şi explorând toate colţurile ţării » . De fapt , ceea ce se propune
e un adevărat program : «Comisiunea va examina proiectele
de restaurare supuse aprobării ministeriului şi va dirija
executarea lucrărilor... Comisiunea se va informa de mersul
lucrărilor în curs de executare printr-un inspector general, care
el însuşi va fi membru al comisiunii. Cu chipul acesta
comisiunea ar poseda chestiunile, le-ar studia şi le-ar supune
ministeriului , care, viind cu propuneri studiate şi de o
importanţă de netăgăduit pentru artă , s-ar şti că sacrificiile
statului vor da rezultate reale. Prin î,ngrijirea comisiunii se vor
însărcina diferiţi arhitecţi cu ridicarea planurilor monumentelor
historice şi se va fotografia toate abjectele care ar interesa
istoria artei .. . Archivele comisiunii monumentelor istorice vor
forma o colecţiune preţioasă de documenta interesante». În
sfârşit, odată cu dezvoltarea secţiei de artă religioasă a
Muzeului din Bucureşti - căreia i se aduc elogii a căror
exagerare sugerează simpatie pentru Tocilescu , director din
1881 -, se recomandă organizarea altor muzee la laşi şi
Craiova, ca sucursale ale celui din capitală. «În laşi, muzeul
s-ar putea pune în sala gotică de la Trei-lerarchi . Această
sală , care e un rest din vechea mănăstire a Treisfetitelor, dacă
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s-ar restaura în caracterul epocei, ar forma o secţiune
reli g i o as ă pentru partea de sus a Moldovei. Singure abjectele
de la Trei-lerarchi, găsite cu ocazia restaurării monumentului ,
in sc ri pţi il e , vas.e le preţ i oa se , ţ esăturile cu fir de aur pe catifea
r oş i e ş i verde de la Vasil e Lupu , care întrec tot ce avem în
ţară de acest gen, icoanele, portretele lui Vasile Lupu şi a
copiilor săi ţe sute pe m ăta se , toate aceste abjecte aşezate cu
ordine , clasificate şi descrise, ar atrage vizita şi admiraţia
multora şi ar serv i ca modele artiştilor de azi».
Toate aceste propuneri urmau să-şi găsească locul într-o
lege , al c ă re i proiect, d upă i n formaţiile lui Gabrielescu, fusese
deja adus în Senat în august 1889, data difuzării broşurii.
Este, probabil , proiectu l a l cătu it de V. A. Urechia în colaborare
cu C. Esarcu. C onţinutu l său se cuvine amintit pe scurt. În
int e n ţi e. Comisi unea de cons ervare a monumentelor naţionale
treb uia s8 fi e comp u s ă di n 6 membri : un reprezentant al secţiei
istorice a Acad emiei, un rep rezentant al secţiei literar-artistice,
directorul Şcol ii «de belle-arte» din Bucureşti , un delegat al
Sfântului Sinod, directorul Muzeului Naţional de Antichităţi şi
un arl1itect, delegat de Mi nisterul Cultelor şi Instrucţiunii
Publice, că ro m li s-ar mai fi a l ăturat eventual încă trei membri
a l eşi de comisi e. Li se asigu ra u o diurnă şi plata deplasărilor
în interes de serviciu. «Comisiunea se ajută în exerciţiul
at r i bu ţ i i lor sale de o ric âţ i arhitecţi , sculptori, pictori ea are
trebuinţă » . Aceste atribu ţi i sunt expuse concis şi clar: «a aduna
ş i conserva toate a nt ichi tăţ i le răspând ite pe suprafaţa teritoriulu i României», «a auto riza ori face însăşi săpături» , a
împi ed ica alterarea ş i degradarea monumentelor, «a aproba
planu rile d u pă ca re guvernu l, con siliile comunale ori judeţene
ş i orice s oc ietăţ i doresc a repara ori restaura vre-un monument
istoric, ori numai de valoare artistică», a supraveghea direct
lu c ră ri l e de restaurare, «a d e nunţa înaintea justiţiei pe acei
care, fă ră a utori zaţi e prealab il ă„ „ ar înstrăina, ar atinge · ori
altera, sub orice titl u, monumentele», «a publica treptat
albumul mon umentelor n aţ i o na le » , cu descrierea şi istoricul
lor, a prezenta anual o dare de seamă Ministerului Cultelor,
a exercita un drept de control asupra muzeelor de antichităţi ,
a publica lista ş i suplimentele de evid e nţă a monumentelor
protejate (inclusiv a rui nelor). Măsurile de protecţie se
extindeau la inventaru l mobil şi la imobilele din vecinătate.
Se ş t i e c ă în forma fi na lă a legii din 1892, elaborată de
Tocilescu , n-au fost r eţ i n ute toate aceste prevederi şi că
regulamentul pentru conservarea şi restaurarea monumentelor
pu blice (28 ian uarie 1893) avea la bază legea franceză de la
30 martie 1887. 18 Este de menţionat de asemenea că , la
di s c u ţia legii în Senat, raport ul, Tocilescu , a fost pus în situaţia
de a con tracara o adevă rată ofensivă a băncii prelaţilor, în
frunte cu mitropolitu l Moldovei Iosif Naniescu , care, exact de
pe a ceeaş i poziţ i e care se constată şi astăzi , protesta
împotriva c onc ent rări i obiectelo r de patrimoniu în muzee.
Toci lescu. la rândul să u , remarcând că «Ministeriul Cultelor
es te numai un biu rou de înreg istrare în ceea ce priveşte
cultele», apă ra dreptul Comisiunii de a lucra «după alte
canoan e decât cele bi se rice şt i , după canoanele esteticii şi
arhitecturii». D u pă un secol , concluzia arheologului nu e mai
pu ţ in j u s t i f i cată : « d a că pretindem că suntem un stat cultural,
atunci c ată să ne supunem la condiţiunile ce comportă un stat
cultural. Stiţi că suntem mai prejos decât Turcia şi Japonia
pe teren ul con s ervăr ii monumentelor? Nu există stat în Europa
care să nu a ibă o leg e protectoare a monumentelor».1s
P ână la adoptarea acestui controversat text legislativ s-au
mai produs încă dou ă i ntervenţii ale lui N. Gabrielescu , asupra
c ărora nu vom s tărui decât în m ăsura în care-i explică poziţia
ş i- i co n turea ză person alitatea. Prima, în 1890, a luat forma
18
Cf. C. Hamangiu , Codul general al României. Legi uzuale, li, ed. a
li-a, p. ·1003· «P ri n monument public se î nţe l ege orice zidărie cu dependenţele
lor, a flătoare la s up rafa ţ a pă m â n t u l ui sau sub pămâ nt, cum şi orice obiect
ve ch i, cari at.: valoarea unu i monument istoric sau artistic»; defi n i ţia din art. 8
al legii fra nceze se refe ră la «tout immeuble ou objet mobilier„ . dont la
conserva tion presente au point de vue de l'histoire ou de l'art un interet
national» (Ernest Pariset, Les monuments historiques, Paris, 1891 , p. 81 ).
19
Dezbate1ile Senatului, 2 ap rilie 1892. p. 157-1 74 .

unui Memoriu pentru luminarea publicului În afacerea restaurărilor de monumente istorice, a doua, în 1891, este un
Răspuns la raportul d-lui Revoii. Autorul, după ce fusese
asociat timp de 13 ani (1876-1889) arhitectului francez Andre
Lecomte du NoOy în diversele lucrări de restaurare contractate
de acesta cu statul român , trecuse în tabăra adversarilor
metodei pe care elevul lui Viollet-le-Duc pretinde că o aplică.
Ar fi de prisos a reexamina aici conflictul la proporţiile lui
reale , determinate de interese materiale; el a fost studiat, ca
şi polemica de principii care l-a însoţi t, de regretatul nostru
preşedinte, Grigore lonescu. 2 Ceea ce rămâne de adăugat
este că Gabrielescu, nemulţumit încă din 1882 de condiţiile
colaborării, a strâns dovezi cu privire la delapidările lui
Lecomte du NoOy, prezentând un dosar de corespondenţă
particulară destul de voluminos şi chiar rezultatele anchetei
întreprinse de el la Paris pentru a culege mărturiile unor foşti
auxiliari ai şantierului de la Argeş . lmprejurările apar într-o
nouă lumină dacă se ţine seama de o scrisoare de discret
şantaj adresată lui Al. Odobescu de un oarecare M. Catopol,
deţinătorul unor poliţe prin care scriitorul recunoştea un
împrumut pe care i-l acordase Lecomte . Acesta din urmă pare
să fi căutat să şteargă urmele relaţiilor sale cu diverse
persoane care garantau gestiunea fondurilor care-i fuseseră
încredinţate - între altele, cu contabilul ministerului Cultelor deoarece, îşi aminteşte Catopol , «prin luna aprilie sau mai
1889 începuse o campanie înverşunată între d-l Lecomte şi
inspectorul arhitect Gabrielescu ».21
Broşura de care a fost vorba , «plină de documente
zdrobitoare», şi încă una, a arhitectului G. Sterian, „Restaurarea monumentelor istorice În străinătate şi În România ", au
cunoscut o largă publicitate , asigurată de un foarte bătăios
Comitet pentru apărarea de distrugere a monumentelor
naţionale. 22 De aceea , devine plauzibil ca suprimarea postului
lui Gabrielescu de inspector al lucrărilor de restaurare la Trei
Ierarhi, la 1 august 1889, sub pretextul economiilor, să nu fi
fost decât o sancţiune pentru semnalarea neregulilor. Reacţia
lui Gabrielescu va fi să conteste arbitrajul expertului francez
Henri Revoii, care fusese invitat de către minister la
propunerea lui Maiorescu şi Kogălniceanu. Cât despre starea
de spirit a lui Lecomte , ea se dovedeşte , printr-o scrisoare a
sa către Odobescu , ostilă ţării care era acum pentru el «ce
desert mal fame », deşi-i oferise o generoasă ospitalitate: «la
calomnie et la mauvaise foi, le mensonge et la delation sont
la monnaie courante sous ce ciel trop peu clement. »23
Ce-i drept, procedeul lui Gabrielescu , dubios ca etică, l-ar
putea expune acuzaţiei de duplicitate , deoarece a dezvăluit
aşa de târziu divergenţele dintre el şi patronul său. De fapt,
acestea au crescut treptat. Că, în 1881 , arhitectul român abia
începea să pună la îndoială corectitudinea metodei indicate
cu ifos de colegul său mai vârstnic rezultă dintr-o scrisoare a
lui Gabrielescu. Ea era demult la îndemâna cercetărilor, fiind
citată de Şerban Cioculescu în clasica sa biografie a lui
Caragiale. Scriitorul şi arhitectul s-au împrietenit la .Curtea de
Argeş, unde primul a fost câtva timp revizor şcolar. ln absenţa
lui Lecomte , care-şi petrecea cea mai mare parte a anului la
Paris sau la Nisa, Gabrielescu a avut ocazia de a primi un
oaspete de seamă, orientalistul Leon-Louis-Lucien Prunol de

°

20
Grigore Ionescu, Începuturile lucrărilor de restaurare a monumentelor
istorice fn România şi activitatea in acest domeniu a arhitectului francez Andre
Lecomte du Nouy, " Monumente istorice şi de a rtă » , 1, 1978, p. 63- 70; ibid„
2, 1978, p. 35; ibid„ 1, 1979, p. 29; idem , Societatea arhitecţilor români şi
problema restaurării monumentelor istorice, " Revista monumentelor istorice»,
LX, 1, 1991, p. 62-65.
21
Alexandru Odobescu şi corespondenţii săi, p. 168.
22
Sub acest nume apare un Protest şi domente a servi spre ştiinţă şi
lămurire , inainte de a se vota creditul de 2 1/2 milioane pentru restaurări
(1890) , apoi Seria a li-a. Nou protest (1890), cu o mică modificare la supratitlu ,
Comitetul de resistenţă pentru apă rarea de distrugere a monumentelor istorice.
23
lbid„ p. 241 . Datată 1879 de către editoare, scrisoarea pare a fi scrisă
cu zece ani mai târziu. Şi în 1889 Odobescu a fost la Paris (cf. Al. Odobescu,
Pagini regăsite, ed. Geo Şerban , Bu c ureşti , 1965, p. 394), c ă lători e care i-a
permis să se sustragă insistenţei cu care Lecomte că u ta să obţi nă de la el
un răspuns la atacurile din presă («sottes et mechantes critiques»). Semnătura
completă indică o dată ulterioară anului 1884, de când Lecomte a adăugat
numelui său falsa particul ă , cu o caracteristică vanitate.
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Rosny (1837-1916), a cărui vizită o relatează la 25 septembrie
1881: «D-nul de Rosny mi-a făcut aerul unui arheolog
încăpăţânat. Ştii că arheologii nu te lasă să mişti o cărămidă
fără importanţă de la locul ei. Zicea că fiecare vrea să facă
câte ceva, totdeauna se simte prea mult necesitatea de
restaurări!! Şi pentru ce? Trebuiesc lăsate monumentele în
starea lor (vrea să le vadă căzând), să-i fi făcut un acoperiş
pentru a o păstra . Dupe dânsul eu cred că dacă s-ar fi lăsat
să se degradeze şi mai rău, ar fi avut biserica şi mai mare
preţ, prin urmare nu i-ar fi trebuit nici acoperiş. Cam are
dreptate până la un punct. Când se restaurează ceva, e foarte
greu să se ţină cineva strict în datoriile sale de restaurator,
mâncărimea de inovaţiuni şi îmbunătăţiri îl face să-şi uite
rolul» . Vizitatorul apreciase mai mult biserica Domnească decât
pe cea episcopală şi nu se putuse opri să nu-i facă tânărului
arhitect, cu toată delicateţea, unele mustrări: «îrhi zicea că un
guvern care se interesează de monumentele sale ar trebui să
plătească pe restauratori cu atât mai mult, cu cât vor lucra
mai puţin ... Picturile din năuntru i-au atras mai mult atenţiunea.
Zicea că nu trebuie să se atingă nimic, unde lipseşte tencuiala,
să o lase aş<! fără să o completeze. - Peut-etre que c'est
une idee!!» 24 ln acest spirit de fidelitate faţă de original, de
Rosny mergea mai departe decât A. de Baudot şi Viollet-leDuc, care-i recomandaseră artistului «Să găsească gândirea
primitivă restaurând părţile alterate şi chiar să compună din
riou în caracterul general părţile ce sunt de refăcut cu totul». 25
ln schimb, Gabrielescu, dându-i dreptate lui L. de Rosny, va
ajunge în 1889 să afirme : «Neapărat că sentimentul artistului
câteodată e lovit, reproducând sculpturi barbare sau decoraţii
fără rost; trebuie însă să le păstreze dacă vrea să fie
conştiincios, pentru că nu e chemat să creeze, ci să respecte
adevărul aşa cum este, chiar dacă n-ar fi frumos„. 2 6
Savantul francez era o personalitate în etnografie, specialist al civilizaţiilor Extremului-Orient, profesor la Ecole des
Hautes Etudes şi la Ecole des Langues Orientales, cunoscut
de Hasdeu şi de Odobescu , ales chiar la Academia Română,
ca membru de onoare în 1877. 27 Vizita sa din 1881 a dat
roade neaşteptate, influenţând indirect viitoarea lege a monumentelor din 1892.
Rolul lui Gabrielescu ca precursor al unei concepţii căreia-i
rămânem credincioşi încetează după promulgarea legii. După
acest început promiţător , s-a ocupat mai mult de lucrări

publice, ca antrepenor sau şef de proiect: lui i se datorează,
de pildă, clădirea Liceului Naţional din laşi , iar în 1902 îl găsim
construind calea ferată Mărăşeşti-Panciu . 2 8 Abia în 1908, noul
Buletin al Comisiunii Monumentelor îi va publica un studiu
despre biserica Stelea. 29 Între timp i se încredinţase restaurarea de la Golia şi fusese numit, în decembrie 1898,
arhitect al Comisiunii. 30 ln 1911 îi va lua locul Ermil Pangrati.
Chiar dacă biografia lui N. Gabrielescu, din care nu lipsesc
episoadele scandaloase, 31 a fost orientată în ultimă instanţă
în altă direcţie, nu e mai puţin adevărat că stabilirea principiilor
de restaurare a monumentelor istorice româneşti a profitat de
conflictul său cu Lecomte du Nouy. Discreditarea acestuia din
urmă , căruia Haret îi va da lovitura de graţie în 1909, prin
desfiinţarea serviciului de restaurări al Ministerului 32 , n-a
însemnat o îndepărtare de şcoala franceză: metoda care a
învins era chiar cea predată la Paris , la Beaux-Arts .

RESUME
Le centenaire de la Commission des Monuments Historiques est une
occasion de se rappeler l'activite et la vision de l'un de nos precurseurs,
l'architecte N. Gabrielescu . li a pris une grande part au debat sur la protection
juridique et morale des monuments historiques qui devait aboutir ă la loi de
1892. Ayant ete le collaborateur d'A. Lecomte du Nouy aux travaux de
restauration de Curtea de Argeş, Craiova et Jassy, Gabrielescu a fini par
denoncer la methode, Ies procedes et meme la gestion financiere de son
collegue franc;:ais. Disciple infidele? On retrouve dans sa correspondance le
moment exact ou ii a commence ă se rendre compte des degâts causes par
une restauration qui dedaignait la difference et greffait le neuf sur le vieux.
C'etait en 1881 et ce qui a provoque celte prise de conscience ful la rencontre
avec !'orientaliste Leon de Rosny. La redecouverte par Ies Roumains de leur
patrimoine national don! l'habitude leur masquait la valeur s'est ainsi faite en
enregistrant la reaction des premiers touristes etrangers devant l' uetrangete»
de leurs propres monuments et en defendant contre la. falsification ces vestiges
sur lesquels ils allaient bientât fonder leur revendication identitaire.
Gabrielescu , comme ses amis Sterian et Mincu, appartient ă la premiere
generation d'architectes roumains qui ont voulu se familiariser avec cet
heritage et lui ont crea un statut. Dans le contexte d'une modernisation rapide,
ils ont essaye de sauvegarder le bâti ancien , en lui assurant l'immunite
garantie aux umonuments», et ils ont perpetue la nostalgie de ce qui etait
irremediablement perdu par le style imitatif de leurs constructions inspirees
du passe.

28
Şerban Cioculescu, op. cit„ p. 150; Grigore Ionescu, Istoria arhitecturii
în România, li , Bucureşti, 1965, p. 359.
29
Biserica Stetea din Târgovişte din punct de vedere arhitectonic şi
artistic, uBCMI », I, 1908, p. 79-89 .
30
Al. Lapedatu, op. cit„ p. 17, 24 .
31
Şerban Cioculescu, op. cit„ p. 145-155.
32
lată adresa oficială către A. Lecomte du Nouy, după o copie păstrată
de Al. Tzigara-Samurcaş , în arhiva sa personală :
Administraţia Casei Bisericii
Nr. 9164 - 9 April 1909
Domnule Arhitect,
Avem onoarea a Vă aduce la cunoştinţă că deoarece nici rn bugetul
anului curent al Ministerului şi nici la repartizarea eccedentului budgetar nu
s-a prevăzut sumele necesare pentru funcţionarea serviciului de restaurări, ce
stă sub direcţiunea Domniei-Voastre, acest serviciu rămâne desfiinţat cu
Tncepere de la 1 Aprilie 1909.
În ceea ce priveşte situaţia D-voastră personală, ea rămâne aceeaşi ca
şi până acum, rntrucât Ministerul. cât şi Comisiunea Monumentelor Istorice va
face apel şi în viitor la binevoitoarele Dvs. poveţe şi sfaturi in ceea ce priveşte
terminarea lucrărilor de restaurare, ce actualmente se găsesc sub speciala
Dvs. direcţiune .
Primiţi, vă rog, Domnule arhitect. asigurarea deosebitei noastre consideraţiuni.

24

Şerban Cioculescu , Viaţa lui I. L. Caragiale, Bucureşti, 1972,
p. 298-299 .
25
N. Gabrielescu , Memoriu. p. 26.
26
Idem, Privire generală, p. 29.
27
B. P. Hasdeu şi contemporanii săi români şi străini, li, ed. Al.
Săndulescu ş i col., Bucureşti, 1983, p. 57.

Ministru
Administrator
Haret
P. Gârboviceanu
Ar fi de adăugat că Tzigara-Samurcaş îi ia apăra rea lui Lecomte du Nouy
în Memorii. I, Bucureşti, 1991, p. 185, 210-211, 217, 254-261 . Versiunea sa
este extrem de nefavorabilă lui Gabrielescu şi Sterian , ca şi lui Mincu. asociat
cu cei doi în Comitetul de rezistentă din 1890. De aici rezultă că , încă dinainte
de sosirea lui Revoii în ţară, Lec~mte du NoOy se asigurase de întregul său
sprijin .
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VIRGILIU N. DRĂGHICEANU ŞI MONUMENTELE ISTORICE

VIRGILIU Z. TEODORESCU

"·· · Trecutul nostru. dar, nu e un cuvânt banal, o vorbâ.
de care se face caz la banchete sau conferinţe pentru a
se smulge aplauzele auditoriului: trecutul există, se poate
urmări bine În monumentele, bisericile, pietrele, crucile, ce
le găsim pretutindeni, şi pe care trebuie să le cinstim,
fiindcă vom cinsti astfel neamul nostru. pe Îna intaşii
neamului nostru ».
1
VIRGIL/U N. DRĂGHICEANU

A ne reaminti de cei care au contribuit la salvarea
patrimoniului sacru al poporului român este o datorie de
onoare, exemplul acestora fiind un catalizator al energiilor care
au, şi vor avea, menirea de a preda aceste inestimabile valori
generaţiilor viitoare . Pasiunea şi profesionalismul acestor
înaintaşi s-au constituit în contribuţii majore la opera de
salvare, restaurare, conservare
vestigiilor trecutului.
Datele biografice referitoare la Virgiliu N. Drăghiceanu sunt
de un laconism desăvârsit .
Născut în luna mai
anului 1879 la Râmnicu Vâlcea 2 , a
urmat cursurile Universităţii din Bucureşti , fiind licenţiat în litere
şi filozofie. 3 Preocuparea pentru identificarea informaţiilor
referitoare la înaintaşi l-a condus spre studierea documentelor
trecutului. Pe această cale a evidenţiat contribuţiile acestora
la promovarea învăţământului şi cercetării ştiinţifice. Rezultatele
obţinute l-au făcut remarcat şi apreciat de către cei care, la
începutul secolului XX, promovaseră legislatia cuvenită .a
proteja patrimoniul naţional evocator al trecutului istoric. ln
acest context, Comisiunea Monumentelor Istorice (C .M.I.) a
lansat un program de acţiune pe care l-a făcut cunoscut şi
prin intermediul «Buletinului Comisiunii Monumentelor Istorice»
(B.C.M .I.) şi al «Anuarului Comisiunii Monumentelor Istorice»
(A.C.M.I.) în coloanele cărora, V.N.D. s-a integrat treptat 4 cu
salutare contribuţii . De la istorie locală la studii ce s-au definit
contribuţii la istoria României , toate i-au reclamat permanent

a

a

1
Virgiliu N. Drăghicea nu, Palatele noastre domneşti, co nferinţă de
arheologie naţională ţinută la şc o a l e l e de infanterie, cu 18 ilu straţ iuni ş i planuri,
Bu c ureşti , 1913, p. 25- 26.
2
Virgiliu N. Drăghiceanu , Din istoricul şcoalelor naţionale - Întemeierea

şcoalelor

din

Romana ţi

(1832-1861) profesorul,
O viaţă
timpului
pl a nşe;

şi

Dâmboviţa

Bucureşti ,

pitarul Mihail

Drăghiceanu

1914, 31 p.; V.N.D., Mathei M.

Drăghicea nu ,

de

că tre

Închin a tă
şi

binelui public, publicată după notele sale biografice, actele
amintiri personale, Bucure şti , 191 4, V + 285 + 4 + 5 portrete + 2

Enciclopedia

Rom ă n ă

Minerva,

Cluj,

1930,

p. 398;

Dicţionarul

enciclopedic ilustrat, Cartea Românea scă, Bu c ureşti, 1938, p. 167; Lu cian
Predescu , Enciclopedia României, Bucureşti, 1940, p. 296; Enciclopedia
istoriografiei româ n eş ti, Bu c ureş ti , 1978, p. 131; Cristian Moisescu, Târgovişte ,

„Monumente Istorice şi de a rtă '', Bucure şti , 1979, p. 6, 8, 27, 28, 34, 60, 65,
78 , 79, 81, 86 , 179, 216, 220, 221, 222, 223, 224 , 233, 236, 243.
Arh . St. Râmnicu Vâlcea, Registru de stare civilă - N ăsc uţi 1879; Arhiva
P rimări ei Municipiului Bu c ureşti. Registrele de stare civilă pentru d ece daţi;
1. Actul de deces al lui Virgiliu N. Dră ghicea nu, n ăsc ut 18 mai 1879, în
Râmnicu Vâlcea, fiul lui Nicolae şi al Mariei, decedat la 18 decembrie
1964, în Bu c ureşti. (Menţionăm că a fost înmormântat în cimitirul din
Târgov işte, avân d fi xată o placă pe crucea familiei, a că rei in sc ripţi e
îl defineşte concludent).
2. Actul de deces al soţiei Con stantina Drăg hic ea nu , fiica lui David şi a
Anei, n ă scută în 5 decembrie 1899, în Grozeşti, judeţul Mehedinţi,
decedată la 1 august 1981 , în Bu c ureşti. (Menţion ă m că pe placa
fixată pe crucea din cimitirul din Târgo v i şte data n aşterii este: 5
noiembrie 1900) .
3
Virgiliu N. Drăghicea nu , licenţiat în litere şi filozofie , conservatorul
colecţiunilor Comisiunii Monumentelor Istorice, Monumentele istorice din judeţul
Dâ mbo viţa , Bucureşti, 191 2, p. 35 (extras din „Almanahul D âm b ov iţei "), la p.
33 o fotografie a lui V.N.D.
4
Preocupările sale au fost publicate ş i in revistele: «Convorbiri literare»,
«Gândirea», «Biserica Ortodoxă Rom ână», în volume omagiale etc.

o documentare care l-a familiarizat cu izvoarele moştenite de
la înaintaşi. Şi pe parcursul anilor de activitate, şi-a definit
concepţia că utând ca în orice împrejurare să ofere auditoriului 5 ,
interlocutorilor, condiţia mobilizatoare de a se alătura acelora
care acţionau pentru salvarea acestui patrimoniu naţional. A
fost un neobosit călător , care, preluând ştafeta de la înaintaşii
Grigore Alexandrescu , Alexandru Odobescu , Vasile Alecsandri ,
Ion Ghica, pentru a aminti numai pe câţiva , a acordat o atenţie
deosebită locurilor pe unde trecea. A avut capacitatea să-şi
oprească privirile şi raţionamentele pe acele obiective pe care
înaintaşii le trataseră sau cu uşurinţă , sau le evidenţiaseră
numai parţial calităţile ce le confereau caracterul de monument
cu mandat de a fi predat-preluat ca sacră moşteni re de la
trecut pentru viitor.
5
Un exemplu din multe altele ii constituie expunerea din 16 ianuarie
1913 făcând parte din cicl ul : «Palatele noastre domn eşti , confe rinţă de
arh eologie naţională ţinută la şcoa l e l e de infanterie cu 18 ilustraţii ş i planuri»,
Bu c u reşt i , 191 3, 26 p.
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V.N.D., personalitate complexă , cu o bogată informaţie
permanent, cu capacitatea de a realiza comparaţii,
conexiuni, a manifestat constant respectul cuvenit trecutului ,
monumentelor istorice. Ca bun paleograf, a studiat6 cu
asiduitate inscripţiile , având răbdarea şi tenacitatea de a relua
lecturile înaintaşilor, contribuind la reformularea lor. Aceste
calităţi l-au integrat în eşalonul acelora care printr-o dăruire
totală au contribuit în cadrul C.M.I. la depistarea, definirea,
clasificarea tezaurului moştenit , la cercetarea, restaurarea şi
conservarea acestuia.
A-i defini locul cuvenit este astăzi , paradoxal , uşor şi dificil
în acelaşi timp, întrucât evantaiul preocupărilor l-au impus prin
participări benefice, demne de a fi reţinute ca un bun exemplu
pentru generaţiile care urmau a prelua această onorantă
completată

ştafetă .

Intenţionăm ca în rândurile care urmează să evocăm pe
arheologul care atât în cadrul periplurilor sale cât şi în
cercetările sistematice a dovedit o constantă preocupare,
căutând să sesizeze şi să salveze elementele definitorii ale
monumentelor. Conservator al valorilor preconizate a fi
tezaurizate de C.M.I., de Casa Bisericii , organizator de expoziţii
permanente şi temporare, susţinător al prezentării trecutului
României pe plan mondial pentru a fi cunoscut cum se cuvinte,
V.N.D. a lucrat în toate împrejurările metodic, reuşind ca prin
exemplul tonic să antreneze energiile umane. Pe această cale
a reuşit să completeze tezaurul monumentelor cu noi valori.
Era rezultatul firesc al parcurgerii drumurilor ţării , al cunoaşterii
inestimabilelor creaţii cărora cu răbdare le-a descifrat sensurile,
le-a sesizat calităţile .7
Muzeografului i s-au alăturat calităţile pasionatului arheolog
care, în decursul deceniilor de activitate, a scos la iveală
numeroase monumente , ignorate total sau parţial, facilitânduse salvarea, restaurarea şi integrarea în rândul celor mai
semnificative piese ale patrimoniului naţional. Jurnalele de
săpături , studiile publicate înregistrează aceste preocupări
cărora le-a conferit, în condiţiile începutului de veac XX, o
atenţie deosebită.
·
Răbdarea , tenacitatea , receptivitatea şi capacitatea de a
colabora cu reprezentanţii diverselor discipline care contribuiau
la această operă l-au ajutat la obţinerea rezultatelor ce l-au
impus ca un specialist de clasă , C.M.I. încredinţând-i pe
parcursul anilor multiple probleme spre rezolvare.
De reţinut şi calitatea de bun conferenţiar pe care a
dovedit-o pe parcursul mai multor decenii, onorând auditoriul
prin teme pertinente, bine pregătite şi o prezentare atractivă .
Pentru V.N.D. asemenea acţiuni constituiau , predilect, un prilej
de abordare şi a celor mai spinoase aspecte ce trebuiau să
determine o atitudine favorabilă pentru monumente, pentru
salvarea şi receptarea lor cum se cuvine.
V.N.D. a ştiut, după cum afirmam anterior, să asigure şi
o bună · colaborare cu specialiştii realizând o echipă la care
contribuţiile tuturor erau apreciate şi recunoscute. În studiile
sale acestor colaboratori le releva contribuţiile aduse în
elucidarea unor aspecte ale cercetărilor. Arhitecţi , numismaţi ,
chimişti , constructori i-au fost asemenea coloboratori , raporturile , respectul reciproc definind relaţia instaurată şi permanentizată pe parcursul deceniilor de activitate . Notabilă este
şi receptivitatea la tehnică. În acest context putem aminti
preocuparea permanentă ca în călătoriile întreprinse să aibă
şi un aparat de fotografiat, pe pelicula căruia a înregistrat tot
ceea ce a considerat demn a fi reţinut peste ani. Mai mult,
caută să rea.lizeze o suită de imagini care să ofere ulterior

Comunicările publicate în «B.C.M .1. » şi «A.C .M.I.» pe parcursul a trei
decenii sunt în acest sens o concludentă demonstraţie . Completarea «B.C.M .I. »
an li , nr. 2, 1991, Radu Se. Greceanu , p. 220-222, bibliografie din «B.C.M.I. »
1908-1945 şi «A.C.M.1. » 1914-1915 şi 1942-1943, menţionând şi colaborarea
lui V.N.D. cu Gr. P işc ulescu .
7
«B.C.M.I. », an XX , nr. 51, 1-111 , 1927, coperta I, v.; idem an XXX , nr.
94 , X-X II , 1937; ib . an XXX I, nr. 95, 1- 111 , 1938; «A.C. M.I. » pe 1943, Bucureşti ,
1946, p. 8, foştii membri V.N .D. 1938- 1941 ; p. 7, noile alegeri au avut loc la
15.X.1941; în «B.C.M.1. » an XXXII I. nr. 105; VII-IX 1940 nu mai este menţionat
ca membru .
6

posibilitatea de a compara aspectele ante şi post acţiunilor de
cercetare, restaurare a monumentului. Pe această cale fazele
de şantier , secţiunile arheologice - ansambluri sau obiecte sunt elemente care astăzi ne ajută să -i definim metoda de
lucru , pedanteria demonstrată. Pedanteria este relevată şi de
acele situaţii când anumite afirmaţii erau infirmate de studiile
altora sau de propriile sale cercetări ulterioare . Avea în
asemenea situaţii tăria de a reveni pentru a conferi adevărului
locul cuvenit. În acest sens rectificările , eratele, reluările de
studii le întâlnim ca o constantă atitudine critică faţă de
propria-i creaţie .
Avem datoria să reţinem şi atitudinea manifestată într-un
moment de maximă solicitare a civismului fiecăruia . A fost
unul din cei desemnaţi să rămână în Bucureşti pentru a
asigura în timpul ocupaţiei inamice o protecţie a monumentelor.
Alături de membrii C.M.I. a întreprins toate demersurile posibile
pentru a atenua campania de răpire şi distrugere a patrimoniului artistic şi istoric neevacuat. Suferinţele morale şi fizice
l-au mobilizat în tot ceea ce a întreprins în acest sens. Mai
mult l-au determinat să ofere posterităţii o concludentă relatare
a zilelor îndurate.s
Revenind la opera editată, considerăm că este demn să
subliniem prezenţa unor reflexii , ce-i caracterizează studiile,
conferinţele prin caracterul pertinent şi mobilizator pentru
contemporani. Şi de ce să nu o spunem, apelurile lui sunt azi
de o mare actualitate revendincându-ne nouă şi urmaşilor să
abordăm neîntârziat o atitudine care să contribuie la salvarea
patrimoniului.
Pentru V.N.D. anii de activitate în cadrul C.M.I. în calitate
de conservator, de secretar, secretar-director şi membru au
fost ani de dăruire pe care posteritatea o poate recepta ,
predilect, din studierea atât a monumentelor salvate cât şi a
paginilor publicate, prezente în periodicile timpului şi ca lucrări
definitorii. A le identifica, a le reuni într-o bio-bibliografie ar
constitui pentru cel care până la sfârşitul vieţii, în decembrie
1964, a fost un pătimaş apărător al monumentelor, cel mai
frumos monument de cinstire şi de exprimare a respectului
pentru ceea ce a întreprins prin publicarea şi difuzarea spre
ştiinţă.

Contemporanii au

ştiut să

aprecieze

contribuţiile

sale la

propăşirea cercetării trecutului integrându-1 9 în rândurile forului
ştiinţific al Academiei Române prin desemnarea ca membru
corespondent; acum cu atât mai mult studierea vieţii şi operei
acestui înaintaş este o obligaţie ce ne revine. Realizarea
bio-bibliografiei va permite şi o analiză critică care va releva
contribuţiile lui V.N.D. la propăşirea cercetării istorice, va
evidenţia şi acele afirmaţii care au cunoscut corectiva altor
lecturi.

Virgiliu N. Drăg hiceanu, 707 zile subt cultura pumnului german,
1920, 367 p. fiind o reluare a articolelor publicate în coloanele
«Neamului Românesc» în anul 1919.
9
A fost propus membru-corespondent al Academiei Române de către
Nicolae Iorga. ln şedinţa din 4 iunie 1926, vicepreşedintele Academiei Român e,
Andrei Rădulescu, a citit raportul lui Nicolae Iorga: «De ani de zile, d-l Virgil
Drăg hice a nu e cel mai harnic colaborator al Buletinului Comisiunii Monumentelor Istorice, căruia i-a dat numeroase studii de o însemnătate deosebită .
Cercetător neobosit al vechilor biserici şi palate, D-sa e fericitul descoperitor
al mormintelor de la Argeş de cari s-a ocupat într-un lung studiu. Lucrarea
sa asupra clădirilor brâncoveneşti şi catalogul său de icoane sunt de o
întrebui nţare deasă pentru oricine studiază vechea noastră artă.
Îl propun ca membru corespondent al Academiei noastre . procedându-se
la votarea cu bile, d-l Virgil Drăghiceanu întruneşte din 22 voturi, 21 voturi
pentru .
D-l Preşedinte l.C . Negruzzi proclamă ales membru corespondent al
Academiei, la Secţiunea Istorică , pe d-l Virgil Drăghiceanu ».
Arhiva Academiei Române, Mapa A7 1925-1927, dosar 1626, f. 16.
Scrisoarea lui Virgiliu N. Drăghiceanu adresată la 19 iulie 1926 preşedintelui
Academiei Române prin care mulţumeşte pentru primirea ca membru
corespondent al acestui for ştiinţific.
1. 1926 iulie 19. Scrisoarea lui Virgiliu N. Drăghiceanu adresată
preşedintelui Academiei Române . Arhiva Academiei Române, Mapa
A7 1925-1927, dosar 1626, f. 16.
2. Monumentul funerar din cimitirul din Târgovişte la mormintele familiei
Drăghic ea nu având în partea de jos adosate două plăci de marmură
cu texte referitoare la Virgiliu N. Drăghiceanu şi soţia lui.
3. Detaliu placa dedicată lui Virgiliu N. Drăghiceanu .
8

Bucure şt i ,
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Pentru a susţine cele afirmate în această succintă
caracterizare , vom recurge la citarea unor pasaje din scrierile
sale, meritorii ş i definitorii.
Cu prilejul cercetării relicve lor din oraşul Craiova, arheologul opina :
«[ ...] Se impune primăriei oraşu lui Craiova exproprierea şi
conservarea antich ităţil o r aflate pe strada Hurezu lui , cari provin
de la cel mai glorios trecut al oraş ului , cu atât mai mult cu
cât din îngrijirea imaginatelor ruine de castele p l ăsmuite, în
parcul Bibescu , se vede că ex istă nevoia unui si mţ de
conservare a răm ăs ite l or trecutu lu i». 10
Începuturilo r constructive şi relicvelor acestor timpu ri le-a
acordat preponderent cuvenita atenţ i e. Popasul făcut în zona
Porţ i lor d_
e Fier îi dă prilejul să aprecieze :
«[ ...] ln totul , Vod iţa face impresia unei c l ădiri patriarhale,
ceea ce nu e de mirare pentru patriarhalele împ rej urări, de la
începutul statului nostru , în care ea lu ă fii nţă . Ea trebu ie
considerată ca terminus ab quo în e voluţi a arhitectu rii noastre
biser iceşti

„.

Studiul a fost prezentat în cadrul congresului Asoc i aţiunii
Rom âne pentru înaintarea ştiinţel or ţinut la Târg ovişte. 11
Peste ani, re luând cercetări le de la Vodiţa, scotea la ive a l ă
în anul 1928, fun daţiile - fapt care i-a perm is să stabilească
analogiile cu alte construcţii. Antrenase la aceste cercetă ri pe
arhitecţii şi conductorii : Atanasescu , I oaniţescu ş i Moisescu 12.
Un moment deosebit de emoţio nant l-a trăit cu prilejul
io «B.C.M.1.•

„

an III, nr. 4, tase. 12, X-X II , 1910, p. 192- 194, «Zidurile
Craiovei ».
«B.C.M.I.», an V, 191 2, p. 97- 109, articolul Vod iţa istorie şi descriere.
12
"Ibid em, an XX II , nr. 62, X- XII, 1929, p. 149- 156, articolul Săpările de
la Vodita .
13
· Administraţia Casei Bisericii, În amintirea lui Constantin Brâncoveanu
1714- 1914, Lăcaş urile voievodu lui şi viaţa lui, ochire a rheologică şi istorică,
de V.N.D. Conse1vator al Muzeului Comisiunii Monumentelor Istorice, Bucureşti , 1914, p. 13, 27, 68- 69, 108; «B.C.M .I"" an VII , nr. 27, VII- IX 1914, p.
111 - 126. Mormântul lui Constantin Brâncoveanu Basarab voievod; ibidem, an
XIX, nr. 48, IV- VI 1926, p. 88 , Biserica Sf. Gheorghe Nou; ibidem, an li , nr.
3, VI- IX 1909, p. 101 - 111, Curţile domneş ti brâncoveneş ti: I - Doiceş ti; ibidem,
an li , nr. 4, X- XII 1909, p. 149- 164, Curţile domneşti brâ ncoven eş ti: li M ogoşoa i a; ibidem , an III , nr. 2, IV- VI 1910, p. 49-70, Curţile domneş ti
brâncoveneş ti: III Potlogi; ibidem, an IV, nr. 13, 191 1, p. 49- 78 , Cw1ife
domn eşti b râ ncoveneş ti: IV Cw1i şi conace fărâma te , însoţite de sc hiţe realizate
de arhitectul Ion D. Traianescu; ibidem, an VI, nr. 23, 1913, p. 131-133,
Cw1ile domneşti brâ ncove n eş ti: V L ămuriri asupra curţii din Brâncoveni după
planuri contimporane; ibidem, an III , nr. I, 1-11 1, 1910, p. 48. Noi pietre de la
B ă n iei
11

cercetărilor întreprinse la ctitoria lui Constantin Brâncoveanu
din Bucureşti . Analiza at - ntă a spaţiilor , tradiţiilor , obiectelor
din patrimoniul Bisericii Sf. Gheorghe Nou l-a condus la
descoperirea mormântulu i lui Constantin Brâncoveanu, unde
Maria, soţ i a celui ucis la Istanbul , i-a adus osemintele pe care,
cu disc reţia necesară, le-a depus în incinta bisericii sub o
lespede princiară lips ită de inscripţie. Trad iţia orală transmisese
către veacul nostru i nformaţia că în acest l ăcaş s-ar fi depus
pentru eternitate rămăşiţe l e domnitorului marti r. Lui V.N.D. i-a
reţinu t aten ţ ia însă o candelă pe care a avut plăcuta surpriză
să descopere o definitorie inscripţie care a permis elucidarea
misterului care planase timp de 200 de ani 13.
Anul bicentenarului morţii lui Brâncoveanu îl consacrau prin
descoperirea de la 9 iulie 1914 a mormântului din incinta
Bisericii Sf. Gheorghe Nou . În prefaţa cărţii releva importanţa
descoperirii.
Ani de zile a· acordat o constantă preocupare şantierului
organi zat la Curtea de Argeş menit a salva şi pune în valoare
monumentul definitoriu al înce puturilor statului feudal Ţara

R omâ n ească . Putem afirma că spectacu loasele descoperiri
sunt rezulta tul spiritulu i de e chipă , răbd ări i , prudenţei , urmăririi
atente a fiecă rei componen te a edificiului , al cunoaşterii şi
interpretării tradiţiilor . Ca o încun unare a venit şi ziua de 31
iulie 1920 când a fost descoperit mormântul lui Radu Negru.
Jurnalul de santi er este o fidelă mărturie a ·acestor relicve care
l-au condus · la rezu ltatele obţ inute14.
Doiceş ti; ibidem, an XIX, nr. 47 , 1-1 11 1926, p. 1- 8, Palatul lui Constantin Vodă
Brâncoveanu din Bucureşti.
14
«B.C. M.I. », an V, 1912, p. 96, comunicarea li. Inscripţiile de la biserica
Sf. Nicolae Domnesc din Curte a de Argeş, referiri la inscrip1iile de pe pietrele
tompale, inclusiv ale membrilor familiei Brătianu, precum şi cea de pe un
clopot. Ibidem, ani i X-X VI , 1917-1923, p. 9-76, Curtea Domnească din Argeş
- Note istorice şi arheologice; p, 134-141, Jurnalul săpă turilor din Curtea
Domnească a Argeşului; Arh. St. B u c ureş ti - municipiu, fond C.M.I„ inv. 413,
dosar 133/1917, t. 255; Procesu l verbal din 5.1.1925 al C.M.I. prin care se
acord au lui V.N .D. 150.000 lei pentru continuarea să p ă turilor de la Argeş ,
mentionându -se că suma i-a fost acord a tă încă din anul 1924, dar n-a folosit-o
fiin d 'ocupat cu cercetările de la Câmpulung ; «B.C.M.I. », an XIX, nr. 48, IV- VI
1926, p. 57; ibidem, an XXIV, nr. 68 IV- VI , 1931, p. 91- 93, Inscripţia de la
exteriorul bisericii Domneşti din Curtea de Argeş descoperită de arhitectul
Sterian; ibidem, an XXIV, nr. 67, 1- 111 , 1931, p. 44, Cu privire la biserica
Domnească din Curtea de Argeş : /. Arhitectura bisericii şi o inscripţie; li.
Moaşte le Sfin tei Filofteia, ><Gândirea„, an III, nr. 5, 1923, p. 105-107, Biserica
Domnească din Curtea de Arge ş.
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Zona prahoveană i-a reclamat atenţia în studierea fostelor
case ale Cantacuzinilor de la Măgureni. Săpăturile întreprinse
între 13 iunie - 27 iulie 1916, având o salutară contribuţie din
partea arhitecţilor Toma Socolescu şi Nicolae Gabrielescu, a
numismatului Constantin Moisil, l-au condus la definirea
componentelor. În studiul publicat 15 autorul a întreprins o
documentată cercetare a zonei , a casei şi a familiei ctitorilor.
Studiul este bogat ilustrat cu imagini , marcând etapele
săp~turilor, detalii.
ln luna mai a anului 1923, cercetările îl aduceau pe plaiuri
gorjene la Bengeşti în incinta bisericii unde a avut prilejul să
întreprindă o săpătură benefică, inclusiv în zona unde se aflau
mormintele ctitorilor. Rezultatele i-au permis ulterior să publice
un semnificativ studiu 16 în care referindu-se la ctitoria din 1738,
ridicată de consilierul împărătesc Staico Bengescu şi soţia lui,
Maria, preciza că această construcţie înlocuise o ctitorie mai
veche . Cercetarea mormintelor i-a permis să studieze costumul
soţiei ctitorului.
Desenele obiectelor descoperite au fost
realizate de pictorul I. Mihail.
Premergător acţiunii de restaurare a bisericii Mănăstirii
Cozia, întreprinde o atentă cercetare care i-a oferit satisfacţia
de a studia şi zona pronaosului , prilej cu care a săpat şi în
perimetrul mormântului lui Mircea cel Bătrân . A fost posibilitatea
de a stabili caracteristica ce-l defineşte ca fiind un sarcofag
de piatră 17 .
O conjunctură deosebită l-a purtat şi pe plaiuri buzoiene.
Interesul manifestat de căutătorii de comori de a obţine
autorizarea efectuării unor săpături a determinat C.M.I. să-l
delege pe V.N .D. să constate cum s-au respectat clauzele de
către întreprinzători. Venind pe şantier el a avut prilejul de a
constata incorectidinea acestora. Operativ, a trecut la efectuarea unor cercetări arheologice pentru a salva ceea ce nu
fusese încă atacat de jefuitorii de comori. Constatând că
evenimente, probabil de natură seismică , au determinat
prăbuşirea edificiului la puţin timp după ce fuseseră înmormântaţi ctitorii, a permis peste ani prezervarea pietrelor
tombale, a mormintelor. Rezultatele publicate şi mai ales
reacţia faţă de vandalismul căutătorilor au avut drept urmare
restituirea ulterioară de către aceştia a uneia din piesele
sustrase 18 .
Prestigiul conferit de anii de muncă asiduă este concludent
exprimat de măsura adoptată de către C.M.I. atunci când , la
Aiud, în centrul oraşului, la bastionul preconizat a fi restaurat
s-a impus stoparea lucrărilor până la venirea pe şantier a lui
V.N .D. 19
O reacţie benefică pentru vestigiile trecutului o manifestă
şi cu prilejul deplasării la laşi; constatând situaţia creată prin
efectuarea unor demolări de clădiri în zona fostei curţi domneşti
care au scos la iveală vestigii considerate necesar a fi
conservate, propune C.M .I. luarea măsurilor adecvate .20
Revenind în judeţul Buzău pentru a anticipa intervenţia altor
căutători interesaţi a cerceta fosta mănăstire Vintilă Vodă,
V.N.D. efectuează cercetări la primele amplasamente . Studiul
întreprins îi permite stabilirea etapelor, evoluţia. El menţiona :
«Sumarele săpături ce le-am făcut pentru aflarea planului
bisericii şi pentru explorarea mormintelor mi-au permis a afla
în movila din mijloc ascunsă sub dărâmături şi pământ vegetal,
biserica, din care se mai păstrau încă ziduri înalte de trei metri
până la pardoseală . „ 2 1
· O altă faţetă a activităţii, solicitându-i timp şi efort fizic, dar
cu efecte în privinţa lărgirii orizontului cunoaşterii ţării şi
15

«B.C.M.1. », an XVII, nr. 39, 1-111 1924, p. 14- 42 . Casa Cantacuzinilor
V.N.D., Casa Cantacuzinilor din
de pe şantierul arheologic.
«B.C.M.l.n, an XIX, nr. 50, X-XII, 1926, p. 147-151. Costumul
jupânesei Maria Bengescu Consiliereasa, foto desenele realizate de pictorul I.
Mihail ; ibidem, an VIII, nr. 29, 1-111, 1915. Cronica; ibidem , an XX IV, nr. 69,
VII-IX 1931, p. 105, Monumentele istorice din Oltenia, raport din anul 192 1;
ziua de 28 septembrie 1910.
17
« B . C . M . I. ,~. an XXIV, nr. 67 , 1- 111 , 1931, p. 20-24, Mormântul lui Mircea
Vodă cel Bătrân, fotografia sarcofagului.
18
uB.C.M.l. n, an XXIV, nr. 70, X-X II , 1931 , p. 159- 176, Săpă turile din
Buda , Lapoş şi Tisău, judeţul Buză u; ibidem, an XXV I, nr. 75, 1-111, 1933, p.
39-44 .
19
«B.C.M.I», an XXIV, nr. 70, X-XII, 1931, p. 190.
20
«B.C.M.I », an XXVI, nr. 75, 1-111 , 1933, p. 38.
21
uB.C.M.I», an XXVI , nr. 78, X-XII , 1933, p. 167-171 .
Măgureni; p. 42-45. Jurnalul săpăturilo r:
Măgureni, Bucureşti, 1924 p. 43, foto scene
16

din

a valorilor pe care le avea, a putu t s ă o stăpânească prin
deplasările , accidentale , sau bine definite într-un itinerar
prestabilit. ln acest context o atenţi e d eose bită a acordat-o
monumentelor din epoca lui Con stantin Brâncoveanu. 22 Atunci
când abordează situatia ansamblulu i de la Doicesti defineste
că totalitatea caselor, 'antenanselor, biserica şi curtea propr.iuzisă fac parte din noţiunea de curte . Studiul îi permite să facă
o incursiune în epocă relevând realizări l e domnitorului. Aceeaşi
atenţie o acordă ulterior şi curţii de la Mogoşoaia .
O primă sinteză a acestor stud ii . între prinse o regăsim
tratată în anul 19l3 când elabora conf erinţa „Palatele nostre
domneşti ''. Acum el enunţa o serie de pertinente consideraţii:
«„.pentru ca să înţelegi, însă , ceva din trecut, trebuie să te
dezbraci de personalitatea actuală, să te afunzi cât mai mult
în trecut, s ă judeci şi să simţi potrivit epocii în care te-ai
scoborât, pentru ca să poţi privi subi ectul cu obiectivitate„ .» .
"„ .Domnilor, trecutul nu e o vo rbă goa l ă, o banalitate fără nici
un sens, în mijlocul problemelor ce ne impune epoca în care
trăim ; este experienţa şi viaţa istorică, pe care au dus-o
strămoşii şi părinţii noştri pân ă în pragul timpurilor în care
trăim „ .» «„. Popoarele , care sunt pă trun se mai mult de acest
trecut naţional , acelea au o conştiinţă n a ţion a lă mai dezvoltată ,
acelea îşi au mai bine fixate ţinte l e căt re ca re tind ; iar acele
popoare care nu sunt destul de convinse de rolul trecutului în
dezvoltarea neamului acelea sunt supu se pieirii». 23
În anul 1914 referindu-se cu durere la soarta palatului lui
Bibescu Vodă , realizare a arhitectului Sch later, aprecia că : «Se
dărâmă sub ochii indiferenţi ai bucure şten ilo r „. Aceeaşi soartă
aşteaptă , deci , monumentele mai noi , ca ş i pe acele mai vechi.
Să le salvăm cel puţin aminti rea» .24
Deplasarea la monumente îi permite să consemneze
episoade ale momentelor vitrege care s-au înscris în istoria
zbuciumată a locurilor şi a oamenilor ce prin comportamentul
lor s-au situat în cele mai diverse ipostaze. Un asemenea
exemplu l-a constituit lectura inscripţiei de pe muntele Rusu
din apropierea Mănăstirii Neamţ . 25 Textul evoca evenimentele
din iunie 1821 când au fost sal vate de la pieire odoarele,
icoanele şi documentele prin discreta evacuare şi adăpostirea
în acel loc pentru a nu cădea pradă oc upanţilor străini.
Inscripţia evoca şi data reîntoarcerii acestora la mănăstire: 28
octombrie 1822 .
Deplasarea la Micşuneştii Mari din fostul judeţ Ilfov i-a
oferit posibilitatea de a cun oaşte s itu aţi a bisericii ridicate în
secolul XVIII în curtea boierilor Mic ş une şt i . Face cu acest prilej
o succintă prezentare a edificiului , a stării de conservare. 26
Supunând atenţiei mormintele d omneşt i ale familiei lui Matei
Basarab , are prilejul de a defini originea poloneză a pietrarului
care a executat în secolul XVII s ăpa re a i nscripţiilor. 27
Anul 1917 a înregistrat preocuparea C.M.I. pentru a elucida
şi problema stabilirii dacă craniul de la Mănăstirea Dealu este
al lui Radu cel Mare sau al lui Mihai Viteazul. Dificila rezolvare
a fost încredintată lui V.N.D. La 28 decembrie se consemna
concluzia că acest craniu era al lui Rad u cel Mare. 28
22

Nota 13; «B.C. M.I.", an XIX, nr. 48, IV- VI, 1926, p. 88.
V.N.D., Palatele noastre domneşti, conferinţă de arheologie naţională,
ţinută la şcoa lele de infanterie cu 18 ilus tra ţiuni şi planuri, Bucureş ti , 1913,
p. 3-4.
24
«B.C .M.I. » an VII , nr. 28, X-X II , 1914, p. 174- 179.
25
uB.C.M.l. n an VIII, nr. 31, VII- IX, 1915, p. 143-144. Cronica ; In scripţii.
26
«A.C .M.1. „ pe 1914, Bucureşti , 1915, p. 87- 92.
27
«B.C.'M.I. •>, an VIII , nr. 32 , X- XII , 1915, p. 170-176. Morminte domneşti
- Matei Basarab, Doamna Elena şi fiu l lor M ate i aş , ultimele zile, m eşteri şi
stil.
28
în condiţiile ocupării unei pă rţi din teritoriul României de către armatele
inamice, patrimoniul a fost supus unui sistematic act distructil(. acolo unde nu
putea fi cărat spre capitalele acestora ca pradă de războ i. lntr-o asemenea
situaţie, s trăda ni a C.M .1. a încercat s ă atenueze jaful ş i să salveze ce se
putea salva. Permanenta stare de a l e rtă a reclamat m ăs uri prompte . La
5.Xl.1917, procesul verbal consemna poziţia lui V.N. D. fa ţă de acţiunea
oc up a nţilor care preco nizau să ridice obiectele de bronz, a l a m ă şi ara m ă de
la cele 1600 monumente. El s u sţ in ea c ă acestea fac parte din patrimoniul
arti stic şi arheologic al Rom âniei. Arh. St. Bucureşti. Municip iu , fond C.M.I. ,
inv. 413, dosar 133/1917, f. 6. Problema a fost r e lu a tă la 28.X ll .1917, cănd
s-a h o tă rât ca parohiile s ă a nu n ţe că obiectele vizate au fun cţi o n a litate în
cultul religios şi multe din ele au va loa re a rt is t ică ş i i stori că şi ca atare să
nu fie rechiz iţionate , ibidem f. 14; problema stabilirii ide nti tăţii craniului de la
măn ăstirea Dealu , ibidem f. 8, 13.
23
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Timp de mai bine de două decenii număr de număr al făcute din plăci lunguieţe de metal, cu mâneci scurte, în ele
cc B.C.M.I.» a consemnat la rubrica « Comunicări » succinte dar înfipte steaguri de infanterie , mari cu cruce în vârf, încrucişată
concludente contribuţii ale trecerii lui V.N.D. pe la monumentele cu o trâmbiţă lungă , un instrument de vânt şi un bucium ; la
care i-au retinut atentia nu numai prin arhitectura şi istoria lor mijloc se reprezintă coroana domnească , cu cruce încadrată
ci şi prin va'iorile pe care le deţineau ca relicve ale trecutului . într-un ecuson , format din jumătate de foi de acant, la dreapta
Un exemplu : deplasarea la mănăstirea Samurcăşeşti, din şi stânga, în mijlocul căruia este un vu ltu r: cu capul întors la
apropierea Bucureştilor, i-au oferit prilejul de a studia in~cripţiil.e stânga, crucea în plisc, şade pe un coif feudal , prevăzut cu
de pe pietrele de morminte, de pe un monument (mai precis apărători. La coloanele de jos sunt tobe turceşti (în formă de
cenotaful lui Valter Mărăcineanu de pe o anaforniţă , de pe un jumătate de sferă) cu halebarde şi tolbe de săgeţi , la un colţ;
epitaf, de pe o cruce).29
.
. .
•
. . iar la celălalt colţ tobe lunguieţe , a căror piele este întinsă cu
O atentie deosebită a acordat-o M1tropohe1 Targov1şte1 sferice, se încrucişează cu steaguri de cavalerie , mai jos afete
realizând o · suită de note evocând vechea ctitorie , rolul avut de tun afrontate». 33
între anii 1520-1668, biserica fiind martoră la toate momentele
La 12 septembrie 1909, vizitând localitatea Grămeşti
ccde bucurie sau de întristare » şi ea având de suferit. « După identifica: «[„ .] o admirabilă biserică de lemn , superbă ca artă
evenimentele războinice , de la finele veacului al XVI-iea şi natională si foarte însemnată ca document pentru urmărirea
începutul celui de al XVII -iea, Mitropolia rămâne dezvelită de fazelor prin care trece construcţia bisericilor de la peşterile
plumb, astfel că ploaia strica toată zugrăveala şi bolţile , mai munţilor , până la minunea Curţii de Argeş ». «.„ Fiind zidir~a
ales în urma ocupării şi jafului Târgoviştei , trei luni , de mitropolitului Ştefan şi având un mare interes arhitectonic,
Voievodul Ardealului , Bator Gabor, sub Radu Vodă Şerban ; de socot că trebuie înscrisă între monumentele istorice . Nu e
aceea Matei Basarab făcu un al doilea înveliş de plumb tencuită , dar are un superb pantocrator [„. ].34 Astfel , referinduMitropoliei , cum reiese din pisania bisericii făcute mai târziu se la «Vechea biserică de lemn din Grămeştii Vâlcei », în 1910,
de Constantin Brâncoveanu „. 3 o După moartea lui Constantin aprecia contribuţiile creatorilor anonimi : «Aici lem~arul a
Brâncoveanu , timp de un secol cunoaşte agonia. Sunt renunţat la gândul de a mai imita meşteşugul zidarului sau al
înregistrate şi momente când se fac unele reparaţii. Lovitura pietrarului - gândul care îl urmăreşte şi în felul cum a săpat
de graţie o înre gistrează la 1821 , când plumbul acoperişului pisania - şi a dat drumul numai inspir~ţiei sufle~ului să~
este luat de eterişti pentru confecţionarea gloanţelor . De aici tărănesc . Căci nimic din motivele decorative de aci nu mai
încolo ploaia va contribui rapid la distrugerea bolţilor , a aminteşte de decoraţiunile pietrarilor şi zidarilor - cari lucrează
picturilor.
după tipicul bizantin mai mult sau mai puţin curat; aci e numai
La 1881 , o comisie compusă din Slavici , arhitectul Mandrea artă românească , aceeaşi pe care o face ciobanul la . munte,
au înregistrat starea de fapt , intervenţiile precursorilor contri- când , numărându-şi zilele ce mai are până să coboare rn vale,
buind şi ele la distrugerea unităţii arhitecturale . Propunerile crestează răbdător, înflorind frumos, furca pe care are să o
modeste preconizau prezervarea bisericii. La 1889 însă aducă logodnicei lui ; aceeaşi artă pe care o face ţăranul
lucrarea va fi încredintată lui Lecomte de Nouy.
împodobindu-şi tronul în care îşi va ţine zestrea s~u stâlpii
V.N.D. face cu acest prilej o pertinentă caracterizare a prispei şi porţilor care-i ornamentează casa ; aceeaşi pe ca_re
aceluia care fusese adus să restaureze monumentele : «Acesta o fac femeile în lungile seri de iarnă când îşi înflorează i1le
este un arhitect emerit, bun cunoscător al artei bizantine a sau fotele .
orientului, dar om abstract, crescut la şcoala arhitectului francez
În această privinţă astfel de documente datate, referitoare
Viollet-le-Duc, fără cunoştinţe istorice , fără putinţa de orientare la arta noastră natională , sunt de cea mai mare importanţă
în trecutul artei noastre , începu studiile de cercetare ale pentru acel ce va face cândva istoricul ei ».
.
bisericii ...". " ... Este de plâns în această sistematică nimicire ,
Reluăm itinerarul constatând că în ziua următoare neobosidistrugere aproape a tuturor mărturiilor istorice aflate în tul drumeţ cercetător s-a oprit iscoditor şi la schitul Zghiabul,
biserică » . « ... Clădirea de astăzi este o reconstituire ipotetică ,
amplasat «[.„] în apropierea unui izvor făcător de minuni , care
ea rămâne cel mai important monument de artă zidită în epoca până azi , ca apa de băut şi ca apa de băi , tămăduieşte toate
31
contemporană ... »
bolile „ . Aceste izvoare , cu un admirabil gust de pucioasă , ar
Drumurile Olteniei l-au purtat la 2 septembrie 1909 la putea servi şi astăzi pentru coloniile şcolare ce s-ar înfiinţa în
Brâncoveni unde are prilejul de a acorda atenţie bisericii Ostrov această admirabilă poziţie. Probe de apă am luat pentru a le
dar şi a remarca în apropiere de satul Greci ... «urmele drumului da Institutului de chimie spre analizare ».35
lui Traian . După ce şoseaua ce vine de la Caracal îl utilizează
Semnificative sunt si notele istorice referitoare la ctitoria lui
în bună parte şi după ce străbate Brazda lui Novac (ce se Matei Basarab ridicată 'ia Târgovişte în septembrie 1650 având
prezintă în felul unui şanţ de trei-patru paşi , cu o eşarp_ă şi
hramul Sf. Nicolae. Biserica Sf. Împăraţi la data vizitării de
cu directia Est-Vest), apoi apucă spre Nord-Vest printre către V.N.D. era o ruină. Evocă zbuciumata ei istorie , inclusiv
semănături, outându -se încă distinge cu forma unui drum situaţia temporară din 1821 când a fost transf~rmată d~ către
şoseluit, lat de paisprezece paşi. Fiindcă şi această cale a
ocupanţi în geamie. Amintind de momentul canci dupa _
1845
«Domnului de rouă», sau a lui Traian, cum afirmă tradiţia , s-a renuntat la folosirea ei , el constatând gradul de ruinare
dispare , an cu an , supt silinţele celor ce voiesc să aibă cât nota: «... sărmana biserică , care totuşi are destulă soliditate şi
mai mult pământ cultivabil pe moşia lor, este bine a se lua destulă importanţă pentru a merita să i se facă , dacă nu o
măsuri , dându-se instrucţiuni , prin primării , tuturor proprietarilor
completă restaurare , cel puţin lucrări de conservare [ ... ]» .36
riverani , ca această importantă mărturie de pe vremea cuceririi
Popasul în zona comunei Cetăţeni din fostul judeţ Muscel
lui Traian să fie păstrată» .32
i-a facilitat cunoaşterea a nu.mercase monumente concludente
Cu acest prilej relevă şi calităţi de folclorist dând explicaţia pentru studierea trecutului . ln raportul adre~at ~.M.I. asupr~
culeasă de la localnici a notiunii «Domnului de rouă» . Peste
antichitătilor evidenţia situaţia cetăţii şi a sch1tulu1 Neg ru Voda
câteva zile , la 9 septembrie 1909, nota referitor la Mănăstirea făcând ci descriere a ambianţei în care precursorii au trăit pe
Arnota , printre altele: «mormântul domnului , sigilat în marmură , aceste plaiuri. Evocă bogata toponimie loc~lă şi face ~
este o operă de mare importanţă în evoluţia sculpturii în piatră descriere a acestor monumente venind cu o serie de propuneri
şi singura moştenire asupra armamentului şi echipamentului
pertinente pentru salvarea relicvelor moştenite . 37
nostru de acum 250 de ani : la colţuri sunt reprezentate platoşe ,
33

29

«B.C .M .1 "" an XIX, nr. 49, VI-IX, 1926, p. 123- 124 comunicarea
Mănăs tirea Samurcăşeşti - Ilfov.
30
V.N.D „ Mitropolia Targoviştei - Note istorice şi arheologice cu 18
ilustra ţii şi planuri. Bucureşti , 1933, 24 p. + 18 pi. ilustraţii , erată , prefaţă
15.X.1933.
31
Ibidem, p. 10.
32
«B.C.M .I. " , an XXVI , nr. 76, IV-VI, 1933, p. 49-75. Monumentele
Olteniei, raportul al II-iea.

Ibidem . an XXVII , nr. 81, VII-I X 1934, p. 61-63. Monumentele Olteniei.
al 111-lea ra port cuprinde vizita din ziua de 9.IX. 1909.
34
Ibidem , p. 65-66; ibidem, an III, nr. 3 VII- IX 1910, p. 110- 114.
35
Ibidem, an XX VII , nr. 81, VII-IX , 1934, p. 99- 120, Monumentele
.
Olteniei, al III-iea raport.
36
Ibidem , an III, nr. 3, VII-I X, 1910, p. 124-125 . Ruina Sf. lmpăraţi din
Targovişte - note istorice, foto .
37
Ibidem , an V. 1912, p. 89-94. Cetatea şi schitul Negru Vodă. Rapon
adresat C.M.I. asupra a ntichităţi/or din comuna Cetăţeni, judeţul Muscel.
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Calităţile de muzeograf le-a dobândit pe parcursul anilor , de inamicii noştri , nomazii de ieri pe care îngăduinţa tratatelor

desfăşurând ~ bogată activitate în car_
e preponderente_ au fost îi tolerează pentru nevoia de echilibru în acest complicat orient,

momentele cand din nu~ero_asele p1~se .. a reuşit sa . selec- că de la începutul statului noastru am avut o civilizaţie aşa
11oneze pe cele mai semnif1cat1ve , defin1torn pentru. creativitatea de bine simbolizată prin tezaurul de la Argeş şi frescele
inaintaşllor. Fl~zumatele_ redactat_e pentru 1ntocmirec: _cat~lo~- Bisericii Domneşti , care , într-adevăr, sunt produse artistice de
gelor expoz1ţ11lor releva cu~oştinţele care l-au calauzit .in prim ordin reprezentând momente de interes universal în
elaborarea unor asemenea sinteze. De la Catalogul Colect1u'
. . _
. ..
.
nilor Comisiunii Monumentelor lstorice3B la definirea compo- dezvoltarea _artistica a omenim . Cu toate catastrofei~ pnn care
nentelor expoziţiilor reprezentative organizate la Paris şi ţara . no~stra a .avut a tn~ce , la ~proape . fiecare interval_ ~e
Geneva în anul 1925, muzeograful V.N.D. a parcurs drumul cincize.c1 de am , n~-au ramas. atat~a ob1~c!e pe care ţanle
cunoaşterii care i-a permi s ca la so licită ril e dictate de situaţi ile balc~nice nu le ma~ a~. E.v~luţ1a ~rh1tectornca cu caracter pur
conjunctural e să poată totuşi s ă ră spund ă în aşa mod încât romanesc a fost gas_
1ta pl1~a . d_e in!~res ».
.. . • _
atenţia celor care ne ignorau s ă fie reţinută şi s ă provoace
Un numeros . publ!c a paş1t in sal1le expoz1ţ1;1 pana la dat~
reactii benefice la adresa României . Ne referim la situaţia de 1 septembrie cand axponatele au fost 1mpachetate ş1
anului 1925 când cele mai semnificative piese erau lipsă din transferate la Geneva unde, la 18 septembrie, s-a deschis în
patrimoniu·1 naţional fiind sechestrate de puterea sovietică care incinta Muzeului Rath varianta a doua, mai restrânsă , a
reţinuse sine die tezaurele arhivistice, artistice şi monetare expoziţiei de artă românească. V.N.D. consemna ca o
evacuate la Moscova în timpul primului război mondial.
concluzie al" celor două acţiuni : «Suntem siguri că, în această
În «B.C.M .I. » din anul 1926, V.N.D. a publicat 39 o cronică concurenţă dintre popoare, prin expoziţiile noastre nu vom
a acestui eveniment relevâ'nd răs un etul pe care ex po z iţiil e l-au avea de pierdut, ci din . contră, nota originală a artei noastre
înregistrat în cele două capitale . El fusese î n să rcin at cu nu ni se poate contesta de popoarele satelite ale culturii
strângerea obiectelor secţiunii de artă veche şi organizarea occidentale».
Este demn de reţinut în acest context că pentru V.N .D.
acestei secţiun i. l-a fost pusă la dispoziţie de către gazde sala
de onoare, sală istorică din Palatul Tuilleries pe care el a deplasarea a constituit şi un prilej de completare a documenpreconizat să o amenajeze ca o capelă boltită asigurând tării având posibilitatea de a găsi40 conexiuni cu obiecte
organizarea ca în bisericile noastre. A expus pe pereţii de păstrate în Muzeul de istorie al Genevei şi în Templul
nord şi sud fresce şi icoane , peretele de vest preluând portrete Madelenei din Geneva care l-au condus spre aprofundarea
ale ctitorilor, iar cel din est fiind acoperit de ~n valoros sensurilor unor inscripţii asemănătoare cu cele de pe inelele
inconostas. Toate acele mărturii , circa 200 de obiecte , erau descoperite la Curtea de Argeş sau în muzeele din Paris şi
realizări ale veacurilor XIV-XIX . Ajutat de entuziastul arhitect Berna unde a putut stabili analogii între acoperămintele de
Horia Teodoru , într-un timp record a asigurat amplasarea logică mormânt din colecţiile acestor instituţii şi cele din România.
şi definitorie a tâmplei de la Arnota , a tezaurului bisericii
Despre calităţile , experienţa şi dăruirea muzeografului
Domneşti de la Curtea de Argeş , evangheliarele lui Ştefan cel V.N .D. ne este concludentă prezenţa lui şi în consiliul de
Mare , fresce de la Biserica Domnească şi Biserica Episcopală conducere al Muzeului Militar din Bucureşti până în anul 1932
de la Curtea de Argeş , uşile bisericilor Cotmeana, Snagov , când şi-a prezentat demisia.4 1 Avea ca o permanentă
Cotroceni , cădelniţe , cruci , potire , discuri smălţuite , fresce preocupare să fie la zi cu ceea ce era în atenţia muzeografiei
redând pe Mircea cel Bătrân , Neagoe Basarab şi Doamna europene de la legisl§lţie şi până la formele de expunere şi
Despina, ţesături , epitafe , patrafire , procoveţe , perdele, poale relaţiile cu publicul. ln acest sens a şi fost delegat42 să
de icoane , acoperăminte de pe morminte , fotografii şi acua rele , î ntocmească un Proiect de lege a muzeelor din România
redând monumente .
recomandându-i-se să se orienteze la elaborarea din legislaţia
La 25 mai 1925 a avut loc deschiderea oficială a expoziţiei , Italiei şi a Greciei . Era un prilej de a relua dezideratul anului
reunind personalităţi ale ştiinţei şi culturii , oficialităţi , presa . 1912 când în prefaţa catalogului publicat finaliza revendicând :
V.N.D. având ulterior prilejul de a consemna: « Expoziţia din «Catalogarea şi organizarea tuturor muzeelor bisericeşti şi
Paris a fost astfel un succes real şi de netăgăduit pentru monastireşti din judeţe, astăzi lăsate la voia întâmplării şi
cunoaşterea în reala valoare a unei ţări totalm ente ignorată amatorilor de antichităţi , strângerea restului de obiecte ce
până aci . S-a e videnţiat c ă nu suntem , cum eram prezentaţi

Ca talogul colecţiunilor Comisiunii Monumentelor Istorice. partea I,
+ 185 p., + 33 pi. (26 p. fotografii + 7 tricomii), co l ecţ i a
23 .Xl.1 91O, cuprindea u rmătoarel e se cţi u n i: a rh eolo g i că
(muzeul ş i bi blioteca) , a rhi va li că (fotog rafii, pl an uri, re levee) .
39
" B.C.M.I. », an XIX, nr. 48 IV-V I 1926, p. 61. Monumente reprezentative din vechea a 1tă româ nă, expuse în expoziţiile din Paris şi Geneva în
anul 1925 - cuvinte in troductive de V.N.D.; ibidem, p. 57 . Oficiale: Procesul
verba l nr. 10 din şedinţa de la 26.Xl.1925 consemnând m ulţumirile adresate
de Nicolae Iorga, preşedin tele C.M. I. lui V.N.D. pentru contribu ţia la succesul
obţin u t de secţiunea religioasă din expoziţiile ro mâneş ti de la Paris şi Geneva
şi pen tru distin cţi unea ce i-a fos t acorda t ă de guvernul francez. La rându- i
V.N. D. cu acest prilej mu l ţ u mea C. M.I. pentru misiunea încred in ţa tă şi pen tru
aprecieril e e nunţa te.
38

Bu c ureş ti , 1913 XX I
a fost in a ugura tă la

40

«B.C.M.I.» , an XXVI, nr. 78, X- XII 1933, p. 184, comunicarea
celor de pe inelele de la Curtea de Argeş.
1
Ibidem, an XXVI , nr. 76, IV-VI 1933, p. 95. Oficiale Proces-verbal al
şedinţe i C.M.1. din 14.1.1932.
ln s cr)p,ţiil o r a semănătoare
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formează înseşi verigile evoluţiei activităţii artistice ale trecutului nostru , întocmirea unei Călăuze a monumentelor ţării,
sunt atâtea chestiuni de rezolvat , pentru viitor, în această operă
de salvare a însuşi sufletului nostru naţional » . 43 Acestui
deziderat i se alătura şi trista experienţă a anilor războiului
când numeroase vicisitudini au diminuat cantitativ şi valoric
patrimoniul artistic naţional.
Publicarea 44 în anii 1933-1934 a vechilor însemnări ,
rezultat al călătoriilor făcute în primul deceniu al secolului, a
evidenţiat cititorilor pe lângă preocupările direct referitoare la
subiectul cercetat, modul complex în care el integra asemenea
preocupări precum şi capacitatea descriptivă. Recurgem la
câteva asemenea eşantioane definitorii:
BISTRIŢA .
« Dispusă în mi.'locul unei incinte, marea
biserică, zidită după grandioasele proporţii ale epocii de la
1840, are pe cele două laturi de Nord şi de Sud, în linii
paralele dispuse apartamentele castelului lui Bibescu , care dori
să-şi facă aici reşedinţa de vară . Aripa dinspre Nord cuprindea
apartamentele Doamnei , cea din Sud pe acelea ale Domnului.
Amândouă aripile erau unite printr-o altă aripă, de Vest, unde
se aflau clădirile servitorilor, bucătăriile, corpul de gardă . Aripa
de Est era liberă ; un simplu foişor , azi transformat, fără nici
un rost , în cameră , îşi deschidea privirile asupra Bistriţei
vijelioase ce-i scălda picioarele. Până după războiul din 1877,
când palatul fu transformat în spital pentru îngrijirea prizonierilor turci , se mai conservau încă multe din splendoarea
palatului. Se păstrau apartamentele, îmbrăcate în atlaz, ale
Domnului şi Doamnei , oglinz'il 0 , candelabrele pentru lumânările
de său ce luminau saloanele ca şi grandioasele fanioane de
la intrare . Vizitatorii de mai apoi ai Bistriţei îşi aduc aminte
încă de câteva odăi conservate în amintirea lui Bibescu . Astăzi
nu a mai rămas nimic, faţă de barbaria ce a devastat totul.
Nimic decât nişte oglinzi, restul fiind înstrăinat în sat. Şi am
fost dureros impresionat când la cutare cârciumar am văzut
patul , lavoarul , canapeaua de birou ale apartamentelor
domneşti, şi când mi s-a spus că în tot satul se află risipite
câte ceva.
Şi în privinţa construcţiei însăşi şi a deformărilor de plâns
ce se fac , subt pretext de transformări am avut onoarea de
a vă adresa un referat aparte. Socotesc, d-le administrator,
că ar fi bine strângerea obiectelor rămase încă de la Bibescu
Vodă şi grămădirea lor în sala de recepţie, dacă aceasta nu
a fost încă prefăcută în proiectatele transformări, iar în cazul
contrariu , a se aduna la Hurez, în museul ce s-ar înfiinţa
aici ». 45
SADOVA. «În ceea ce priveşte arhitectonica .şi pictura,
mănăstirea Sadova, restaurată de Administraţia Domeniului
Coroanei, rămâne una din cele mai frumoase monumente
istorice, care trebuie să atragă speciala atenţie a Comisiunii
Monumentelor Istorice, cu atât mai mult, că este o zidire din
însăşi primii ani ai domniei lui Matei Basarab , având multe
influenţe din stilul clădirilor veacului precedent epocei lui Matei.
La o viitoare restaurare vor trebui spălate retuşurile
restauraţiei actuale , lucrare ce este cu atât mai imperioasă ,
cu cât naosul şi altarul au o admirabilă pictură , făcută după
tipicul slavonesc, încă din zilele lui Matei Basarab. De
asemenea se va restaura clopotniţa .
Şi tâmpla deşi restaurată în secolul al XVIII-iea, trebuie
să atragă atenţia, întrucât, fiind pe zid, a reprodus toate vechile
motive ce decorau şi tâmpla pe care a înlocuit-o. Sunt
admirabile rinceaurile făcute în ştuc , ce decorează diferite
registre , cum admirabile sunt şi decoraţiunile de supt poalele
icoanelor, unde sunt represintaţi vulturii bizantini, veşnicul
simbol al puterii împărăteşti, care măguleşte pe toţi Domnitorii
noştri , începând de la Mircea şi până la Constantin Brâncoveanu » .46

ORODEL. «La 31 am fost la Orodel , localitate aflată la 30
de chilometri departe de Calafat, fără a găsi nimic de samă,
Ibidem , Proces-verbal al şedinţei din 17.111.1932.
Nota 38, p. VIII.
«B.C .M.I. •>, an XXIV, nr. 69, VII-IX 1933, p. 105-132, Monumentele
istorice din Oltenia - raport din anul 192 1 referitor la cercetările din septembrie
1910.
45
Ibidem, an XX VI, nr. 76, IV-VI 1933, p. 55, 56.
46
Ibidem, an XXVII, nr. 81, VII-I X 1934, p. 102.
42
43
44

deşi

se afla înscrisă ca un monument istoric. Ca artă naţională
pentru etnografi, sunt de cel mai mare interes căsuţele
de bârne, ridicate după obiceiul muntenilor într-acest sat de
moşneni aflat în plaiurile ce se întind spre Dunăre » . 47

însă , şi

BUCOVĂŢUL. «Bucovăţul, zidit cu temelii de cărămizi
romane aflat tot într-acelaşi hal de ruină are o aşa de mare
însemnătate în evolutia noastră arhitectonică, încât va forma
obiectul unuf aport s'pecial, pentru a atrage deosebita luare
aminte asupra acestui lăcaş , ameninţat cu complecta ruină» . 48

PICIORUL PODULUI LUI TRAIAN. «Trebuie luate grabnice
de conservare a acestei preţioase rămăşiţe de o mie
opt sute de ani, mărturie a latinităţii poporului nostru. Chiar în
primăvara aceasta trebuie consolidat prin umplerea golului ce
s-a scobit la partea superioară; această restauraţie trebuie
făcută prin cărămizi moderne, a căror aşezare (rostuire) e a
se face dungă , astfel ca să se poată lesne deosebi restauraţia
de partea veche. Pentru a evita deteriorarea piciorului prin
intemperiile atmosferice este nevoie de a-l proteja printr-un
înveliş de beton cu ciment în partea superioară, peste care
se va aşterne un strat de asfalt. Va trebui şi legat cu fier.
Nu pot încheia cu rămăşiţele arheologice romane din
Severin fără a atrage atenţiunea asupra antichităţilor , ce se
păstrează aici lângă turnul lui Sever, într-un chioşc . Admirabile
lucrări de sculptură, capete de boi cu ghirlande, inscripţii, pietre
funerare , altare, statui sunt asvârlite una peste alta, fiind chiar
zilnic sfărâmate de pietrele copiilor ce se joacă aici , nesupăraţi.
Şi într-alte părţi ale oraşului antichităţile se găsesc şi se pierd
cu aceeaşi uşurinţă. Malul Dunării , ce se surpă în fi~care an,
scoate la iveală diferite lucruri destul de importante. ln timpul
visitei mele, am observat că, surpându-se malul, dase la iveală
un superb capitel trapezoidal , cu o cruce pe el: e un tip de
capitel bizantin , cum nu se mai găseşte decât în cele mai
vechi biserici bizantine din Ravena şi care ne face a ne gândi
şi la civilizaţia bizantină, ce va fi înflorită odată acolo unde o
dată strălucea cea română».49
măsuri

STREHAIA. «Este de regretat şi aci dărâmarea până la
a rămăşiţelor chiliilor, cum şi scurtarea cu mai mult
de trei sferturi din zidurile înconjurătoare. Câte elemente
preţioase s-ar fi putut deduce din cercetarea unor. astfel de
lucruri, rămase de pe vremile trecute, şi câte probleme, încă
nedesluşite, nu ar fi ajutat ele spre a fi l ărnu ritt: !
La Strehaia şi Gura Motrului se păstrează încă cel mai
mare depozit de haine preoţeşti (odăjdii) din epoca lui
Brâncoveanu, judecând după bogăţia ţesutului . Ele zac, în
igrasia bisericei, în lăzi. Sunt de părere a se lăsa pentru usul
preoţilor câte două părechi, iar restul în întregime să fie adus
într-unul din Museele Bucureştilor. Ele vor servi odată pentru
întocmirea istoricului îmbrăcăminţii la noi ». 50
pământ

HOTĂRANll. «Am visitat şi cetatea, ce se întinde până în
această parte , admirând
de un sătean .
Socot că e bine ca,

un mare sarcofagiu de

piatră , găsit

pe lângă biserică, să fie trecut şi
turnul ca monument, de oare ce, aşa cum a rămas azi, izolat
de biserică, în mijlocul unui câmp de cultură, va cădea supt
barbaria oricărui arendaş rapace ce ar voi să cultive şi locul
ocupat de turn. Pe lângă aceasta, modul cum e organizat şi
ornamentat cu doi lei mari de piatră, imitând medievalale grinzi
de ridicare ale pont-levis-uri-lor îi dă o deosebită importanţă». 51
REŞCA. «Când m-am decis a visita Reşca, fiind aproape
de Hotărani, am făcut-o mai mult de curiositate de a vedea
localitatea de care se făcuse mult zgomot şi aveam convingerea că totul se reduce la reclama ce şi-au făcut-o toţi
săpătorii de aici , de la începutul veacului până azi. Am rămas
însă uimit de grandositatea spectacolului ce se desfăşoară
47
48

49
50
51

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem ,
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p. 103.
p. 104.
p. 105.
p. 108.
p. 109.

ochilor, cum şi de barbaria ce se urmează în mod sistematic
până azi. Pe o întindere de mai bine de o sută de pogoane,
se întinde suprafaţa pe care s-a desvoltat odată viaţa romană
în cetatea Antina, cum îi spun locuitorii . Pământul pe toată
această întindere este scobit palm ă cu palmă , de căutătorii
de antichităţi: unele găuri sunt cu totul recente, astfel că, privită
din distanţă, câmpia face impresia de a fi presărată pe toată
întinderea cu cuiburi de cârtită.
De sute de ani , locuitorii care se. află pe pământul acesta
trăiesc numai din rămăşiţele splendidei civilisaţii de odinioară .
Săpăturile făcute au dat de diferite urme de construcţii : unele
curat romane , făcute cu cimentul şi blocajul cunoscut, altele
numai cu pământ , făcute cu cioburile şi resturile celor d'întâiu.
Şi azi întreg satul românesc de aici e zidit în întregime cu
cărămidă de Antina.
Oricine voieşte a face o casă sapă cărămidă : această
cărămidă fiind foarte resistentă şi mare, tot aşa de tare ca şi
lespedea de piatră , e căutată şi în satele d'imprejur. Este şi
un curs al cărămizilor ce variază an cu an. Anul acesta s-au
vândut cărămizi de Antina cu preţul de cincizeci de bani
bucata , pentru construcţii de case săteşti. Un burlan de
apeduct se vinde cu acelaşi preţ : e întrebuinţat la sobe, pentru
fum , ca olane .
Aceste săpături nu pot fi oprite , făcându-se în curţile şi
locurile de cultură ale locuitorilor. Sunt locuitori cari au săpat
toată curtea la adâncime de un stânjen pentru a găsi
antichităţi. Un locuitor sărman şi-a făcut cu câştigul realisat
din săpături şi din materialul ce i l-au procurat de o casă de
3.000 lei. Paguba cea mai mare este pierderea acestor
antichităţi , ce -şi iau drumul străinătăţii prin misiţi bine organisaţi. Se găsesc monede de aur, arginţi , aramă , romane. Se
numesc în limbajul sătesc blandaneţi , mangali se vinde bucata
de la 5 lei până la 20 de bani. Se găsesc antice de inele:
camee (se vând cu 15, 20 lei bucata) . S-au găsit urme de
statui , statuete de bronz representând divinităţi. Eu însumi am
văzut la un ţigan un superb cap de statuie, mutilat, găsit în
albia Tazluiului , care furnisează în el mult material arheologic.
Prin bulgarii cari umblă călări , aducând lucruri de podoabă
proaste, cercei , brăţări, etc., se adună toate monedele pentru
a fi returnate . Evreii adună antichităţile. Un rus , Pavlov,
ceasornicar în Craiova, nu lipseşte de a aduna tot materialul
descoperit.
Se impun energice măsuri pentru încetarea barbariei, de
care vom fi răspunzători faţă de generaţiile viitoare. Antina,
aflându-se în vatra satului, servind de păşune, trebuie
răscumpărată de Stat şi a se da în schimb un alt loc mai
bun de păşune . pe de altă parte , trebuie impus patrulelor de
jandarmi locali îndatorirea visitării în orice timp a câmpului,
?Vând şi putinţa de a amenda şi încarcera pe contravenienţi.
ln fine , pentru că multe lucruri se găsesc la întâmplare, în
timpul lucrului sau al ploilor ce le dezgroapă şi fiindcă nu se
pot opri locuitorii de a vinde ceea ce au găsit , socot că e
bine a se trimite din când în când , primăvara , vara şi toamna,
câte un specialist, care să cumpere pentru instituţia care va
fi pătrunsă de nevoia acestor cumpărături tot ceea ce s-a
descoperit în acest timp. El µflându-se în relaţii cu locuitorii,
vor aduna tot ceia ce până acum , în lipsă de orice organisaţie
întreprinsă de Stat, merge peste hotare spre museele străine.
Cele mai frumoase lucrări le-am găsit în curtea locuitorului
Dumitru Ilie Stan Florea. Aici , probabil că se fi aflat templul
cetăţii, judecând după admirabilele resturi de coloane corintiene ce se descoperă. Săpăturile sistematice vor da de
substrucţiunile splendidului templu şi poate şi de inscripţiile lui,
care vor lumina istoria localităţii . Trebuie să adaog însă că,
în locul unde au fost găsite azi , zidite cu cărămizi lipite cu
pământ , trebuie să fi fost transportate dintr-un alt loc de prin
aproiere poate de slavi , cari le-au sfărâmat utilisându-le pentru
locuinţele lor ordinare. Locul templului trebuie însă căutat în
aceeaşi curte , căci tot aici s-au găsit şi colosalele base de
piatră pe care repausau coloanele. Trebuie să adaog că
exemplarele cele mai frumoase găsite s-au vândut, rămănând
numai cioburile , azi „.52
52

Ibidem, p. 11 O.

CĂLUIUL. «De Căluiu se leagă numele celor mai mari
oameni ai neamului , cari ştiură să facă aici una din cele mai
vrednice mănăstiri din ţară , după cum se vede şi din impresiile
lui Paul de Alep.
Ca pictură biserica de la Căluiu merită cea mai mare
atenţie , nu numai fiind una din picturile ce se poate dovedi
documentat că e din veacul al XVI-iea, dar şi prin faptul că
ea conţine pictura ce represintă pe Mihai-Vodă. Aici va trebui
cândva întreprinsă o spălare radicală a vechii picturi pentru a
o desprinde din retuşările anoste ce s-au făcut la 1830. Am
avut bucuria ca suposiţia ce am făcut~o cu privire la
caracterisarea picturii în epoca mai veche - ce am făcut-o în
alte rapoarte , să se întărească, observând picturile Căluiului,
unde am găsit , pe lângă alte asemănări în pictura făcut~ după
tipicul slavon, şi caracteristicile îm brăcăminţii sfinţilor din altar:
mantii cu cruci .
Evident că lucrările de reparaţie făcute aici sunt acceptabile, deşi turnul naosului are crucea aşezată strâmb, cu toate
că s-a mai mandatat o sumă pentru îndreptarea ei; ele însă
nu pot să fie privite decât ca începutul restauraţiei ce ţara
datoreşte bisericii legate de cele mai mari glorii ale neamului» .53

TISMANA. «La 3 am pornit spre Târgul-Jiului, pentru ca
a .doua zi să merg spre Tismana . Nu are farmecul sălbatic al
Arnotei , căţărată în stânci, ci priveliştea duioasă a Hurezilor,
asemănându-se şi posiţjunea locurilor, în formă de căldări, dar
o întrece ca pitoresc. lntr-o gură de vale a Tismanei, pe o
stâncă în stânga, la 38 metri înălţime, de pe care ţăşnesc
apele ce se prăvălesc din munte în cascade vijelioase
prefăcute într-un nor de stropi şi spumă, se împlântă bătrâna
mănăstire supt dreptul părete , în care sus. este o peşteră,
unde a trăit Sfântul Nicodim. O peşteră deci, ca şi la cele
mai vechi mănăstiri , este începutul mănăstirii.
Visitând Tismana , aveam convingerea după cele cetite că
voi găsi o mănăstire complet stricată , dacă nu zidită chiar din
temelie, din nou , în urma reparaţiei Bibescului.
Am avut însă plăcera de a constata că restaurarea s-a
făcut destul de bine, comparând-o cu restaurările ce s-au mai
făcut apoi în ţară la noi şi având în vedere că de abia atunci
se năştea ştiinţa restaurărilor arheologice în Apusul Europei.
Arhitecţi străini s-au comportat cu destul simţ de pietate şi
destulă înţelegere cu monumentele noastre, pe atât cât a putut
să li permită starea de ruină în care ele zăceau, Schlatter,
Beniş, etc . oameni cu merite, mai ales în ceea ce priveşte
conştiinciozitatea, tăria şi solidaritatea cu care au lucrat. Nu
voi uita niciodată frumuseţea acoperişului şi arta cu care e
lucrat la arestul Arnotei şi temeinicia zidirilor de la. Bistr~a.
Conştiinţiozitate care ar putea servi de model astăzi.
Avem însă un vechiu monument în toată splendoarea lui
odinioară , suferind numai mici transformări în mult criticata
restaurare a unui patriot Domn, cum a fost Bibescu» .54
TISMANA. «Dar Tismana nu se reduce numai la mă
Tismana: o larvă adevărată , o colonie de călugări,
în schiturile de pe munte , ca şi la muntele Atosului,
Putna lui Ştefan cel Mare. Cu gândul de a le visita
pe toate , am început urcuşul Cioclovinei ; greutatea drumului
alunecos din ce urcam mai în sus, cum şi frigul pătrunzător
m-au făcut a nu putea visita decât schitul Cioclovina, foarte
interesant, cu un pridvor în coastă» .5 5

năstirea
mişunau
ca şi la

BAIA-DE-ARAMĂ . «La 5 am pornit spre Baia-de-Aramă.
Dincolo de Motru se văd perspectivele plaiurilor pleşuve, pline
de pietre mai albe-roşcate , unde odinioară , sub Vodă Matei
Basarab, înfloria una din cele mai mari exploatări de aramă .
Trecem mai întâiul prin P adeş , unde sus, pe o coamă de
deal, se văd până şi azi întăririle taberei lui Tudor Vladimirescu , care-şi aşezase aici cartierul , pe tot timpul cât şi-a
strâns oştile . Privirea e largă şi spre Sud şi spre Nord, pe
apa Motrului ». 56
53

Ibidem,
Ibidem,
55
Ibidem,
56
Ibidem,
54

p.
p.
p.
p.

113.
116.
11 7.
11 7.
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O viaţă de permanentă dăruire, de evidenţiere a semnificaţiilor relicvelor moştenite l-a purtat în toate zonele României ,
soluţiile salvatoare pentru aceste monumente ca şi studiile cu
care se finalizau aceste cercetări constituindu-se dominanta ce

l-a mobilizat în tot ceea ce a întreprins. În acest bogat şi
permanent itinerar revenirile erau o continuă preocupare de a
fi o prezenţă în zona de obârşie care l-a propulsat şi stimulat
de a deveni apărătorul patrimoniului după cum se exprimase
încă din momentul când întocmise o repertorizare a monumentelor judeţului Dâmboviţa . Finalul acestei călăuze provoca
cititorul să acorde atenţia acestor sacre moşteniri, să- i acorde
protecţia şi respectul cuvenit. Totodată el defineşte că această
moştenire este rodul muncii acelora care pe parcursul istoriei
s-au constituit ziditori şi apărători ai acestor plaiuri. Redăm
două pasaje pe care le considerăm în acest sens deosebit de
concludente :
«Ce a rămas de pe urma timpurilor trecute? Ce a rămas
de pe urma tuturor generaţiilor ce ne-au precedat şi au trăit
ca şi noi pe acest petec de ţară : judeţul Dâmboviţa?
Au rămas pe deoparte documentele de proprietate,
hrisoavele pe piele, cu marile peceţi atârnate, - hrisoavele cum le zic moşnenii ; apoi răvaşele şi peticuţele de hârtie
păstrate cu sfinţenie în motoaşcele lor, în cari, cu buchii vechi ,
sunt scrise pricini şi certuri de hotare, testamente şi foi de
zestre, blesteme în vremuri de nenorocire şi însemnări de cele
ce s-au petrecut în cursul leaturilor. Acolo zace toată viaţa
strămoşilor noştri ; din peticelul de hârtie pe care de multe ori
îl asvârlim din neştiinţă , luăm ştiri asupra vremurilor de altă
dată, înţelegem ce era odată.
Păstrarea tuturor acestor hârtii moştenite e o datorie şi
faţă de ţară şi faţă de mândria ce trebuie să o aibă orice om
faţă de vechimea neamului său. Prin aceasta omul se
deosebeşte de animal pe care nu-l interesează decât clipa de
faţă ; şi de veneticul străin , care fără nici un drept asupra
acestei ţări, tinde să robească pe băştinaţii acestui pământ.
E o datorie pe de altă parte pentru posesorii acelor acte
de a le face cunoscute celor ce pricep să le citească şi să
le îr.:iţeleagă pentru a putea lua ştirile de cari au nevoie.
ln al doilea rând , au rămas monumentele, adică crucile
ridicate la răspântii pentru cei căzuţi în războaie, sau pentru
pomenire; movilele pe câmpuri de lupte; casele vechi şi
palatele; schitele; bisericile şi monastirile; - vasele bisericeŞti ;
odăjdij; haine şi mobiliere vechi; pietre de morminte; zugrăveli
ş . c . i. lnstrăinarea , dărâmarea şi transformarea acestor lucruri,
rămase de la strămoşii noştri , înseamnă nu numai o impietate
faţă de predecesorii noştri cari le-au ridicat cu scopul şi cu
limba de moarte de a li se perpetua numele, ci şi o crimă ,
întrucât prin desfiinţarea lor desfiinţăm tot ceea ce trebuie să
facă mândria nostră : Trecutul.
Dar ţăranii ce au făcut? Ei cu palmele lor au ajutat la
facerea tuturor acestor monumente ca zidari, pietrari, dulgheri,
ei au tras brazda câmpului din care s-a scos banul cu care
s-a clădit tot ceea ce face mândria noastră de azi. Ei au
apărat ca oşteni cu sângele lor, aceste sfinte locaşe în care
zace toată gloria Ţării? Şi a avut timp să lucreze şi la tot
ceea ce se numeşte arta ţărănească .

A crestat iarna furci, tronuri, doniţe ; a ţesut minunate
ii , fote ; a împodobit frumos uşile şi ferestrele ; a înflorat
cu flori şi animale fantastice tencuielile zidurilor; şi ne-a lăsat
case frumoase ca cele ce le vedem pe toate plaiurile, şi care
ar fi bine să se păstreze cu tot ceea ce ele au vechi; căci
ce casă mai frumoasă e ca aceea a Vătafului de plai Radu,
din comuna Pietroşiţa (azi Vătăşescu) din 1750, sau ca cea
din Brăneşti a lui Vasile Enache din 1790, sau ca cea din
Gândeşti a lui Parniea şi Pârvan?
Fie ca simţul pentru timpurile vechi să fie veşnic deştept
şi să fie ca acest almanah, cea dintâi manifestare culturală a
judeţului Dâmboviţa , deşteptând interesul pentru ca acel trecut,
să trezească la o viaţă nouă asemenea celui vechi pe cei
adormiţi în toropeala timpurilor de azi lipsite de orice crez şi
de orice ideal» .57
velinţe,

Încheiem această succintă incursiune în textele ce-l
definesc pe patriotul V.N.D. , recurgând la cuvintele ce se
constituie îndrumar pentru vizitatorul de orice vârstă, pregătire,
preocupări, apelul lui fiind astăzi mai mult decât necesar să
fie în atentia tuturor:
"Vizitarea acestor monumente de care se leagă gloria
trecutului ţării , e un prilej pentru unii vizitatori de premenire
sufletească şi pietate, pentru alţii de vanitate nefolositoare
acestor monumente , întrucât acolo unde generaţiile trecute, au
dat, au închinat şi au înfrumuseţat, aceştia din urmă zmulg
avutul pentru a-şi împodobi casele, sau îşi lasă sarbedele lor
nume pe zidurile monumentelor, distrugând vechi ziduri , vechi
picturi şi necinstind o ţară întreagă , prin aceste obiceiuri cari
n-au existat la nici o epocă anterioară a istoriei noastre.
Numele lor ar trebui larg publicate, într-o carte, pentru a
le asigura astfel , veşnicia la care ei aspiră» . 58

SUMMARY
To call up în mind the activity carried on by Virgiliu N. Drăghiceanu during
the first decades of the 20th Century means to offer the possibility to know
a great personality of Romanian science and culture.
Pasionately fond of the historical monuments, Virgiliu N. Drăghiceanu
carried on a various and complexe activity within the Historical Monuments
Commission as archaeologist, conservator, secretary-director of this Commission and of the Commission gazette, too.
Towards the end of his career he became member of this important
institution.
As archaeologist he studied many monuments which were integrated later
on in the Romanian National Patrimony as important pieces of it. During his
!rips along the country he identified a lot of vestiges of our historical past,
takin~ promptly the necessary steps for their restauration and conservation.
ln 1926, at Nicolae lorga's proposal and as a recognition of his contribution
to the activity of the Historical Monuments Commission, he was confered the
correspondent member litie of the Romanian Academy.
His works represent an important source of inspiration for the generations
to come and ask an attentive research to permit the drowing up of a
bio-bibliography to determinate his adequate place in the National Cultural
lnheritance.

57

V.N.D „ Monumentele istorice din judeţul Dâmboviţa,

13, 35.

1912, p. 12,

V.N.D„ Curtea de Argeş, Călăuza vizitatorului monumentelor oraşului,
I.a„ p. 19.
58
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DIN ACTIVITATEA MEMBRILOR CORESPONDENTI Al C.M.I.,
OGLINDITĂ ÎN RAPOARTELE ANUALE
~

LIVIU BRĂTULEANU

În cele ce urmează ne vom opri asupra activităţii Comisiunii
Monumentelor Istorice la începutul secolului al XX-iea parcurgând paginile «Anuarului Comisiunii Monumentelor Istorice»
din anii 1914-1915. Ne-am oprit asupra acestei perioade,
deoarece se pot regăsi puncte comune actualei perioade ce
urmează reînfiinţării Comisiei Naţionale a Monumentelor în
anul 1990: inventarierea , elaborarea unei strategii noi privind
conservarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural
construit, reconsiderări în ceea ce priveşte statutul de
monument istoric.
De deosebit interes privind activitatea C.M.I. şi starea de
conservare a monumentelor şi a siturilor istorice , considerăm
că sunt memoriile şi rapoartele membrilor Comisiunii şi ale
corespondenţilor din teritoriu .
Rapoartele anuale au o deosebită valoare, aducând
preţioase informaţii privind: rezultatele săpăturilor arheologice,
lucrările de reparaţii pe şantierele monumentelor istorice,
cercetarea unor clădiri valoroase (privitoare la arhitectura şi la
mărturiile scrise descifrate la faţa locului , sau informaţii
privitoare la tradiţia locală).
Rapoartele au valoare de document cu atât mai mult cu
cât sunt însoţite de fotografii , unele înfăţişând monumente azi
dispărute , precum biserica Creţeşti-Dolj, sau monumente şi
ansambluri cu un aspect diferit de cel actual. Acest din urmă
aspect este ilustrat de fotografiile înfăţişând Biserica din
Obedin-Dolj (astăzi se păstrează un rest neînsemnat de zid)
sau fosta mănăstire din Negoeşti-Şoldanu (clădirile acestui
ansamblu azi fiind mult diminuate ca volum construit).
O calitate deosebită opinăm că o au rapoartele coresponC.M .I. din provincie , într-o epocă în care multe relatări
erau inedite atât privind siturile istorice , cât şi monumentele
de arhitectură , când o sumedenie de valoroase construcţii
medievale erau necunoscute sau nedeclarate monumente
istorice - între aceştia, Ştefan Ciuceanu din judeţul Dolj,
oferind cel mai bogat material informativ, însoţit de numeroase
fotografii .
Raportul profesorului Şt. Ciuceanu se referă la edificii
vizitate şi cercetate, la descoperiri arheologice , dar şi la
probleme privind conservarea vestigiilor, propunând şi măsuri
organizatorice ' care să conducă la o bună conlucrare între
C.M.I. şi administraţia locală pentru a se asigura protecţia
vestigiilor istorice.
denţilor

Din

relatările

corespondentului pentru Dolj

aflăm că

se

găseau în stare de ruinare bisericile mănăstirilor Jitianu şi
Bucovăţ , bisericile din Creţeşti, Obedin, Horezu-Poenari monumente ajupse în pragul distrugerii ca urmare a indiferenţei
autoritătilor

centrale si locale.
Se . propun de către corespondentul C.M.I. soluţii de
remediere pe plan central şi local: «După umila mea părere
ar trebui ca, cel puţin reparaţiunile preventive, care ar pu~ea
prelungi temporar existenţa monumentului, să c~ză în sarcin~
judeţului, unde e situat, sau în aceea a comunei urbane, daca
se află în cuprinsul oraşului ... »
.
.
.
. .
«Pentru ocrotirea monumentelor 1stonce ş1 religioase
împ~triva nepăsărei , neglijenţei . ş! _ ignoranţei. lo.cuitoril?r, e
neapărată nevoie constituirea unei hg1 speciale m fiecare Judeţ,

alcătuită

din prefectul judeţului, revizorul şcolar, directorii şi
directoarele şcoalelor primare şi secundare din oraşul de
reşedinţă, învăţătorii şi preoţii din judeţ ca parte oficială, la
care se pot alipi toţi acei particulari cari sunt însufleţiţi de
simţăminte de iubire şi evlavie pentru toate comorile trecutului
strămoşesc ... »
Corespondentul pentru judeţul Dolj consideră utilă emiterea, de către Comisiunea Monumentelor Istorice, a unor
«circulări şi broşuri cu instrucţiuni speciale » către intelectualitatea satelor şi târgurilor. Acestea trebuie să conţină recomandări despre modul în care să se facă intervenţiile asupra
monumentelor, o dată cu evidenţierea exer:nplelor pozitive, cu
popularizarea monumentelor, pentru insuflarea respectului faţă
de vestigiile istorice.
Relatările privind inspecţiile făcute în teritoriul judeţului Dolj
de către profesorul Ştefan Ciuceanu sunt dublate de imagini
fotografice menite a completa raportul: piatra de mormânt a
clucerului C. Fotescu, bisericile din Preajba, Obedin , Creţeşti,
Sf. Nicolae Craioviţa, Filiaşi, Roaba; crucea de piatră din
curtea bisericii Belivacă din Craiova; coloana de piatră de la
biserica Dudu din Craiova; beciul vechilor case ale Băniei
Craiovei.
Parcurgând raportul de activitate pentru anii 1914 şi 1915,
putem constata că după aproape un secol, problemele de
fond, grave, sunt din păcate, actuale. Spre exemplificare , un
zid rămas din «vechiul palat al Băniei Craiovei », declarat
monument istoric, a fost dărâmat în întregime de către
proprietarul terenului, fiindcă avea nevoie de un spaţiu mai
mare pentru a construi un grajd, ceea ce aminteşte de cazul
recent petrecut în vara anului 1992, când a fost demolată de
către proprietar Casa Coţofeanu din Craiova, din raţiuni
similare.
Din memoriile şi rapoartele anuale, deci , se desprinde
ideea că multe probleme ridicate înainte de primul război
mondial sunt şi azi de stringentă actualitate, cum ar fi,
bunăoară, Mănăstirea Gura Motrului Mehedinţi , ameninţată de
râul care, «rupând mereu terenul pe care se găseşte fosta
mănăstire de la Gura Motrului , ameninţă clădirile acestei
mănăstiri cu surparea».
Majoritatea informaţiilor transmise prin procesele verbale
ale şedinţelor Comisiunii sau prin memorii şi rapoarte se referă
fa siturile istorice şi la monumentele de arhitectură religioasă .
Observăm că lipsesc aproape cu desăvârşire relatări
asupra monumentelor de arhitectură civilă. Spre exemplificare,
rapoartele lui Virgil Drăghiceanu, care se re feră la două curţi
boiereşti din perioada brâncovenească, a două familii de
dregători din Ţara Românească, Bălăcenii şi Brăiloii (curţile
de la Balaci-Teleorman şi Negoeşti-Dolj), urmăresc doar o
componentă a ansamblului medieval : biserica curţii , ignorânduse cu totul vecinătatea locuintei feudale.
Cu toate lipsurile inerente unei perioade de pio~iera~ '.
totalitatea informaţiilor transmise de «Anuarul Com1s1un11
Monumentelor Istorice» sunt deosebit de importante pnn
valoarea de document, prin informaţiile privitoare la alcăt~ir~a
unor monumente sau ansambluri, intervenţiile făcute cu pnle1ul
lucrărilor de consolidare sau reparaţii, concepţiile şi modul ~e
lucru ale membrilor C.M.I. şi ale corespondenţi~or C.~ . I. Pnn
minutiozitatea cercetărilor făcute în teren sau m arhive, pnn
diversitatea preocupărilor, rapoartele anuale pot servi ca model
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celor care acum , după opt decenii le urmează şi care , asemeni
pre decesorilor, trebuie să duc ă o muncă susţinută pentru a
salva vestigiile trecutului , pentru a le pune în valoare şi a le
face s ă t răiască, adaptate cerinţelor acestu i veac .

RESUM E

L'Ann uaire de l'ancienne «Commission des Monuments Historiques»
(CM!) dont traite l'article demeure un fidele reflet de l'activite depolyee par
celle-ci dans Ies domaines de l'inventaire, recherche, consolidation et
conservation des monuments historiques.
On y presente la periode des deux dernieres annees (191 4 et 1915)
d'avant la premiere guerre mondiale qui , â bea ucoup d'egards, ressemble au
moment actuel, lequel suit la re mise en place de la Commission sous le nom
plus ample, adequat â ses objecti fs , de «Commission Nationale des
Monuments, Ensembles et Sites Historiques" (CNMASI) don! Ies tâches sont
Ies memes: dresser un nouvel inventaire du patrimoine historique construit,
reconsiderer certaines categories de monuments, etablir une strategie des
modalites d'abord du domaine conce rn e, creer une base documentaire et
intervenir en premier lieu avec un caractere urgent de sauvegarde.
L'auteur insiste sur la valeur de l'Annuaire de la CMI comme document
de reference tant s'y trouvent d'innombrables et utiles informations dans ses
comptes re ndus des seances de la CM! , dans Ies memoires et Ies rapports
annuels d'activite, rediges par Ies membres et Ies correspondants de la
Com,mission des Monuments Historiques de naguere. Ce sont notamment ces
dern iers qui se constitu ent en docum ents de reference pour le debut du siecle;
tel, le ra pport conce rnant le departament de Dolj, du correspondant Ştefan
Ciuceanu: ii reflete la diversite de l'activite deployee pendant la periode
analysee (recherches sur Ies lieux, recherche des archives, demarches
entreprises pour la protection des vestiges, photographies des monuments
etc.) - un rapport particulierement re marquable par l'ampleur des donnees.
L'auteur ne manque pas de souligner l'absence presque totale , â l'epoque
analysee, d'un souci centre sur Ies monuments d'architecture civile. Mais, de
taule fac;:on, Ies rapports annuels sont apprecies, en conclusion , comme
d'e xce llents modeles fo urn is â la generation actue lle, en fait de meticulosite,
competence et passion au se rv~c e des monuments historiques.

Fig. 1. Biserica Domnească din Curtea de Argeş în timpul lucră rilor de
restaurare de ta 19 11. Deasupra pronaosului se îna ltă cele două turle de ta blă
din secolul al XIX-iea (cli şe u CM! ).
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l.D. ŞTEFĂNESCU

MARINA SABADOS

I.O. Ştefănescu este , fără îndoială, primul mare istoric de
artă român. El s-a format şi a elaborat principalele lucrări de
sinteză - opere originale, rod al propriilor cercetări - în
perioada în care gândirea şi spiritul românesc au pulsat în
acelaşi ritm cu gândirea şi spiritul european : primele patru
decenii ale secolului XX. Ca urmare, prin anvergura demersului
său ştiinţific , profesorul I.O. Ştefănescu are o contribuţie
deosebit de importantă la integrarea problematicii artei medievale româneşti - îndeosebi a picturii - în contextul studiului
artei bizantine şi post-bizantine. Pe de altă parte , preocupat
permanent de evidenţierea şi cercetarea monumentelor istorice
din România, I.O. Ştefănescu a sprijinit acţiunea de salvare ,
ocrotire şi restaurare a patrimoniului cu ltural românesc.
Nepot al lui Barbu Ştefănescu Delavrancea 1 şi ginere al
lui Alexandru Vlahuţă, el datorează începuturile formaţiei sale
intelectuale mediului literar-artistic întreţinut de cei doi scriitori
la Mănăstirea Agapia , din care erau aproape nelipsiţi
I. L. Caragiale şi Nicolae Grigorescu.
Licenţiat în drept (1908) şi litere , specialitatea istorie
(1909) 2 , I.O. Ştefănescu se va îndrepta, după primul război
mondial , spre studiul istoriei artei. Specializarea de la Paris
se încheie cu un valoros doctorat condus de Gabriel Millet şi
susţinut la ·1O martie 19283 , la Sorbona. Subiectul tezei deosebit de pretenţios, prin noutatea informaţiei şi prin
amploarea cercetării - s-a referit la pictura medievală din
Moldova şi Ţara Românească 4 , iar valoarea lucrărilor îl va
prezenta pe autor ca pe o certă autoritate în materie,
recunoscută şi respectată de cei mai mari istorici ' de artă ai
vremii , de la Charles Diehl , Gabriel Millet, Henri Focillon şi
până la Davis Talbot Rice , Arthur Watson sau Paul Lemerles·
Încă din perioada specializării, şi, apoi, ca urmare a
autorităţii cu care s-a impus în lumea ştiinţifică europeană ,
I.O. Ştefănescu este invitat să predea cursuri la Universitatea
din Atena (1921-1925) , la Ecole des Hautes Etudes et des
Sciences Historiques (1923-1940) şi la Universitatea Catolică
din Paris (1928-1940); la Institutul de filologie şi artă al
Universităţii din Bruxelles (1930-1934); după cel de-al doilea
război mondial , conferenţiază la facultatea de teologie catolică
ortodoxă de la Paris şi la Institutul de arheologie şi artă din
cadrul Sorbonei.
1
N ăscut la 16 iulie 1886, în localitatea Prejba, corn . Poeni , jud . Vlaşca
(azi jud. Teleorman) - vezi Enciclopedia istoriografiei româneş ti, Bucure şti ,
1978, p. 316 (majoritatea datelor biografice sunt furnizate de această lucrare);
a fost primul n ăsc ut dintre cei doi fii ai maiorului Dumitru Ştefănescu, fratele
scriitorului Barbu Ştefă nescu - Del avrancea, şi ai An astasiei Siţa , născ ută Neicu
- vezi Stareţă, monahia Eustochia Ciucanu , Profesorul I.O. Ştefănescu şi
Agapia, comunicare la Simpozionul dedicat lui I.O. Ştefă nescu cu ocazia
centenaru lui naşterii sale, laşi, oct. 1986.
2
I. D. Ştefănescu a fost profesor la Şcoala de Belle-Arte din Bucureşti
în perioada 1909- 1921, cu o întrerupere în vremea ocupaţiei germane când,
retras în Moldova, a funcţion at ca director al Lice ului R e fugi a ţilor de la l aş i
(vezi Ioan Opriş, /. O. Ştefănescu, un învăţat român de prestigiu european, în
«Mitropolia Banatului „ nr. 4, 1987, p. 86, nota 4) .
3
Ioan Opri ş, op. cit„ p. 86 .
4
Primul volum al tezei , însoţit de anexă cu plan şe ş i fotog rafii , trata
pictura din Moldova (L'Evolution de la peinture religieuse en Bucovine et en
Moldavie depuis Ies origines jusqu'au X/Xe siecle); ce l de-al doilea volum, de
asemenea, însoţi t de ilustraţi e se referea la pictura din Valahia (Contribution
â l'etude des peintures murales valaques).
5
Dovad ă în acest sens stă vasta corespondenţă purtată de I.O.
Ştefănescu cu aceste mari persona lităţi şt iinţifi ce (vezi Ioan Opriş , op. cit.).

Activitatea profesorală din marile capitale europene este
de neobositul istoric de artă român cu activitatea
profesorului de istoria artei de la universităţile din ţară: laşi ,
Cernăuţi, Bucureşti (1937-1948); din 1969, I.O. Ştefănescu
este profesor consultant la catedra de istoria artei de la
Institutul «N. Grigorescu », Bucureşti.
Deosebit de laborios în strădania de recuperare a unei
istorii a artei româneşti , la care contribuiau , în acelaşi timp,
G. Bal ş, Orest Tafrali , N. Ghika-Budeşti , Nicolae Iorga şi alţii ,
I.O. Ştefănescu a l ăsat o operă ştiinţifică pe cât de vastă, pe
atât de actuală, îndeosebi în ceea ce priveşte probl emele de
iconog rafie în care profesorul este încă neîntrecut. Această
operă ar putea fi clasificată astfel:
a) sinteze de pictură medievală românească (extinse
uneori şi la alte genuri artistice) . Aici se încadrează lucrările
despre pictura Moldovei, Ţării Româneşti şi Transilvaniei , de
la origini şi pâ nă în sec. XIX , «compendii de o amploare încă
nedepăşită » 6 şi care constituie punctul de. pornire al oricărei
cercetări actuale a domeniului artistic respectiv7 . Bazate .în cea,
mai mare parte pe o cunoaştere nemijlocită a an samblu ri lo r.
de pictură la care se face referire, aceste vaste luc rări sunt
corijibile , desigur, .dacă ţinem seama de condiţiile cercetări i -..,
majoritatea picturilor se aflau într-o stare de conservar~
preca ră - dar ele au meritul de a fi evidenţiat principqlele
monumente cu pictură medievală românească.
b) studii de iconografie8 · Dacă studiul iconografic inclus
tezei de doctorat tatona cu timiditate complicatele probleme
ridicate de interpretarea programelor tematice ale picturii
medievale din Moldova şi Bucovina, capitolul cu acelaşi profil
din lucrarea reeditată cu un an mai târziu , de asemenea la
Paris , constituia prima încercare de sinteză din literatura
românească de specialitate, într-un domeniu care , până la
acea dată , era foarte puţin cercetate. Autorul pornea însă pe
un eşafodaj destul de solid : cercetările asupra iconografiei artei
bizantine întreprinse de Gabriel Millet10 şi Andre Grabar 11 ,· ale
î mpletit ă

6
Carmen Laura Dumitrescu, Pictura murală din Ţa ra Românească în
veacul al XVI- iea, Bu c ureşti, 1978, p. 6-7.
.
7
L'Evolution de la peinture religieuse en Bucovine et en Moldavie depuis
Ies origines jusqu'au XIX" siecle, Paris, 1928; L'Evolution de la peinture
religieuse en Bucovine et_en Moldavie depuis Ies origines jusqu'au XIX" siecle.
Nouvelles recherches. Etude iconographique, Paris, 1929; Contribution â
l'etud e des peintures murales valaques, Paris , 1928; La peinture religieuse
en Valachie et en Transylvanie depuis Ies origines jusqu 'a u XIX" siec/e, Paris,
1932; L'Art byzantin et /'art lombard en Transylvanie. Peintures murales de
Valachie et de Moldavie, Paris, 1938; Arta veche a Maramureşului, Bucureşti,
1968; A11a feuda lă în Ţările Române. Pictura murală şi icoanele de la origini
pâ nă în secolul al XIX- iea. Editura Mitropoliei Banatului, ·1981 ; Arta veche a
Banatului. Arhitectura , picturile murale, icoanele, Editura Mitropoliei Banatului,
1981.
8
Le roman de Barlaam et Joasaph il/ustre en peinture, în «Byzantion „
tom e VII , fasc. 2/1932, Bruxelles; L'illustration des Liturgies dans /'art de
Byzance et de /'Orien t, Bru xelles, 1936; Peintures murales illustra nt Ies
liturgies, în «Revista istorică română », V- VI (1935-1936); lconographie de la
Bible, Paris , 1938; Iconografia artei bizantine şi a picturii feudale româneş ti,
Bucureşti , 1973.
9
Probleme de iconografie a picturii medieval e din Moldova trataseră
anterior: Wladysl aw Podlacha, Malowidla scienne w cerkwiach Bukowiny,
Lwow, 1912 ş i Orest Tafrali , Iconografia Imnului Acatist, în «Buletinul Comisiunii
Monumentelor Istorice", 1914, an VII, tase. 26 (p . 49-84), 27 (p . 127- 140),
28 (P.. 153-168) .
10
Gabriel Millet, Recherches sur /'iconographie de /'Eva ngile, Paris 1914.'
În L'Evolution„ . 1929, p. 2-3 1, I.O. Ştefănescu s pecifică în să cursurile susţinute
de G. Millet la College de France, având ca principal obiectiv · temele
icono~rafice ilustrând Euharistia.
1
Andre Grabar, La Peinture religieuse en Bulgarie, Paris, 1928.
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căror rezultate au constituit matricea sau elementul de
comparaţie în studiul iconografiei picturii româneşti medievale.
J.. D. Stefănescu deschidea astfel seria unor cercetări uneori

destul · de anevoioase , cum au fost cele dedicate ilustrării
liturghiilor, realizând , după cum aprecia Paul Henry, «un
repertoriu preţios şi ordonat într-un domeniu care n-a fost încă
sistematic explorat»12 .
.
c) studii monografice închinate unor monumente de pnm
ordin ale culturii româneşti, precum Dobrovăţ , Rîşca, Văleni ,
Neamt Biserica «Doamnei » din Bucureşti , Snagov, Vînătorii
Pietrei',' Buciuleşti (Neamţ) şi publicate în revistele de specialitate din străinătate (ex. «Bizantion »), dar mai ales din ţară ,
si anume «Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice» şi
;,Revista l storică Română ».
Preocupările istoricului de artă de generoasă viziune
ştiinţifică au mai vizat genuri artistice de sine stătătoare ,
precum broderia 13.
1

I. D. Stefănescu a lăsat istoriei artei româneşti o vastă
operă de 'cercetare, apreciată pentru seriozitatea demersului
ştiinţific , dar şi criticată în mod obiectiv sau subiectiv, ca orice
operă de asemenea proporţii. Este adevărat , istoricul de artă
a făcut uneori aprecieri eronate referitoare la datarea sau
valoarea artistică ale unor opere de artă medievală - acesta
este riscul oricărui pionier - dar studiile sale în domeniul
iconografiei picturii medievale româneşti , încununate în amurgul activităţii de un manual propriu-zis de iconografie, stau la
baza oricărei cercetări desfăsurate azi.
Recunoscut ca o personalitate ştiinţifică a epocii sale,
profesorul l.D. Ştefănescu a fost cooptat în principalele
organisme care se preocupa_u de ocrotirea şi restaurarea
patrimoniului cultural naţional. Intre 1941-1947 a fost membru
al Comisiei Monumentelor Istorice, iar în perioada 1942-1945,
membru al comitetului de redacţie al „Buletinului Comisiunii
Monumentelor Istorice".
Atentia . cercetătorului fusese, însă, trează la problemele
ridicate de monumentele istorice, încă din timpul documentării
asupra picturii murale, ceea ce-l făcea să deplângă , în 1929,
restaurarea nefericită a frescelor de la Biserica ep i scopală din
Roman 14 , unde se folosiseră substanţe chimice care afectaseră
figurile sfinţilor din pronaos.
Preocuparea pentru o restaurare pe principii ştiinţifice a
picturilor medievale româneşti îl determină pe l.D. Ştefănescu
să-şi exprime opinia avizată într-un articol publicat în 19441.5 .
Acuzând aşa-zisul «principiu » de restaurare împrumutat din
Occident în sec. XIX, care prevedea înlocuirea construcţiei
autentice deteriorate, cu o zidire aidoma, dar complet nouă ,
l.D. Stefănescu arăta că această nefericită metodă a dus la
pierderea iremediabilă a unor monumente româneşti de cea
mai mare · importanţă , precum Catedrala episcopală de la
Argeş, Biserica Sf. Dumitru din Craiova , Mitropolia din
Tîrgovişte sau Biserica domnească Sf. Nicolae din laşi.
Soluţia de restaurare acceptată de l.D. Ştefănescu prevede
în primul rând discreţia şi se bazează pe «principiul că trebuie
respectată opera veacurilor» , prin înlăturarea doar a adao-

Scrisoare din 22 mai 1937. Vezi I. Opriş , op. cit. , p. 93.
Auteis, tissus et broderies liturgiques. Anal ecta, III, 1944; Broderiile de
stil bizantin şi moldovenesc în a doua jumă tate a sec. XV în Cultura
moldovenească în timpul lui Ştefa n cel Mare, Bucureşti . 1964, p. 479-511.
14
I. D. Ştefă nescu. /'Evolution „. , 1929, p. 51.
15
Restaurarea monumentelor istorice. în «Revi sta istorică română», XIV,
tase. IV, 1944, p. 442-447; citatele care urmează în textul articolului fac parte
din lucrarea menţionată .

surilor neartistice şi a celor care nu s-au integrat ansamblului.
Este chiar soluţia adoptată de Comisiunea Monumentel.or
Istorice a României, căreia l.D. Ştefănescu îi aduce un omagiu,
căci «a săvârşit, în vremuri grele şi în condiţii uneori deosebit
de complexe , o operă din cele mai meritorii. Ea a luptat şi a
urmărit educaţia noastră în direcţia respectului de trecut şi în
dragostea celor ce au fost. Restaurările din timpul din urmă
au ajuns să fie adevărate modele şi opera aceasta nu va fi
niciodată îndeajuns de preţuită.»
Operaţiuni mai complicate, pentru vremea în care .seri~
profesorul Ştefănescu (1944), presupuneau restaurarea p1cturn
murale. O soluţie propusă de acesta fusese experimentată de
restauratorii ruşi de la începutul secolului al XX-iea, şi anume,
păstrarea unor martori ai tuturor etapelor care constituie viaţa
operei picturale, în totalitate.
în concluzie, l.D. Ştefănescu consideră că problemele
restaurării trebuie să fie hotărâte «numai de cunoscători cu
experienţă bogată şi dragoste deosebită de tot ceea ce
însemnează trecut, artă şi suflet».
Şi pentru că întotdeauna a ştiut să împletească teoria cu
practica, venerabilul istoric de artă va primi în 1~49 , la o
vârstă destul de înaintată, sarcina de a organiza ş1 conduce
Comisia de pictură bisericească de pe lângă Patriarhie,
participând la emiterea regulamentelor, a instrucţiunilor privind
atât pictura «din nou», cât şi restaurarea picturilor murale 16 ,
într-o perioadă în care activitatea Comisiei Monumentelor
Istorice se întrerupsese.
Tenacitatea cu care l.D. Ştefănescu a purces la luminarea
unor zone obscure ale istoriei artei româneşti, probitatea
profesională ce a caracterizat permanent demersul său
ştiinţific, valoarea perenă a studiilor întreprinse, precum şi
strădania patriotică întru salvarea monumentelor de artă ale
ţării îi conferă un loc de seamă în cu~tu_ra _românească , ~n
orice caz, locul de cinste acordat desch1zatonlor de drumuri.

RESUME
Contemporain des plus celebres byzantinologues et historiens d'art
europeens de la premiere moitie du XX 0 siecle -Charles Diehl, Gabriel Millet,
Henri Focillon, Andre Grabar, Davis Talbot Rice, Nicolae Iorga, G. Balş etc.
- l.D. Ştefănescu a contribue decisivement â l'integration des problemes
specifiques de l'art medieval roumain - particulierement de la peinture - dans
le contexte de l'historiographie byzantine et post-byzantine.
Prodigieuse personnalite, ii a deroule son activite en tant que professeur
- â Paris, Bruxelles, Athene, aussi qu'â Bucarest, Jassy ou Cernăuţi chercheur ou membre de la Comission des Monuments Historiques et de la
Comission de peinture religieuse de la Patriarchie Roumaine.
La plus importante contribution d'l.D. Ştefănescu reste evidemment
l'oouvre scientifique, richement representee par Ies syntheses de peinture
medievale roumaine, par Ies etudes approfondies d'iconographie byzantine et
post-byzantine et par Ies monographies des eglises-monuments de la culture
roumaine.
En qualite de membre de la Comission des Monuments Historiques, 1.D.
Ştefănescu a plaide pour une restauration scientifique, dans le respect et
l'affection que ces vestiges exigent.

12

13

16

Ioan Opriş, op. cit„ p. 87, nota 13.
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PROFESORUL GRIGORE IONESCU
ln memoriam

prof. dr. arh. SANDA VOICULESCU

Cele peste şase decenii de viaţă activă ale profesorului
Grigore Ionescu, de prezenţă neîntreruptă în cultura românească nu pot fi cuprinse într-un succint studiu. Acest articol
nu are deci decât pretenţia modestă de a înfăţişa câteva dintre
preocupările,
căutările
şi
împlinirile care i-au configurat
personalitatea, precedând o necesară monografie, alcătuită pe
baza unui suport de cercetare, a cărei elaborare va necesita
timp de studiu .
Profesorul Grigore Ionescu s-a născut în 29 dec./11 ian.
1904 în Floreşti-Prahova. Absolvent al liceului de elită Sf. Petru
şi Pavel din Ploieşti , a început studiile la Şcoala Superioară
de Arhitectură din Bucureşti, admis fiind în urma concursului
• de «intrare» în octombrie 1924. Anii săi de studii, parcurşi
alături de viitoare personalităţi ale arhitecturii româneşti (printre
care Henriette Delavrancea) , au coincis cu una dintre cele mai
semnificative perioade de restructurare a învăţământului de
arhitectură . Este şi motivul pentru care fostul elev îi dedica o
subtilă şi pertinentă analiză într-un amplu studiu din 1973, 75
de ani de învăţământ superior de arhitectură. Şcoala , condusă
de inginerul Ermil Pangrati , intrase, după încheierea războiului,
într-o nouă etapă al cărei scop declarat era modernizarea
învăţământului. Un prim pas, dificil întreprins, susţinut cu mari
eforturi de către consiliul profesoral , a fost cel al încheierii
lucrărilor noului local, întrerupte de război. Despre clădirea
nouă la ridicarea căreia asistase ca student, Grigore Ionescu
afirma că «era menită să ilustreze totodată prin formele sale
stilistice neobrâncoveneşti poziţia oficială a şcolii înseşi,
credincioasă ideii privind afirmarea specificului naţional în
arhitectură» . Construcţia devine astfel simbolul restructurării
învăţământului postbelic care s-a îndreptat ferm către arhitectura de forme naţionale, poziţie susţinută de prestigioşi
profesori cum au fost Ştefan Burcuş, Statie Ciortan, Nicolae
Ghika-Budeşti, Paul Smărăndescu şi alţii. În această orientare
a şcolii - ca şi în întreaga ambianţă culturală a epocii - îşi
are sursa profunda cunoaştere de către Grigore Ionescu a
valorilor arhitecturii româneşti. Dar restructurarea planurilor de
învăţământ, iniţiată în 1920, a avut şi un alt scop, cel de
racordare la «progresele înregistrate de ştiinţa şi tehnica
construcţiei» . În acest temei în· programă au fost introduse
cursuri noi , cum ar fi construcţiile metalice şi de beton armat,
edilitatea şi urbanismul, construcţii agricole şi industriale.
Formaţia studentului Grigore Ionescu s-a situat astfel între
cultul arhitecturii tradiţionale şi pragmatismul cursurilor predate
de Cincinat Sfiinţescu, George Borneanu sau Grigore Cerchez.
Echilibrul a fost asigurat, după părerea sa afirmată în studiul
amintit, de unii profesori (printre care îl citează pe Petre
Antonescu, titular al cursului de arhitectură românească şi de
proiecte), echilibru care a marcat de altfel întreaga activitate
şi personalitate ale lui Grigore Ionescu.
După susţinerea, în martie 1930, a lucrării de diplomă,
primele preocupări s-au îndreptat către istoria arhitecturii: un
număr mare de relevee ale monumentelor din Moldova
publicate de G. Balş în prestigioasa lucrare Biserici şi
mănăstirii moldoveneşti din veacurile al XVII-iea şi al XVIII-iea
aparţin tânărului arhitect Grigore Ionescu. Această primă
cercetare i-a deschis calea carierei ştiinţifice, formaţia sa fiind
continuată pe parcursul celor doi ani petrecuţi la Roma, la
Accademia di Romania, unde obţinuse prin concurs locul de
membru, alături de alte viitoare personalităţi ale culturii
româneşti ca Mac Constantinescu sau Richard Bordenache.

Au fost ani de studiu , de cercetare a monumentelor, de
practică pe şantiere de restaurare , fructificaţi în primele lucrări
publicpte. Este semnificativ faptul că temele către care şi-a
îndreptat atenţia (li probleme planimetrico de// chiesa di San
Vitale di Ravenna şi Le chiese pugliese a tre cupole) se
refereau la monumente bizantine, cercetări care i-au servit,
ulterior, la stabilirea conexiunilor arhitecturii medievale româneşti . Au fost ani de formaţie folosiţi din plin, cu seriozitatea
şi profesionalismul care i-au caracterizat întreaga activitate.
lndată după întoarcerea de la Roma , Grigore Ionescu şi-a
început îndelungata carieră didactică, parcurgând rapid treptele
profesiunii (conferenţiar în 1934, la 30 de ani , profesor din
1942 până la pensionarea din 1973). O recunoaştere a valorii
sale prin conferirea titlului de profesor emerit nu a fost însă
suficientă pentru a evita nedelicata şi discreta retragere a
calităţii de profesor consultant la numai câţiva ani după
pensionare , lipsind învăţământul de arhitectură de prezenţa
atât de necesară a unei asemenea personalităţi. Au fost 40
de ani de-a lungul cărora Grigore Ionescu a fost profesorul a
câtorva mii de studenţi cărora a încercat - şi a reuşit cu
prisosinţă - să le îndrepte p reocupările spre studiul istoriei
arhitecturii româneşti pe ca~e îl socotea ca fiind fundamental
în formaţia profesională . ln viziunea profesorului Grigore
Ionescu, acest deziderat nu putea fi obţinut exclusiv prin
prelegerile de la catedră , ci printr-un contact viu , direct, prin
cercetări întreprinse nemijlocit asupra monumentelor. Acestui
principiu i se datorează introducerea în planurile de învăţământ
a excursiilor de documentare pentru fiecare an de studii, ca
şi campaniile de relevee . Tot profesorului Grigore loneşcu i
se datorează şi introducerea cursului de restaurare a monumentelor istorice (al cărui titular a fost până în 1961 ), inclus
în categoria cursurilor de cultură generală de specialitate,
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asigurând astfel , pentru generaţii de arhitecţi, instruirea minimă
în acest domeniu .
Pe lângă propria prezenţă ca profesor de Istoria arhitecturii ·
în România, Grigore Ionescu a fost şi creatorul catedrei pe
care a condus-o din anul 1948 până în 1973. Catedra de
Istoria arhitecturii a fost o construcţie elaborată cu discernă
mânt, cu un program urmărit consecvent. Strecurându-se
printre reglementări restrictive , fie ale planului de învăţământ ,
fie ale imposibilităţii de a-şi selecta colaboratorii , a încercat
să creeze un organism activ, concomitent didactic, ştiinţific şi
formator de specialişti. Pornind de la o conc epţi e proprie
privind predarea istoriei arhitecturii într-o fluenţă a informaţiei
pe parcursul primilor patru ani de studiu (istoria artei , a
arhitecturii universale şi, ca un corolar, consistentul curs de
istoria arhitecturii româneşti) , a introdus forme şi domenii noi ,
cum au fost cursul de restaurare a monumentelor, seminariile ,
lucrările practice şi amintitele cercetări şi studii de teren. La
fel de importantă a fost preocuparea pentru transformarea
catedrei într-un nucleu de cercetare ştiinţifică prin stimularea
concomitent a cadrelor didactice - la acea vreme mai tinere
- şi a unora dintre studenţii interesaţi şi î nclinaţi către studiul
monumentelor istorice. Sub îndrumarea profesorului Grigore
Ionescu au fost elaborate marea majoritate a tezelor de
doctorat de istoria arhitecturii, iar catedra a fost spaţiul în care
cercetările întreprinse pe parcursul stagiilor de cei din catedră
sau din afară au prilejuit dezbateri de rea lă ţinută şti i nţifică.
Continuând şi amplificând tradiţionalele campanii de relevee ,
catedra a devenit depozitara unor documente inestimabi le
privind monumentele şi ansamblurile istorice , parţial fructificate
în seria de volume intitulate Documente de arhitectură din
România, a cărei redactare a coordonat-o.
Între 1944 şi 1950 profesorul Grigore Ionescu a fost
decanul Facultăţii de arhitectură , perioad ă de maxim ă dificultate, cu schimbări brutale în conţinutul programelor, în corpul
profesoral , în însăşi apartenenţa facultăţii ( dependentă de
Politehnică până în 1948 apoi , după un singur an de
independenţă, ataşată Institutului de Construcţii) . Prezenţa sa
în fruntea şcolii a avut calitatea de a pondera agresivitatea
unor tendinţe «reformatoare », reuşind să menţin ă , dup ă cum
a afirmat, «principalele trăsături pozitive ale vec hii şco li
nationale de arhitectură »: studiul arhitecturii românesti , echi librul între disciplinele tehnice , ingin ereşti şi ce le de cultu ră
specială a arhitecturii, introducând ch iar, ca modernizare
11ecesară , un început de specializare în arhitectură şi urbanism
ş[ , poate lucrul cel mai important, re uşind să păstre ze în corpul
profesoral , personalităţi de talia lui George Simotta, Gabriel
Sudan , Adria,n Gheorghiu , Ion Ghika- Budeşt i şi num e roşi alţii.
În anii următori , până la pensionare , ca membru al Consiliului
profesoral (aşa cum ştim şi cum confirm ă cercetarea proceselor verbale aflate în arhiva Institutului), incapabil de

compromisuri , adesea atacat personal, şi-a apărat cu consecvenţă principiile , autoritatea sa profesională şi morală acţio
nând benefic asupra orientării învăţământului. Este unul dintre
motivele care , alături de calitatea cursului pe care l-a predat,
justifică unanimul respect pe care i-l poartă generaţiile de
ar hiţecţi cărora le-a fost profesor.
lntr-un curriculum vitae pe care l-a scris în anii '70
consemnează ca activitate ştiinţifică «cca 68 titluri , din care
24 volume cu caracter monografic privind istoria arhitecturii şi
44 studii de mai mică întindere ». Sub aceste cifre se ascunde
o viaţă de cercetare al cărei rod esenţial a fost prima istorie
globală a arhitecturii rom â neşti. O analiză a lucrărilor profesorului Grigore Ionescu ni-l înfăţişează ca pe un cercetător
care se apleacă cu atenţie , în primul rând , asupra studiilor
directe asupra unui monument sau a unei categorii de
monumente , studii pe care , ulterior, le supune unui proces de
reelaborare în ample sinteze . Primul său volum de notorietate ,
Istoria arhitecturii româ neşti din cele mai vechi timpuri până
la 1900, publicat în anul 1939 şi onorat cu premiul Gheorghe
Asachi al Academiei Române, prefaţat de Nicolae Iorga, a fost
rezultatul studiilor pe teren şi al releveelor întocmite în primul
an după absolvire. Valoarea lucrării în contextul cultural al
epocii a fost semnalată de profesorul Alexandru Lapedatu ,
care , în raportul pentru conferirea premiului Asachi, afirma că
autorul «este cel dintâi care prezintă această operă de
ansamblu ... lucrare într-adevăr de seamă , care va rămâne
fundamentală în ceea ce priveşte caracterul ei general şi
sintetic, până la o alta, bazată pe studiile care ·se vor face
de aici înainte ». După aproape 20 de ani , cele trei volume
care alcătuiesc opera fundamentală a profesorului Grigore
Ionescu , Istoria arhitecturii În România , publicată în anii 60,
reprezintă marea si nteză anunţată de Lapedatu , elaborată
după ani întregi de studii în biblioteci şi pe teren. Noutatea
pe care o aduce în cercetarea de istoria arhitecturii (în afara
sporirii numărului de monumente supuse studiului şi de
cuprindere şi a arhitecturii secolului al XX-iea) o constituie
abordarea de ansamblu, extinsă asupra întregului teritoriu al
României , incluzând deci şi arhitectura Transilvaniei , într-o
viziune unitară , subliniind interferenţele stilistice printr-o periodizare care decupează istoria în tronsoane temporale echivalente pentru cele trei provincii. A rezultat din această metodă
de îmbinare dintre abordarea diacronă şi cea sincronă o
înţe legere mai profundă a unui fenomen arhitectural concomitent particularizat şi unitar. Nouă este şi introducerea
consistentă în studiu a arhitecturii civile şi a celei populare cu
încercarea de a stabili relaţii de interdependenţă cu arhitectura
cultă . Întreaga lucrare este ma rcată de viziunea autorului ,
istoric prin preocupări , dar arhitect creator prin formaţie şi
practică : monumentele studiate nu sunt tratate ca simple forme
produse în virtutea unei estetici a timpului , ci clădiri concrete
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care relevă o anumită concepţie structural-constructivă şi care
au functionalitate determinată . Cu subtilitate şi pertinenţă
profesorul Grigore Ionescu a încercat definirea arhitecturii
româneşti , situată la interferenţa unor orientări active în spaţii
geografice ample, căutând să evidenţieze conexiunile existente , ponderea şi zona lor de acţiune.
Reluând după un mare număr de ani, în 1982, lucrarea
sa fundamentală prin noul volum intitulat Arhitectura pe
teritoriul României de-a lungul veacurilor, profesorul <;3rigore
Ionescu la cei 78 de ani nu a ezitat să-şi restructureze propria
operă, deschis fiind spre noutate nu numai în informare, ci şi
în concepţie . O nouă periodizare , mai nuanţată , o grupare a
problemelor expuse spre evidenţierea semnificaţiilor majore ale
componentelor arhitecturii în desfăşurarea lor istorică fac ca
receptarea ultimei mari opere a profesorului Grigore Ionescu
să nu fie cea a unei reeditări , ci a unei reelaborări , care
denotă o perpetuă meditaţie asupra istoriei arhitecturii.
Alături de foarte numeroasele studii publicate, comunică ri ,
cercetări de detaliu, se detaşează lucrări de o anumită
amploare care au devenit de referinţă pentru cei interesaţi,
citând dintre acestea numai cele două ediţii ale Arhitecturii
populare româneşti (prima apărută în 1957) sau Bucureşti ghid istoric şi artistic, din 1938.
Titlurile ştiinţifice de doctor în arhitectură (1967) şi doctor
docent (1969) i-au fost conferite ca o recunoaştere a
prodigioasei activităţi ştiinţifice pe care o desfăşurase.
Rigoarea ştiinţifică , grija pentru corectitudinea informaţiilor
şi, nu în ultimul rând, un cult declarat al eleganţei şi simplităţii
exprimării sunt calităţi care marchează întreaga operă ştiinţifică
a profesorului Grigore Ionescu ş i pe care a încercat, cu
răbdare şi consecvenţă , să le impună şi celor care s-au format
în preajma sa.
Legat permanent de activitatea concretă de restaurare a
monumentelor istorice, prezenţa sa aproape neîntreruptă în
comisiile de specialitate şi, pentru câţiva ani, între 1963 şi
1968 la conducerea Directiei Monumentelor Istorice, a
constituit un gir al profesionai'ismulu i în acest domeniu. Este
plin de semnificaţie faptul că profesoru1 Grigore Ionescu a
coordonat colectivul Academiei care a ·alcătuit lista din 1955
a monumentelor istorice de pe teritoriul României. Acelaşi
profesionalism , dublat de o onestitate funciară şi de o forţă
morală excepţională , i-au determinat comportamentul în situaţiile dramatice prin care a trecut patrimoniul arhitectural
românesc, dovada peremptorie fiind protestele sale repetate din nefericire rămase fără efect - la adresa demolărilor
irespondabile. Noua Comisie Naţională a Monumentelor,
Ansamblurilor şi Siturilor Istorice, înfiinţată în 1990, a fost
onorată de a avea în frunte ca preşedinte, măcar pentru cei
trei ani pe care i-a mai avut de trăit , o personalitate de talia
prof_!3sorului Grigore Ionescu.
.
ln ansamblul arhitecturii moderne româneşti, creaţia lui
Grigore Ionescu are un loc bine definit. Este aparent
surprinzător faptul că un mare specialist în istoria arhitecturii,
legat deci prin preocupări şi înclinaţii de tradiţii, în momentul
în care proiectează îşi conectează creaţia la tendinţele de
avangardă ale epocii : mărturie stau cele 19 clădiri realizate ,
dintre care se detaşează, prin modernitatea concepţiei şi
eleganţa formelor, spitalul Emilia lrza din Bucureşti şi, în
special, sanatoriul Toria.
Mai puţin cunoscute, unele numai de cei apropiaţi,
preocupările artistice ale lui Grigore Ionescu întregesc imagi-

nea arhitectului , profesorului şi savantului recunoscut: desenator şi acuarelist, violonist amator, talentat şi pasionat de
poezie. Traducerile sale din marii poeţi ai lumii (a căro r
publicare s-ar impune) surprind prin calitatea lor litera ră şi sunt
pline de semnificaţie în a desluşi opţiunile sale culturale :
sonetele lui Michelangelo şi Shakespeare , parnasieni i, Verlai ne
şi Baudelaire , clasicism şi modernitate , cele două tendinţe care
s-au îmbinat în întreaga sa creaţie.
O recunoaştere oficială de mult meritată a marii personalităti a culturii româneşti care a fost profesorul Grigore
Ionescu a fost primirea sa în Academia Român ă, în ultimii ani
de viaţă : membru corespondent în 1990 şi membru deplin în
1992. O recunoaştere mult întârziată a unei valori către care
s-a îndreptat permanent respectul oamenilor de cultură , reper
moral şi profesional pentru toţi cei care l-au cunoscut.
«Cred că am reuşit să insuflu generaţiilor de studenţi pe
care i-am instruit în domeniul specialităţii mele dragostea
pentru valorile culturale pe care înaintaşii ni le-au lă sat
moştenire , sentimentul răspunderii faţă de îndatoririle profesionale şi cetăţeneşti , precum şi iubirea de patrie », scria
profesorul Grigore Ionescu în 1973 într-un memoriu de
activitate, speranţa sa fiind acum pe deplin împlinită .

RESUME
L'article trace une synthese de l'activite de l'architecte Grigore Ionescu
qui , pendant plus de soi xante-dix ans, a signifie une remarquable presence
dans la culture roumaine .
En se penchant d'abord sur sa formation professionnelle, l'auteur s'arre te
ensuite sur sa carriere de professeur d'universite d'histoire de l'architecture
en Roumanie â partir de 1934, reussissant â creer la chaire de celte discipline
ou ii passe titulaire en 1948 et deploie son activite jusqu'en 1973. li lut un
stimulant tant pour Ies etudiants que pour Ies cadres enseignants en matiere
de recherche scientifique des monuments historiques.
·
De nombreuses monographies et etudes lui sont dues el l'article insiste
justement sur sa methode d'etude et recherche des monuments, dont ii s'est
occupe sans relâche. Parmi ses ouvrages de synthese se detache son Histoire
de l'architecture en Roumanie, ample travail en trois volurnes, ceuvre de
reference pour l'architecture repandue sur tout le territoire du pays, y compris
celle du XXe siecle.
Vers la fin de l'article, l'auteur fait valoir la contribution de Grigore Ionescu
â l'activite concrete de restauration des monuments historiques, par sa
presence efficiente dans Ies commissions de specialite, puis comme directeur
â la Direction des Monuments Historiques (DMI) et finalement comme president
de l'actuelle Commission Nationale des Monuments , Ensembles et Sites
Historiques (CNMASI) .
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VALOAREA ISTORICĂ A BISERICILOR DE LEMN

IOANA CRISTACHE-PANAIT

O referire la întrebuintarea

firească

a materialului de

construcţie oferit cu dărnicie de vecinătatea codrilor, găsim

într-un document, din 30 martie 1770, exprimată astfel : "··· şi
ei (săteni i n.n.) fiind aşezaţ i la loc cu pădure şi-au făcut altă
biserică, în locul unei m ă n ăstiri » . 1
La llidia şi Dăbâca , la Streisângeorgiu şi Vad , la Schei,
Rădăuţi , Comana , Brâncoveni, Cârstieni ş.a . sub edificiile de
zid arheologii au găsit vestigiile ctitoriilor din lemn ce le-au
precedat. 2
Biserica din lemn a dominat epoca de început a
constru cţiei de cult de pe întreg teritoriul ţării noastre.
Difere nţ i e ri , în evoluţia sa, au fost determinate, în anumite
condiţii istorice, de apa riţia , timpurie sau mai târzie, a edificiului
de piatră , de perioada de co nvieţuire cu acesta , de momentul
renunţă rii la tradiţia l ăcaşu lui de lemn.
D acă în Moldova şi Ţara Românească de la sud de munţi,
bisericil e de lemn s-au rărit, în genere, din pricina perisabilităţii
materialului şi a modei l ăcaşului de zid, cele din satele de
peste munţi au fost nimicite, de-a lungul vremii, prin invazii ,
ocupaţ ii şi interese străine, răz boaie, puţine supravieţuind , de
fiecare dată, evenimentelor. Amintim, din seria calamităţilor,
invazia mongol ă din 1241, incursiunea şi apoi ocupaţia
turceasc ă a Banatului, 3 pustiirile tătăreşti din 1717, cu
precădere în M a ramure ş şi Bistriţa-Năsăud, 4 acţiunea de
«pacificare » a statelor româneşti, întreprinsă de generalul
Bucov, cu consimţământul curţii de Habsburg , în 1761, şi care
a constat din arderea bisericilor de lemn şi dărâmarea celor
de zid ,5 şi, în sfârş it , transformarea în cenuşă a multor ctitorii
de lemn bănătene , 6 în zvârcolirile războinice ale sfârsitului de
veac XVIII.
·
·
1
Ioana Cristach e-Panait, Datarea bisericii de lemn din Şinca Nouă, în
Monumente Istorice, Studii şi lucră ri de restaurare, Ed. Tehnică, Bucureşti ,
19672 p. 63 .
Şt e fa n Matei, Câteva considera ţii privind arhitectura romanică în Banat,
în «Banatica", III, R eş iţa, 1973, p. 315; Şt. Pascu, M. Rusu şi colab „ Cetatea
Dăbâ ca , în «Acta Musei Napocensis», IV, 1968, p. 169; Radu Popa,
Streinsângeorgiu . Mărturii de istorie românească din secolele XI şi XIV, în
sudul Tran silvaniei, în «Monumente Istorice şi de artă», I, 1978, p. 29- 30,
nota 83; Adrian, Andrei Rusu, Bisericile medievale de la Vad, jud. Hunedoara,
comunicare la a XXV-a Sesiune a nua lă de rapoarte arheologice, Piatra Neamţ,
3 mai 199 1; Luminiţa Munteanu, Mariana Beldie, Rezultatele cercetărilor
arheologice de la biserica Sf. Nicolae din Scheiul Braşovului, etapa 1975, în
«Monumente istorice ş i de a rtă » , I, 1976, p. 52-57; Cronica săpăturilor
arheologice efectu ate de Dir. Pair. Cult. Naţ . - 1975, în «Monumente istorice
şi de artă , li , 1975, p. 94; Lia B ă tră na şi Adrian B ătrâ na, Evoluţia ansamblului
fostei mă năs tiri Comana în lumina ce rce tărilor arheologice, în «B.M.1. » 1, 1974,
p. 18-20; Mariana Beldie, Cercetăr i arheologice la biserica Sf. Nicolae din
Brâcove ni , comunicare expusă la sesiunea ştiinţifică a DMIA, din 14-16 mai
1974: Corina Nicolescu , Arta în epoca lui Ştefan cel Mare, în Cultura
româ nească din timpul lui Ş tefan cel Mare, Ed. Academiei , Bucureşti , 1974,
p. 270; Spiridon Cristocea, Biserica Mănăs tirii Râncăciov, jud. Argeş, în lumina
cerce tări/or arheologice, comunica re la a XXV-a Sesiune anuală de repoarte
arheologice. Piatra N ea mţ , 3 mai 1991.
3
Evenimente ce au dus la dispariţia a numeroase aşezări, proces uşor
de urm ă rit în lucrarea lui C. Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din
Transilvania, voi. li , Ed . Academiei, Bucureşti , 1968, p. 287-442.
4
Ioan a Cristache-Panait, arh. Ion Scheletti, Bisericile de lemn din jud .
Bi s tri ţa-Nă să ud , în lum ina istoriei , în «Monumente istorice şi de artă», 1, 1975,
p. 63.
5
llarion Puşca riu, Documente pentru limbă şi istorie, tom . I, Sibiu , 1989,
p . 233 .
6
C. Feneşa n, Conscripţia protopopiatelor Luhoj şi Caransebeş din anul
1792 şi se mnifica ţia ei. în «Mitropolia Banatulu i», XXVII, nr. 7- 9, 1977, p.
487-491.

Biserica de la Putna,

adusă

de la

Volovă ţ,

de

Ştefa n

cel Mare

Secolul al XVIII -iea înregist rează însă şi procesul de
la lăcaş ul tradiţ i onal din lemn ş i înlocuirea lui cu cel
de zid, fenomen accelerat în secolul al XIX-iea şi în prima
jumătate a secolului următor, nestânjenit de existenţa vreunei
legi protecţioniste.
Frecvenţa de odinioa ră a acestui gen de co nstrucţii
determină însă, mult timp, preoponderenţa lui , în pofida
amintitului fenomen . O statistică din 1891 vedea această
realitate istorică pentru satele bănăţene , 7 în ti mp ce , pentru o
altă zonă , cea a Bistriţei , se păstrează, privind înce putul
veaculu i nostru , următoarea relatare : «[ ... ) din bisericile de
lemn mai avem destule pe satele noastre rămase din bătrâni
[ ... ] ele ridicate , cu sutele de ani înai nte - acum înnegrite de
vremi - se prăbuşesc rând pe rând, făcând loc bisericilor de
zid ». 8
Numărul mic de monumente istorice de lemn, ce au
supravieţuit în judeţul Satu Mare, 9 ar putea crea o imagine
renunţare

7

Ioana Cristache-Panait, arh . FI. Dimitriu , Bisericile de lemn ale Bana tului,
1971, p. 5.
«Revista B istriţei» , 27 An li , 21/8 iulie 1906, p. 1-2 cf. I. CristachePanait, arh. I. Scheletti, op. cit., p. 63.
9
Bolda, Corund, Soconzel, Stâna.

Timişo ara,

8
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greşită

asupra artei lemnului pe apeste meleaguri, dacă nu ar
exista documente în sprijinul ei. ln anii 1825 şi 1832, în 36
de sate vizitate, sunt întâlnite 29 biserici din lemn, multe dintre
acestea fiind însoţite de menţiunea că sunt aproape de ruină,
din cauza vechimii. 1o Slab reprezentată acum este această
categorie de monumente şi în sudul Transilvaniei, în judeţele
Sibiu şi Braşov, recurgând şi de ac~astă dată, pentru
completarea tradiţiei , la izvoarele scrise. ln 1769, la Arpaşu
de jos (Sibiu), este cercetată biserica de lemn foarte veche,
amintindu-se şi mănăstirea de aici, nimicită de generalul
Bucov. 11 Cu acelaşi prilej sunt vizitate lăcaşurile de lemn de
la Scoreiu (Sibiu), Săvăstreni şi Uccea de Sus 12 (Braşov). Din
1796 se păstrează corespondenţa dintre locuitorii din Peştera
Bran cu sfatul cetăţii Braşovului , pentru slobozenie de biserică
nouă , care: «nu se face de piatră, cio face de lemn, care
multe scule încă sunt gata de la biserica cea veche şi loc
s-au găsit, foarte frumos ş i larg, în mijlocul satului», 13
documentul vădind nu numai procesul continuităţii bisericii de
lemn, ci şi preocuparea încadrării sale armonioase.
Procesul renunţării la edificiul de cult din lemn14 şi al
considerentelor ce l-au generat este astfel mărturisit , la
Merghindeal, în 1850-1851: «căci ne-am înmulţit cât sfânta
biserică pe toţi a ne cuprinde nu poate, care sfânta biserică
şi fără de aceea, prin lungi vremi, în stare foarte rea şi slabă
se află [„ .]». 15
Au dispărut, într-un fel sau altul , sute de biserici de lemn, 16
regretul dispariţiei lor fiind accentuat de lipsa consemnărilor
privind înfăţişarea acestora, constructivă şi decorativă, bunurile
patrimoniale.
Tradiţia, însemnările istorice, săpate în lemn, notate pe file
de cărţi, icoane, atestă unele lăcaşuri de lemn dispărute
cândva, fără alte mărturii decât de natura celor mentionate.
Din noianul lor alegem câteva pentru a marca tocmai valoarea
de document istoric a bisericii de lemn.
O evanghelie bucureşteană , din 1682, păstrează consemnarea că a fost dăruită de la Mănăstirea Râmeţi : «[ ... ] la
Berghin, când le-au ars biserica [ ... ]» .17 Ştirile păstrate din
inscripţia bisericii de la Ciuguzei (Alba) , demolată în 1925, şi
anume anul ridicării , 1678, ca şi numele realizatorilor, Oprea
şi Toma de Fărău , alătură această aşezare din Podişul
Târnavelor celor cunoscute prin faima meşterilor de biserici,
indicând, totodată, pe autorii frumoaselor ancadramente de la
Sfânţii Arhangheli din Şilea (comuna Fărău), din 1664.
Despre o tipăritură buzoiană, din 1704, se menţionează,
pe filele ei : «„. Acest Apostol l-am scos eu din tipăriturile cele
vechi, când era biserica Traseului din lemn, erei Ioniţă Oleanu ,
leat 7263» (1755), însemnarea lăsând să se înţeleagă
existenţa atunci a lăcaşului de zid. Consemnarea, întâmplătoare , a biserici i de lemn este edificatoare pentru originea
românească a acestei aşezări de pe valea Trascăului, acuzând
absenţa sa din conscripţia lui Bucov. 1 s
Marin Mălinaş , Bisericile de lemn din judeţul Satu Mare, în Monumente
istorice şi bisericeşti din eparhia Oradei, Oradea, 1978, p. 439-453.
11
«Cultura creştină ", XVI , 1936, 2, p. 98.
12
Idem. P. 97-99.
13
Arh. Stat. Braşov , Actele MalJistratului , 468, 614, 1976: Acte Adm„
pach IX, nr. 192, Anexa 1 şi 2 (ln 1796 mai 10, se cerea aprobarea
castelanului , pentru începerea construirii bisericii, căci în cea veche nu se mai
poate sluji).
14
În 1906, N. Iorga mai vedea: cele două bisericuţe joase de la Dobărca
(Sibiu) , cu ferestrele abia deschise în bârna groasă ; biserica de lemn de la
Drăguş (Braşov) cu « zugrăveal ă foarte bună ", şi care, din 1790, continua firul
vechii măn ăstiri de aici, cf. Neamul românesc în Ardeal şi Ţara Româ nească
la 1906, Bucure şti, 1939, p. 66, 119.
15
Arh . Arhiep. Sibiu, 410/1895; (Aprobarea era obţinută din 1842, nu era
însă unitate în privinţa amplasamentului. La 30 mai 1850 Andrei Şaguna dă
rezoluţie să se construiasc ă biserica : •<. „ în acel loc unde se afla cea veche,
căci ar fi păcat a părăsi locul acela sfânt, unde moşii şi strămoşii noştri s-au
închinat lui Dumnezeu, şi unde v-aţi botezat" idem, 89/1851 ).
16
Într-o singură comună , din judeţul Alba, dispar, în prima jµmătate a
secolului al XX-iea, trei lăcaşuri de lemn: de la Sântimbru (1442) ; Galtiu (1748),
Coşlariu (1795) .
17
Exemplar în Biblioteca Arhiep. Sibiului.
18
Ioana Cristache-Panait, Contribuţii la cunoaşterea populaţiei româneşti
a judeţului Alba la mijlocul secolului al XVIII-iea in lumina valorilor de cultură
şi artei, în cc S.C .l.A. ", tom 33 , 1986, p. 40.
10

Peste o casă bătrână din Tecşeşti a fost adosat, aproape
de un veac, fruntariul unei prispe, din inscripţia căruia mai
desluşim că a fost al bisericii, din 1700, Mihu Burca ot na
fiind probabil meşterul. Piesa constituie, fără tăgadă, dovada
existenţei, în secolul al XVIII-iea, a acestei aşezări din Munţii
Trascăului, pe care conscriptorii din 1760-1762 nu o înregistrează, după cum icoanele, din lăcaşul actual, dezvăluie
ambianţa artistică de la sudul munţilor, în care s-au format
autorii lor, şi care împodobiseră desigur şi pereţii lăcaşului
dispărut.19

Investitura de document istoric a bisericii de lemn decurge,
în primul rând, din implicarea întregii colectivităţi la ridicarea
şi împodobirea ei, fapt ce-i revelă rolul de for al coeziunii
acesteia. Câteva inscripţii şi însemnări documentare am ales,
în sprijinul de mai sus. La 1696 «S-a început cu îndemnarea
şi toată cheltuiala satului [„ .]» biserica din Văleni (fost Oaia) ,
judeţul Mureş . Pentru ridicarea preţiosului monument din
Brădet (Bihor), la 1733 «[„.] toţi brădăţenii bătrâni şi tineri,
s-au nevoit, cine cu ce au putut [„.]» Pitorescul lăcaş din
Stâna (Sălaj) : «[„.] s-au zidit de iznov în anul 1778 şi s-au
zugrăvit în anul 1795, prin cheltuiala şi strădania bunilor
pravoslavnici din acest sat Stâna [„ .]» . La 1756, locuitorii din
Cociuba Mică (Bihor), mărturiseau că: «strămoşii au construit
biserica» (Majores aedificarunt ecclesiam). referindu-se la
lăcaşul azi monument istoric, 20 iar, în acelaşi an, cei din
Corbeşti declarau că: «[„.] satul a construi biserica».21
Din cheltuiala satului, a obştei sale, au fost plătiţi: Ioan
Pop din Româneşti, pentru împodobirea bisericii, din 1695, de
la Bălan -Joseni (Sălaj); zugravii Simon şi Gavril Szilagy din
Abrud, pentru strădaniile', din 1808, de la Furcşoara (Hunedoara), ca şi Nicolae de la Lupşa Mare, pentru pictura, din
1811, de la Sălciva (acelaşi judeţ), prezenţa sa aici, ca în
multe alte biserici de pe valea Mureşului de Jos, adăugându-se
numeroaselor dovezi ale circulaţiei zugravilor români. 22
Aceeaşi solidaritate a colectivităţii s-a manifestat, nu
arareori , la înzestrarea cu carte românească a bisericilor de
lemn, numărul mare al acestora păstrate în monumentele de
acest gen, sau provenite de la cele înlocuite, fiind grăitor.
Participarea «de la cel mare până la cel mic»; «carele cât a
avut» 23 a fost calea izbândirii limbii române , impulsul înfiripărilor şcolare, şi prin ele a menţinerii conştiinţei de neam,
a împlinirii idealului de unitate politică .
Lipsa unui control legiferat asupra construcţiilor de cult din
lemn a prejudiciat integritatea artistică şi a ştirbit valoarea
istorică, prin reparaţii nechibzuite, a multora dintre cele ce
supravieţuiesc. Când, în 1866, episcopia Caransebeşului
opreşte lucrările de reparaţie ce se făceau la biserica din
Sentianoş, 24 căci nu aveau aprobare, conform circularului, satul
răspunde că: «„. în timpul trecut comuna n-a fost împiedicată,
nici dintr-o parte, dacă au întreprins orice reparaţie a bisericii,
măcar cât ar fi costat, numai dacă s-au aflat banii trebuincioşi
în lada bisericii» .25
Elemente aflate în clopotniţele unor monumente, precum
partea superioară , cu inscripţie , a ancadramentului de la Urisiu
de Sus26 (Mureş) , uşa sculptată de la Vechea (Cluj) , rama de
fereastră de la Rugineşti (Bacău) 27 , sunt câteva din consecinţele lucrărilor de reparaţie a acestor vechi lăcaşuri .
19
20

Ibidem, p. 39.
Ioan Godea, Bisericile de lemn din Bihor, în Monumete istorice
bisericeşti din eparhia Oradiei, p. 77.
21
Ibidem, p. 85
22
Ioana Cristache-Panait, Prezenţa zugravului Nicolae de la Lupşa Mare
în pictura bisericilor de lemn de pe Valea Mureşului de Jos, în cc Mitropolia
Banatului ", XXVII , 1-3, 1977, p. 157-160.
23
Idem, Importante insemnări de pe cărţi vechi bisericeşti tipărite la
Vâlcea şi in alte părţi (I), în cc Mitropolia Olt.„ , XXX, 1978, nr. 1-3, p. 52 ,
59-65 .
24
Aflat în protopopiatul Vârşeţ.
25
Arh. Mitrop. Banatului, fond Episcop, Caransebeşului, 1028, 1866.
26
Eugenia Greceanu, Tipologia bisericilor de lemn din zona centrală a
Transilvaniei, p. 7.
27
Ioana Cristache-Panait, arh. Titu Elian, Bisericile de lemn din Moldova,
în ccBMl 11, 2, 1972, p. 54.
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sec. XVIII

restaurare

Preţuind dubla valoare a bisericilor de lemn, Comisia
Monumentelor Istorice, secţia pentru Transilvania, a militat,
dintr-un început, pentru salvarea lor, nobila acţiune însă
confruntâdu-se cu mari greutăţi, şi în primul rând cu lipsa
fondurilor necesare. 28 O pasionantă şi harnică activitate de
cercetare, dusă de membrii ai Comisiei, şi în primul rând de
Coriolan Petreanu , are drept rezultat , pe lângă cunoaşterea
unui număr important de monumente din Transilvania,29
îndreptăţirea istorică a bisericii de lemn româneşti, apărarea
autenticităţii acesteia. 30 Ştiri despre înfăţişarea unor lăcaşuri
de lemn, ce au dispărut ulterior, se păstrează graţie lui
Coriolan Petranu şi lui Athanasie Popa,31 după cum datorăm
arh. Ştefan Balş imaginile, din 1934-1939, ale unor biserici
de lemn moldovene, pierdute şi ele .32
După cum este bine cunoscut, anul 1955, se înscrie ca
un moment de seamă în viaţa monumentelor noastre istorice.
Este aprobată lista acestora, iar prin H.C.M. 661 se stabilea
cadrul legal de protecţie , conservare, cercetare şi restaurare.33
Legislaţia a frânat şi procesul dispariţiei construcţiilor de
cult din lemn, constatându-se însă, şi ulterior, demolarea unor
obiective înscrise în listă, 34 din care însă unele anterior validării
sale.
Condiţiile întocmirii listei monumentelor din 1955, lăsaseră
în afara protecţiei legale şi un număr important de biserici de
lemn, drept care, din anul 1963, o vastă acţiune de aflare şi
cercetare de noi obiective istorice, în vederea unei evidenţe
ştiinţifice, s-a desfăşurat în răstimpul unui deceniu şi jumătate ,
în cadrul fostei D. M.l.A. Rezultatele acestei activităţi s-au
înregistrat nu numai cifric şi nominal, dar au stat şi la baza
întocmirii unor studii şi sinteze pe zone, privind această
principală creaţie populară . Şi astfel , bisericile de lemn ale
Moldovei,35 cele păstrate la sud de munţi , 36 ca şi acelea, mai
încărcate de sens istoric, de dincolo de Carpaţi, din jud.
Mureş,3 7 Sălaj,38 Bistriţa-Năsăud ,39 ca şi cele bănăţene,40 au
constituit subiectul unor atare lucrări. Pe acest front, al
cunoaşterii şi valorificării monumentelor de cult din lemn, au
fost prezenţi şi alţi cercetători, relevând , în acest sens,
activitatea, cu trainice tradiţii , a celor din Bihor, 41 toţi militând
pentru evidenţierea acelor elemente, de tehnică constructivă,
de tipologie, de decor - sculptat sau pictat - ce constituie un
fond comun al expresivităţii artistice româneştii . 42

28
Virgil Vătăşianu, Secţia pentru Transilvania a Comisiei Monumente/or
Istorice, în «BMI », 3. 1972, p. 18; Ion Opriş, Contribuţii la cunoaşterea activităţii

de ocrotire a patrimoniului cultural-artistic din Bihor după făurirea statului
român, în «Biharea» , V. Oradea, 1977, p. 274-278.
29
C. Petranu, Bisericile de lemn din judeţul Arad, Sibiu, 1927;
Monumente istorice ale judeţului Bihor, voi. I, Bisericile de Lemn, Sibiu ,
30
Idem , Revendicările artistice ale Transilvaniei, Arad, 1925;

unitar
idem,

1931.

Idem,
Bisericile de lemn ale românilor ardeleni în lumina aprecierilor străine recente,

Sibiu 1934.
31 Materiale publicate în «An . Corn. Mon . Ist. Trans." voi. 1- 4.
32
Imaginile se află în fototeca O.MAS.I.
33
Vasile Drăguţ, Trei decenii în activitatea de restaurare a monumentelor
istorice, în «B.M.1.» , 1974, p. 3.
34
Poziţiile: 757, 770, 778, 884, 1352, 1616, 1616, 1638, 1643, 1751,
17613 1763, 1784, 1799, 1801, 1804, 1825, 1828, 1837, 1838, 1840.
5
Ioana Cristache-Panait, art„ Titu Elian, op. cit„ p. 39-59 .
36
Radu Creţeanu, Bisericile de lemn din Muntenia. Ed . Meridiane,
Bucureşti , 1968; I. Godea, I. Opriş , Monumente de arhiectură populară din
nord-vestul jud. Buzău, în «Monumente istorice ş i de a rtă», 1, 1976, p. 72-82
37
Eugenia Greceanu, op. cit„ p. 27-70
38
Ioana Cristache-Panait, Ion Scheletti , Bisericile de lemn din Sălaj, în
«BMI », 1, 1971, p. 31-40; Ioana Cristache-Panait, arh . Marinel Oaia, Noi
rezultate ale cercetării arhitecturii de lemn în jud. Sălaj, în «Monumente istorice
şi de artă , 1, 1976, p. 73-76; Ioana Cristache-Panait, Bisericile de lemn din
Sălaj, în Monumente istorice bisericeşti din eparhia Oradea, Oradea, 1978, p.
237-435.
39
Ioana Cristache-Panait, Ion Scheletti, Monumentele de lemn din
Blstr1a-Năsă ud în lumina istoriei, p. 63-73.
0 Ioana Cristache-Panait, FI. Dimitriu , Bisericile de lemn ale Banatului,
în «Mitrop. Banat" , XXI (1971 ), nr. 10-12, p. 550-564, şi extras, Timişoara ,
1971 .
41
Ioan Godea, Monumente de arhitectură populară din nord-vestul
României, voi. I, Oradea , 1972; Idem, Bisericile de lemn din Bihor, in
Monumente istorice bisericeşti din eparhia Oradiei, Oradea, 1978, p. 39- 234.

Numai pe baza cunoaşterii unui număr atât de important
de biserici de lemn se pot înlătura , ştiinţific, afirmaţii de genul
aceleia, făcute, în 1941, de cercetătoarea maghiară Ilona
Balogh: "··· ceea ce ne izbeşte în cursul unei analize
penetrante este marea deosebire care separă monumentele
transilvănene de acelea ale Moldovei şi Valahiei . înseşi
ultimele diferă între ele».43 Au fost, de asemenea , depistate,
un număr însemnat de biserici din secolul al XVII-iea, şi chiar
mai vechi , depăşindu-se, astfel , aprecierea din 1937 a
remarcabilului etnograf Tache Papahagi , după care : «Cele mai
vechi exemplare însă existente, ca cel din Muzeul din
Bucureşti , nu datează decât de la mijlocul secolului XVlll „ .44
S-au strâns mărturii istorice care atestă că monumentele
de lemn, din secolul al XVIII-iea şi al XIX-iea, reprezintă ,
după cum sesiza şi cercetătorul mai sus-menţionat , martori ai
unei tradiţii mult mai vechi. Vom sugera rădăcinile , din adâncă
istorie, ale lăcaşului de lemn, ca şi continuitatea sa, apelând
la inscripţia preţioasei biserici de lemn de la Pianul de Sus
(Alba), săvârşită conform acesteia, la 1761: «[.. .] cu toată
cheltuiala satului, cu lemnul, cu şindrila şi zugrăveala », în locul
celui despre care «[ ... ] nu s-a aflat nimeni să ştie cine a făcut
si când».
· Numai câteva nominalizări, din mulţimea propunerilor noi,
mai ales, tot în ideea sublinierii valorii istorice a bisericii de
lemn.
Prin lăcaşul de la Doba Mică (Sălaj) avem nu numai
semnalarea unei străvechi construcţii, de la începutul secolului
al XVII-iea, de plan deptunghiular cu absida nedecroşată
poligonală , dar şi o altă dovadă a lipsurilor conscripţiei lui
Bucov, care nu consemnează, în această aşezare, atestată
documentar în 1222, nici biserică şi nici suflet de român. 45
Lăcaşul este în funcţie , întrebarea firească ce s-a ivit însă,
după părăsirea acestuia, era în ce limbă se oficiază, din
moment ce nici crâsnicul nu mai ştie bine româneşte. Probabil
se citeşte de pe Evanghelia de la Bucureşti, din 1682, sau
de pe Cartea românească de învăţătură aflate aici .
Biserica de lemn de la Ghirbom (Alba), din 1688,
constituie, prin minunatele-i elemente sculptate, legătura în
timp cu vestigiile ce atestă continua locuire a aşezării , aduse
la lumină prin cercetările arheologice. 46
Monumentul din satul Sârbi (Sălaj) , care îşi află asemănări
artistice cu cel dăltuit de Horea, la Cizer, constituie şi el un
act de acuzare al menţionatei conscripţii , care nu-l înregistrează, deşi, conform inscripţiei, exista din 1707.
Semnalăm biserica Hida pentru motivul mâinilor de pe
ancadramentul intrării, motiv ce reaminteşte grinda-meşter , din
1759, a unei case din Pietroşiţa 47 (Dâmboviţa) , pentru
fragmentele din pictura realizată: «prin cheltuiala şi strădania
bunilor pravoslavnici din acest sat Hida» ,48 dar şi pentru starea
precară de conservare.
Prin bisericile din Lăzeşti şi Dealul Gioagiului, ctitorii ale
moţilor, dinainte de mijlocul veacului al XVIII-iea, cu împliniri
artistice ce le alătură « bisericuţii din Albac» (astăzi la Olăneşti),
aducem noi completări conscripţiei lui Bucov, care nu cuprinde
nici aceste aşezări.
La biserica din Bezded (Sălaj) , ridicată şi împodobită «CU
ajutorul a tot satu », între 1755-1759, ne oprim la reprezentarea
Judecăţii de Apoi şi anume la scena Cătana şi moartea,
viguros manifest social împotriva prinderii la oaste a românilor
de către cătanele austriece, 49
42
Ioana Cristache-Panait, Biserica de lemn-document al unităţii româneşti,
în «B.O.R." , an C, nr. 3-4, 1982, p. 315-325.
43
H. Balogh, «Les edifices du bois dans l'architectue hongroise»,
Buda,aesta, 1941 , p. 99.
4
Catalogue de la Section d'art paysane, Bucarest, 1937, p. 9.
45
Ioana Cristache-Panait, arh. Ion Scheleti, Bisericile de lemn din Sălaj,
p. 39.
46
Al. Aldea, Şantierul arheologic Ghirbon (corn. Beghin) , în «Apulum »,
X, 1972, p. 34-35, pi. I.
47 I. Voinescu , Monumente de artă ţărănească din România, Bucu reşti
1912, pi. 45.
48
Ioana Cristache-Panait, Bisericile de lemn din Sălaj , p. 326.
49
Ioana Cristache-Panait, arh. M. Oaia, Noi rezultate ale cercetării
arhitecturii de lemn din Sălaj, p. 76.
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sec. XVIII,

după
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În 1966- 1969 a fost restaurat l ăcaş ul de lemn al fostei
Cioara din Săl iştea (Alba), aşezământ legat de
impetuoasa mişcare socia l ă , cu î nveliş re ligios , a românilor
transilvăneni de la mijlocul secolului al XVIII -iea, condusă de
Sofronie. Mărtu riile istorice atestă relaţiile acestuia cu sudul
munţi lo r, atât înaintea mişcării , 52 cât şi după aceea. O
scrisoare, din 1769 februarie 7, a lui Sofronie către Dumitrache
Pană, la Sibiu , propunea o întâlnire la M ă năstirea Berislăveşti
(Vâlcea) .53
Pe aceeaşi linie a re levări i caracterului de document istoric
al bisericii de lemn , reţinem salvarea de la prăbuşire a
monumentului de la Şi nca Nouă (Braşov) , născut, ca şi satul ,
din opoziţia românilor din Şinca împotriva habsburgilor, căci ,
spu ne documentul: «[ ... ] nevrând să ia arme , i-au mutat la alt
loc pe hotar, să-ş i tacă sat nou , e xcelenţia sa domnul Ghinărar
Siscovici „ .54
După cum am menţionat deja, activitatea de evidenţă a
monumentelor istorice , s u sţinută pâ nă la desfiinţarea Direcţiei
Monumentelor (decembrie 1977) , a î mbunătăţit în ceea ce
priveşte bisericile de lemn structura oficială din 1955. l-au
urmat acesteia rezultatele obţinute prin cercetările unor instituţii
de specialitate. Concomitent a fost î mbogăţită istoriografia
domeniului cu lucrări meritorii .55
Din nefericire , în aceeaş i perioadă , date fiind noile condiţii ,
a sporit numă rul bisericilor de lemn , ce necesită lucrări de
conservare şi chiar de salvare . Din acest punct de vedere ,
ne afl ăm în situaţia în care urm ătoarele cuvinte, din 1904, ale
lui Nicolae Iorga, recapătă actualitate şi profundă semnificaţie :
«pentru a menţ in e cât mai este vreme vechile monumente ,
trebuie să le ştim , însă câte sunt, unde sunt, şi în ce stare
adevărată se af l ă, trebuia să le preţuim tuturora valoarea de
frumuseţe şi vech ime» .56
mănăsti ri

RESU ME

a

Pe

ancadramentul bisericii de la Tisa (Hunedoara),
fonform tradiţiei de la Chelmac, în secolul al
XVIII -iea, este înscris anul memorial al răscoalei lui Horea,
Cloşca şi Crişa n , 1784 , eve niment pe care artistul ţăran
îndrăzneşte să- l evoce în 1793 pe bolta naosului prin acena
Tragerea pe roată . Tot pentru un emoţionant document
iconografic - manifest împotriva asupririi feudale , acela al
reprezentării în temniţă a ţăranilor băn ăţeni, cu mâinile şi
piciarele în obezi de lemn , sau l anţuri, cităm şi biserica de la
Poieni (Timiş) . 5 0 În sfârşit , dintre propunerile de monumente,
amintim biserica din V ă l işoara , care a preluat, în 1787, mesajul
lăcaşului anterior, şi care a păstrat, în izolarea Munţilor
Metaliferi, mărtu ria relaţ ii lor cu sudul Carpaţilor , prin cele şapte
că rţi de acolo sosite .
Cunoaştere a ş i valorificarea bisericilor de lemn au fost
însoţite , pe aceeaşi perioad ă şi de o meritorie activitate de
restaurare. Listele, p arţial publicate, ale acestora sunt edificatoare în ceea ce priveşte patrimoniul salvat.5 1 vom aminti, în
primul rând, dintre acestea pe cele din secolul al XVI I-iea, de
la Almaşu Mic şi Bretea Mureşană (Hunedoara) , depistate şi
salvate înpragul disp ar iţiei , ca şi pe cea de la Târnăviţa , din
acel aşi veac , ş i ea dovedită , prin antimisul din zilele lui
constantin Brâncoveanu voi evod, în strânse leg ături cu cetatea
voievodală de pe Dâmb oviţa.
strămutată ,

50
Ioana Cristache-Panait, Contribuţii la cunoaşterea picturii bănăţene din
bisericile de lemn de la sfârşitul secolului al XVIII-iea şi Începutul secolului al
XIX-iea, în «SCI A„, tom 19, 1, 1972, p. 127.
51
Cronica principalelor lucrări de restaurarea a monumentelor istorice din
RSR ('1959- 1969), în «MBI », 1, 1970, p. 73- 78; V. Antonescu , Restaurarea
câ toiva biserici de lemn din Maramureş. în Monumente istorice. Studii şi lucrări
de restaurare. Ed . Tehnică, Bucureşti , 1967, p. 132- 147; Activitatea de
restaurare DPCN , în «Monum ente istorice şi de artă», 1, 1975, p. 94-95.

D'amples recherches ont fourni
J'auteur Ies preuves de l'anciennete
primordiale de l'eglise de bois. Elle lut en effet determinee par l'abondance
du materiei de construction mais aussi par Ies condition s historiques des
Roumains.
Cependant, Ies calamites naturelles qui se repetaient, Ies longues
periodes critiques causees par Ies envahisse urs etra ngers ou Ies guerres ,
ainsi que l'action destructive executee par ordre du general Bukov en
Transylvanie (1761) ont ete la source de graves prejudices apportes
ce
genre de monuments historiques de Roumanie.
Selon l'opinion de l'auteur, le XV llle siecle enregistre le passage a une
intense construction d'eglises en -mac;:onnerie - ce processus ·se manifestant
inegalement sur le territoire du pays.
L'article evoque une riche serie d'informations dont ie ressort - pour Ies
siecles anterieurs - que des eglises de bois existaient sOrement dans toutes
Ies zones de la Rouma nie, y co mpris Ies zones ou actuellement ii est
extremement rare de recontrer de telles eglises. On y remarque en meme
temps le role de .document historique de l'eglise de bois, en premier lieu celui
comp leter Ies statistiques d'epoque.
d'aider
La deuxieme partie de l'articl e est dediee
ce rtains aspects relevant du
soin officiel accorde aux eglises de bois. Remarquables dans ce sens, Ies
efforts de la Directi on des Monuments Historique (D MI) pour identifier et
restaurer quelques eglises de bois. Un momen t notable en ce qui concerne
l'inventaire de ces sanctuai res est ce lui de la parution de la Liste des
Monuments, legiferee en 1955. La compete nce don! jouirent Ies recherches
ulterieures a augmente, comme nombre et valeur artistique , l'inventaire de
ces sanctuaires. L'auteur souligne la necessite de h ă ter et etendre l'activite
de conservation et, implicitement, de sauvergard e de ces eglises - monuments
pr~stigieux de la cultura roumaine.

a

a

a

52
Ioana Cristache-Panait, Importante Însemnă ri de pe cărţi vechi, în
«Mitro:P . Olt. », 1-3, 1978, p. 54.
5
Arh. Stat Blaj, Mitrop. Greco-catolică, pach. 1769-177 1 (sub dată) .
54
Ioana Cristache-Panait, Datarea biseticii de lemn din Şinca Nouă, p.
162-164.
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