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
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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.
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ln Opere, voi. li, ed. Marta Anineanu şi Virgil Gândea, Bucureşti , 1967,
p. 361-408.
12
Ibidem, p. 371 .
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Ibidem, p. 365.
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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.
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Rămăşiţele antice din jude/ul Doro/Joi (1872) , în Al. I. Odobescu Opere
complete, voi. III, Bucureşti, 1908, p. 11 8-2 14 .
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