
VIRGILIU N. DRĂGHICEANU ŞI MONUMENTELE ISTORICE 

"·· · 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 Înaintaşii 
neamului nostru». 

VIRGIL/U N. DRĂGHICEANU1 

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 a vestigiilor trecutului. 

Datele biografice referitoare la Virgiliu N. Drăghiceanu sunt 
de un laconism desăvârsit . 

Născut în luna mai a anului 1879 la Râmnicu Vâlcea2, 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 treptat4 cu 
salutare contribuţii . De la istorie locală la studii ce s-au definit 
contribuţii la istoria României , toate i-au reclamat permanent 

1 Virgiliu N. Drăghicea nu, Palatele noastre domneşti, co nferinţă de 
arheologie naţională ţinută la şcoa l e l e de infanterie, cu 18 ilu straţiuni ş i planuri, 
Bucureşti , 1913, p. 25- 26. 

2 Virgiliu N. Drăghiceanu , Din istoricul şcoalelor naţionale - Întemeierea 
şcoalelor din Romana ţi şi Dâmboviţa de către pitarul Mihail Drăghiceanu 
(1832-1861) profesorul, Bucureşti , 1914, 31 p.; V.N.D., Mathei M. Drăghiceanu , 

O viaţă Închinată binelui public, publicată după notele sale biografice, actele 
timpului şi amintiri personale, Bucureşti , 191 4, V + 285 + 4 + 5 portrete + 2 
planşe; Enciclopedia Romănă Minerva, Cluj, 1930, p. 398; Dicţionarul 

enciclopedic ilustrat, Cartea Românească, Bucureşti, 1938, p. 167; Lucian 
Predescu , Enciclopedia României, Bucureşti, 1940, p. 296; Enciclopedia 
istoriografiei româneşti, Bucureşti , 1978, p. 131; Cristian Moisescu, Târgovişte , 
„Monumente Istorice şi de a rtă ' ', Bucureşti , 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 - Născuţi 1879; Arhiva 
Primăriei Municipiului Bucureşti. Registrele de stare civilă pentru decedaţi; 

1. Actul de deces al lui Virgiliu N. Drăghiceanu, născut 18 mai 1879, în 
Râmnicu Vâlcea, fiul lui Nicolae şi al Mariei, decedat la 18 decembrie 
1964, în Bucureşti. (Menţionăm că a fost înmormântat în cimitirul din 
Târgovişte, având fi xată o placă pe crucea familiei, a cărei insc ripţi e 

îl defineşte concludent). 
2. Actul de deces al soţiei Constantina Drăghiceanu , fiica lui David şi a 

Anei, născută în 5 decembrie 1899, în Grozeşti, judeţul Mehedinţi, 
decedată la 1 august 1981 , în Bucureşti. (Menţionăm că pe placa 
fixată pe crucea din cimitirul din Târgov i şte data naşterii este: 5 
noiembrie 1900). 

3 Virgiliu N. Drăghiceanu , licenţiat în litere şi filozofie , conservatorul 
colecţiunilor Comisiunii Monumentelor Istorice, Monumentele istorice din judeţul 
Dâmboviţa , Bucureşti, 191 2, p. 35 (extras din „Almanahul Dâmboviţei "), 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 Română», în volume omagiale etc. 
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o documentare care l-a familiarizat cu izvoarele moştenite de 
la înaintaşi. Şi pe parcursul anilor de activitate, şi-a definit 
concepţia căutând ca în orice împrejurare să ofere auditoriului5 , 

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 ciclul : «Palatele noastre domneşti , confe rinţă de 
arheologie naţională ţinută la şcoa le le de infanterie cu 18 ilustraţii ş i planuri», 
Bucu reşt i , 191 3, 26 p. 

http://patrimoniu.gov.ro



V.N.D., personalitate complexă , cu o bogată informaţie 
completată 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 
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, facilitându
se 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 , rapor
turile , respectul reciproc definind relaţia instaurată şi perma
nentizată 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 

6 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. Pişculescu . 

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. 

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 patrimoni
ului 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-19 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. 

8 Virgiliu N. Drăghiceanu, 707 zile subt cultura pumnului german, 
Bucureşt i , 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 Române, 
Andrei Rădulescu, a citit raportul lui Nicolae Iorga: «De ani de zile, d-l Virgil 
Drăghiceanu e cel mai harnic colaborator al Buletinului Comisiunii Monumen
telor 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 
Drăghiceanu 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 . 
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Pentru a susţine cele afirmate în această succintă 
caracterizare, vom recurge la citarea unor pasaje din scrieri le 
sale, meritorii ş i definitorii. 

Cu prilejul cercetării relicvelor din oraşul Craiova, arheo
logul opina: 

«[ ... ] Se impune primăriei oraşu lui Craiova exproprierea şi 
conservarea antich ităţilo r aflate pe strada Hurezului , cari provin 
de la cel mai glorios trecut al oraşului , cu atât mai mult cu 
cât din îngrijirea imaginatelor ruine de castele p l ăsmuite, în 
parcul Bibescu , se vede că există nevoia unui si mţ de 
conservare a rămăs ite l or trecutu lu i».10 

Începuturilor constructive şi relicvelor acestor timpuri 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 , Vodiţa face impresia unei c l ădiri patriarhale, 
ceea ce nu e de mirare pentru patriarhalele împrej urări, de la 
începutul statului nostru , în care ea lu ă fii nţă . Ea trebu ie 
considerată ca terminus ab quo în evoluţia arhitecturii noastre 
bisericeşti „. 

Studiul a fost prezentat în cadrul congresului Asoc i aţiunii 
Române pentru înaintarea ştiinţelor ţinut la Târgovişte. 11 

Peste ani, re luând cercetări le de la Vodiţa, scotea la ivea l ă 
în anul 1928, fun daţiile - fapt care i-a permis să stabilească 
analogiile cu alte construcţii. Antrenase la aceste cercetă r i pe 
arhitecţii şi conductorii : Atanasescu , I oaniţescu ş i Moisescu12. 

Un moment deosebit de emoţionant l-a trăit cu pri lejul 

io «B.C.M.1 .• „ an III, nr. 4, tase. 12, X-XII , 1910, p. 192- 194, «Zidurile 
Băn iei Craiovei». 

11 «B.C.M.I.», an V, 191 2, p. 97- 109, articolul Vod iţa istorie ş i descriere. 
12 "Ibidem, 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, Lăcaşurile voievodului şi viaţa lui, ochire arheologică şi istorică, 
de V.N.D. Conse1vator al Muzeului Comisiunii Monumentelor Istorice, Bucu
reşti , 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 domneşti brâncoveneşti: I - Doiceşti; ibidem, 
an li , nr. 4, X- XII 1909, p. 149- 164, Curţile domneşti brâncoveneş ti: li -
Mogoşoai a; ibidem, an III , nr. 2, IV- VI 1910, p. 49-70, Curţile domneş ti 
brâncoveneşti: III Potlogi; ibidem, an IV, nr. 13, 191 1, p. 49- 78, Cw1ife 
domneşti brâncoveneş ti: IV Cw1i şi conace fărâmate , însoţite de schiţe realizate 
de arhitectul Ion D. Traianescu; ibidem, an VI, nr. 23, 1913, p. 131-133, 
Cw1ile domneşti brâncoveneşti: V Lămuriri asupra curţii din Brâncoveni după 
planuri contimporane; ibidem, an III , nr. I, 1-11 1, 1910, p. 48. Noi pietre de la 
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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 ia 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 atenţia 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 ani13. 

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 
organizat la Curtea de Argeş menit a salva şi pune în valoare 
monumentul definitoriu al începuturilor statului feudal Ţara 

Românească . Putem afirma că spectacu loasele descoperiri 
sunt rezulta tul spiritulu i de echipă , răbdări i , prudenţei , urmăririi 
atente a fiecă rei componente a edificiului , al cunoaşterii şi 
interpretării tradiţiilor . Ca o încununare a venit şi ziua de 31 
iulie 1920 când a fost descoperit mormântul lui Radu Negru. 
Jurnalul de santier este o fidelă mărturie a ·acestor relicve care 
l-au condus · la rezu ltatele obţinute14. 

Doiceşti; 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 Curtea 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-XVI , 1917-1923, p. 9-76, Curtea Domnească din Argeş 
- Note istorice şi arheologice; p, 134-141, Jurnalul săpăturilor din Curtea 
Domnească a Argeşului; Arh. St. Bucureşti - 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 
acordau lui V.N .D. 150.000 lei pentru continuarea săpăturilor de la Argeş , 

mentionându-se că suma i-a fost acordată încă din anul 1924, dar n-a folosit-o 
fiind '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. 
Moaştele Sfin tei Filofteia, ><Gândirea„, an III, nr. 5, 1923, p. 105-107, Biserica 
Domnească din Curtea de Argeş. 
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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 publicat15 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 piatră17 . 

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 efectu
area 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 înmor
mântaţi 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 . „ 21 

· 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 
din Măgureni; p. 42-45. Jurnalul săpăturilor: V.N.D., Casa Cantacuzinilor din 
Măgureni, Bucureşti, 1924 p. 43, foto scene de pe şantierul arheologic. 

16 «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 XXIV, 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 Buzău; ibidem, an XXVI, 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 . 

a valorilor pe care le avea, a putut să o stăpânească prin 
deplasările , accidentale, sau bine definite într-un itinerar 
prestabilit. ln acest context o atenţie deosebită a acordat-o 
monumentelor din epoca lui Constantin Brâncoveanu.22 Atunci 
când abordează situatia ansamblulu i de la Doicesti defineste 
că totalitatea caselor, 'antenanselor, biserica şi curtea propr.iu
zisă 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 . întreprinse o regăsim 
tratată în anul 19l3 când elabora conferinţa „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, să judeci şi să simţi potrivit epocii în care te-ai 
scoborât, pentru ca să poţi privi subiectul cu obiectivitate„ .» . 
"„ .Domnilor, trecutul nu e o vo rbă goa lă, 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 până în pragul timpurilor în care 
trăim „ .» «„.Popoarele, care sunt pătrunse mai mult de acest 
trecut naţional , acelea au o conştiinţă naţiona lă mai dezvoltată , 
acelea îşi au mai bine fixate ţinte l e căt re care tind ; iar acele 
popoare care nu sunt destul de convinse de rolul trecutului în 
dezvoltarea neamului acelea sunt supuse pieirii». 23 

În anul 1914 referindu-se cu durere la soarta palatului lui 
Bibescu Vodă , realizare a arhitectului Schlater, aprecia că : «Se 
dărâmă sub ochii indiferenţi ai bucureşten 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 salvate de la pieire odoarele, 
icoanele şi documentele prin discreta evacuare şi adăpostirea 
în acel loc pentru a nu cădea pradă ocupanţilor 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 cunoaşte situ aţia bisericii ridicate în 
secolul XVIII în curtea boierilor Micşuneşt i . Face cu acest prilej 
o succintă prezentare a edificiului , a stării de conservare. 26 

Supunând atenţiei mormintele domneşt i ale familiei lui Matei 
Basarab, are prilejul de a defini originea poloneză a pietrarului 
care a executat în secolul XVII săparea 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 Radu cel Mare.28 

22 Nota 13; «B.C. M.I.", an XIX, nr. 48, IV- VI, 1926, p. 88. 
23 V.N.D., Palatele noastre domneşti, conferinţă de arheologie naţională, 

ţinută la şcoa lele de infanterie cu 18 ilustra ţiuni şi planuri, Bucureşti , 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 Mate iaş , ultimele zile, meşteri 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 război. lntr-o asemenea 
situaţie, strădania C.M.1. a încercat să atenueze jaful ş i să salveze ce se 
putea salva. Permanenta stare de a le rtă a reclamat măsuri prompte. La 
5.Xl.1917, procesul verbal consemna poziţia lui V.N. D. fa ţă de acţiunea 
ocupanţilor care preconizau să ridice obiectele de bronz, a lamă şi aramă de 
la cele 1600 monumente. El su sţinea că acestea fac parte din patrimoniul 
artistic şi arheologic al României. Arh. St. Bucureşti. Municip iu , fond C.M.I. , 
inv. 413, dosar 133/1917, f. 6. Problema a fost re lu ată la 28.Xll .1917, cănd 
s-a hotărât ca parohiile să anu n ţe că obiectele vizate au funcţi onalitate în 
cultul religios şi multe din ele au valoa re a rt is tică ş i i storică şi ca atare să 
nu fie rechiziţionate , ibidem f. 14; problema stabilirii ide nti tăţii craniului de la 
mănăstirea Dealu, ibidem f. 8, 13. 
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Timp de mai bine de două decenii număr de număr al 
cc B.C.M.I.» a consemnat la rubrica « Comunicări » succinte dar 
concludente contribuţii ale trecerii lui V.N.D. pe la monumentele 
care i-au retinut atentia nu numai prin arhitectura şi istoria lor 
ci şi prin va'iorile pe care le deţineau ca relicve ale trecutului . 
Un exemplu: deplasarea la mănăstirea Samurcăşeşti, din 
apropierea Bucureştilor, i-au oferit prilejul de a studia in~cripţiil.e 
de pe pietrele de morminte, de pe un monument (mai precis 
cenotaful lui Valter Mărăcineanu de pe o anaforniţă , de pe un 
epitaf, de pe o cruce).29 . . . • . . 

O atentie deosebită a acordat-o M1tropohe1 Targov1şte1 
realizând o · suită de note evocând vechea ctitorie , rolul avut 
între anii 1520-1668, biserica fiind martoră la toate momentele 
ccde bucurie sau de întristare» şi ea având de suferit. « După 
evenimentele războinice , de la finele veacului al XVI-iea şi 
începutul celui de al XVII -iea, Mitropolia rămâne dezvelită de 
plumb, astfel că ploaia strica toată zugrăveala şi bolţile , mai 
ales în urma ocupării şi jafului Târgoviştei , trei luni , de 
Voievodul Ardealului , Bator Gabor, sub Radu Vodă Şerban ; de 
aceea Matei Basarab făcu un al doilea înveliş de plumb 
Mitropoliei , cum reiese din pisania bisericii făcute mai târziu 
de Constantin Brâncoveanu„.3o După moartea lui Constantin 
Brâncoveanu , timp de un secol cunoaşte agonia. Sunt 
înregistrate şi momente când se fac unele reparaţii. Lovitura 
de graţie o înregistrează la 1821 , când plumbul acoperişului 
este luat de eterişti pentru confecţionarea gloanţelor . De aici 
încolo ploaia va contribui rapid la distrugerea bolţilor , a 
picturilor. 

La 1881 , o comisie compusă din Slavici , arhitectul Mandrea 
au înregistrat starea de fapt , intervenţiile precursorilor contri
buind şi ele la distrugerea unităţii arhitecturale . Propunerile 
modeste preconizau prezervarea bisericii. La 1889 însă 
lucrarea va fi încredintată lui Lecomte de Nouy. 

V.N.D. face cu acest prilej o pertinentă caracterizare a 
aceluia care fusese adus să restaureze monumentele: «Acesta 
este un arhitect emerit , bun cunoscător al artei bizantine a 
orientului, dar om abstract, crescut la şcoala arhitectului francez 
Viollet-le-Duc, fără cunoştinţe istorice, fără putinţa de orientare 
în trecutul artei noastre, începu studiile de cercetare ale 
bisericii ... ". " ... Este de plâns în această sistematică nimicire, 
distrugere aproape a tuturor mărturiilor istorice aflate în 
biserică » . « ... Clădirea de astăzi este o reconstituire ipotetică , 
ea rămâne cel mai important monument de artă zidită în epoca 
contemporană ... »31 

Drumurile Olteniei l-au purtat la 2 septembrie 1909 la 
Brâncoveni unde are prilejul de a acorda atenţie bisericii Ostrov 
dar şi a remarca în apropiere de satul Greci ... «urmele drumului 
lui Traian . După ce şoseaua ce vine de la Caracal îl utilizează 
în bună parte şi după ce străbate Brazda lui Novac (ce se 
prezintă în felul unui şanţ de trei-patru paşi , cu o eşarp_ă şi 
cu directia Est-Vest), apoi apucă spre Nord-Vest printre 
semănături, outându-se încă distinge cu forma unui drum 
şoseluit, lat de paisprezece paşi. Fiindcă şi această cale a 
«Domnului de rouă», sau a lui Traian, cum afirmă tradiţia , 
dispare, an cu an , supt silinţele celor ce voiesc să aibă cât 
mai mult pământ cultivabil pe moşia lor, este bine a se lua 
măsuri , dându-se instrucţiuni , prin primării , tuturor proprietarilor 
riverani , ca această importantă mărturie de pe vremea cuceririi 
lui Traian să fie păstrată» .32 

Cu acest prilej relevă şi calităţi de folclorist dând explicaţia 
culeasă de la localnici a notiunii «Domnului de rouă» . Peste 
câteva zile , la 9 septembrie 1909, nota referitor la Mănăstirea 
Arnota , printre altele: «mormântul domnului , sigilat în marmură , 
este o operă de mare importanţă în evoluţia sculpturii în piatră 
şi singura moştenire asupra armamentului şi echipamentului 
nostru de acum 250 de ani : la colţuri sunt reprezentate platoşe , 

29 «B.C.M .1 "" an XIX, nr. 49, VI-IX, 1926, p. 123- 124 comunicarea 
Mănăstirea Samurcăşeşti - Ilfov. 

30 V.N.D„ Mitropolia Targoviştei - Note istorice şi arheologice cu 18 
ilustraţii 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. 
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făcute din plăci lunguieţe de metal, cu mâneci scurte, în ele 
înfipte steaguri de infanterie, mari cu cruce în vârf, încrucişată 
cu o trâmbiţă lungă , un instrument de vânt şi un bucium; la 
mijloc se reprezintă coroana domnească , cu cruce încadrată 
într-un ecuson, format din jumătate de foi de acant, la dreapta 
şi stânga, în mijlocul căruia este un vultur: cu capul întors la 
stânga, crucea în plisc, şade pe un coif feudal , prevăzut cu 
apărători. La coloanele de jos sunt tobe turceşti (în formă de 
jumătate de sferă) cu halebarde şi tolbe de săgeţi , la un colţ; 
iar la celălalt colţ tobe lunguieţe , a căror piele este întinsă cu 
sferice, se încrucişează cu steaguri de cavalerie , mai jos afete 
de tun afrontate». 33 

La 12 septembrie 1909, vizitând localitatea Grămeşti 
identifica: «[„ .] o admirabilă biserică de lemn , superbă ca artă 
natională si foarte însemnată ca document pentru urmărirea 
fazelor prin care trece construcţia bisericilor de la peşterile 
munţilor , până la minunea Curţii de Argeş». «.„ Fiind zidir~a 
mitropolitului Ştefan şi având un mare interes arhitectonic, 
socot că trebuie înscrisă între monumentele istorice. Nu e 
tencuită , dar are un superb pantocrator [„. ].34 Astfel , referindu
se la «Vechea biserică de lemn din Grămeştii Vâlcei », în 1910, 
aprecia contribuţiile creatorilor anonimi : «Aici lem~arul a 
renunţat la gândul de a mai imita meşteşugul zidarului sau al 
pietrarului - gândul care îl urmăreşte şi în felul cum a săpat 
pisania - şi a dat drumul numai inspir~ţiei sufle~ului să~ 
tărănesc . Căci nimic din motivele decorative de aci nu mai 
aminteşte de decoraţiunile pietrarilor şi zidarilor - cari lucrează 
după tipicul bizantin mai mult sau mai puţin curat ; aci e numai 
artă românească , aceeaşi pe care o face ciobanul la . munte, 
când , numărându-şi zilele ce mai are până să coboare rn vale, 
crestează răbdător, înflorind frumos, furca pe care are să o 
aducă logodnicei lui ; aceeaşi artă pe care o face ţăranul 
împodobindu-şi tronul în care îşi va ţine zestrea s~u stâlpii 
prispei şi porţilor care-i ornamentează casa; aceeaşi pe ca_re 
o fac femeile în lungile seri de iarnă când îşi înflorează i1le 
sau fotele . 

În această privinţă astfel de documente datate, referitoare 
la arta noastră natională , sunt de cea mai mare importanţă 
pentru acel ce va face cândva istoricul ei». . 

Reluăm itinerarul constatând că în ziua următoare neobosi
tul drumeţ cercetător s-a oprit iscoditor şi la schitul Zghiabul, 
amplasat «[.„] în apropierea unui izvor făcător de minuni , care 
până azi , ca apa de băut şi ca apa de băi , tămăduieşte toate 
bolile „ . Aceste izvoare, cu un admirabil gust de pucioasă , ar 
putea servi şi astăzi pentru coloniile şcolare ce s-ar înfiinţa în 
această admirabilă poziţie. Probe de apă am luat pentru a le 
da Institutului de chimie spre analizare».35 

Semnificative sunt si notele istorice referitoare la ctitoria lui 
Matei Basarab ridicată 'ia Târgovişte în septembrie 1650 având 
hramul Sf. Nicolae. Biserica Sf. Împăraţi la data vizitării de 
către V.N.D. era o ruină. Evocă zbuciumata ei istorie , inclusiv 
situaţia temporară din 1821 când a fost transf~rmată d~ către 
ocupanţi în geamie. Amintind de momentul canci dupa _1845 
s-a renuntat la folosirea ei , el constatând gradul de ruinare 
nota: « ... sărmana biserică , care totuşi are destulă soliditate şi 
destulă importanţă pentru a merita să i se facă , dacă nu o 
completă restaurare, cel puţin lucrări de conservare [ ... ]» .36 

Popasul în zona comunei Cetăţeni din fostul judeţ Muscel 
i-a facilitat cunoaşterea a nu.mercase monumente concludente 
pentru studierea trecutului . ln raportul adre~at ~.M.I. asupr~ 
antichitătilor evidenţia situaţia cetăţii şi a sch1tulu1 Negru Voda 
făcând ci descriere a ambianţei în care precursorii au t răit pe 
aceste plaiuri. Evocă bogata toponimie loc~lă şi face ~ 
descriere a acestor monumente venind cu o serie de propuneri 
pertinente pentru salvarea relicvelor moştenite . 37 

33 Ibidem. an XXVII , nr. 81, VII-IX 1934, p. 61-63. Monumentele Olteniei. 
al 111-lea raport 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 XXVII , 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 antichităţi/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 permis ca la solicită rile dictate de situaţi ile balc~nice nu le ma~ a~. E.v~luţ1a ~rh1tectornca cu caracter pur 
conjuncturale să poată totuşi să răspundă în aşa mod încât romanesc a fost gas_1ta pl1~a . d_e in!~res ». . . . • _ 
atenţia celor care ne ignorau să fie reţinută şi să 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 publicat39 o cronică concurenţă dintre popoare, prin expoziţiile noastre nu vom 
a acestui eveniment relevâ'nd răsunetul pe care expoziţiile l-au avea de pierdut, ci din . contră, nota originală a artei noastre 
înregistrat în cele două capitale . El fusese însă rcinat cu nu ni se poate contesta de popoarele satelite ale culturii 
strângerea obiectelor secţiunii de artă veche şi organizarea occidentale». 
acestei secţiun i. l-a fost pusă la dispoziţie de către gazde sala Este demn de reţinut în acest context că pentru V.N .D. 
de onoare, sală istorică din Palatul Tuilleries pe care el a deplasarea a constituit şi un prilej de completare a documen
preconizat 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.41 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 acuarele , 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 totalmente ignorată amatorilor de antichităţi , strângerea restului de obiecte ce 
până aci . S-a evidenţiat că nu suntem, cum eram prezentaţi 

38 Ca talogul colecţiunilor Comisiunii Monumentelor Istorice. partea I, 
Bucureşti , 1913 XXI + 185 p., + 33 pi. (26 p. fotografii + 7 tricomii), co l ecţ ia 
a fost in a ugurată la 23.Xl.1 91 O, cuprindea u rmătoarele secţi u n i: a rh eolog i că 
(muzeul ş i biblioteca) , a rhiva li că (fotografii, plan uri, re levee) . 

39 " B.C.M.I. », an XIX, nr. 48 IV-VI 1926, p. 61. Monumente reprezen
tative din vechea a 1tă română, expuse în expoziţiile din Paris şi Geneva în 
anul 1925 - cuvinte in troductive de V.N.D.; ibidem, p. 57 . Oficiale: Procesul 
verbal nr. 10 din şedinţa de la 26.Xl.1925 consemnând mulţumirile adresate 
de Nicolae Iorga, preşedin tele C.M. I. lui V.N.D. pentru contribuţia la succesul 
obţinut de secţiunea religioasă din expoziţiile româneş ti de la Paris şi Geneva 
şi pen tru distincţiunea ce i-a fos t acorda tă de guvernul francez. La rându- i 
V.N. D. cu acest prilej mu l ţu mea C.M.I. pentru misiunea încred inţa tă şi pentru 
aprecierile enunţate. 

40 «B.C.M.I.» , an XXVI, nr. 78, X- XII 1933, p. 184, comunicarea 
ln scr)p,ţiil o r asemănătoare 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. 
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formează înseşi verigile evoluţiei activităţii artistice ale trecu
tului 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. 

Publicarea44 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 prizonieri
lor 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 Brân
coveanu » .46 

ORODEL. «La 31 am fost la Orodel , localitate aflată la 30 
de chilometri departe de Calafat, fără a găsi nimic de samă, 

42 Ibidem, Proces-verbal al şedinţei din 17.111.1932. 
43 Nota 38, p. VIII. 
44 «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. 
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45 Ibidem, an XXVI, nr. 76, IV-VI 1933, p. 55, 56. 
46 Ibidem, an XXVII, nr. 81, VII-IX 1934, p. 102. 

deşi se afla înscrisă ca un monument istoric. Ca artă naţională 
însă , şi 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 

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 
măsuri 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 

STREHAIA. «Este de regretat şi aci dărâmarea până la 
pământ 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 

HOTĂRANll. «Am visitat şi cetatea, ce se întinde până în 
această parte, admirând un mare sarcofagiu de piatră , găsit 
de un sătean . 

Socot că e bine ca, 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 convin
gerea 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 Ibidem, p. 103. 
48 Ibidem, p. 104. 
49 Ibidem, p. 105. 
50 Ibidem, p. 108. 
51 Ibidem, p. 109. 
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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 palmă 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 organi
saţi. 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 corin
tiene 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 îmbrăcăminţii sfinţilor din altar: 
mantii cu cruci . 

Evident că lucrările de reparaţie făcute aici sunt accepta
bile, 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 neamu
lui» .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
năstirea Tismana: o larvă adevărată , o colonie de călugări, 
mişunau în schiturile de pe munte, ca şi la muntele Atosului, 
ca şi la 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» .55 

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 Padeş , unde sus, pe o coamă de 
deal, se văd până şi azi întăririle taberei lui Tudor Vladi
mirescu, 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, p. 113. 
54 Ibidem, p. 116. 
55 Ibidem, p. 11 7. 
56 Ibidem, p. 11 7. 
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O viaţă de permanentă dăruire, de evidenţiere a semni
ficaţiilor 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 monumen
telor 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 . 
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A crestat iarna furci, tronuri, doniţe ; a ţesut minunate 
velinţe, 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 

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 Commis
sion 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, 1912, p. 12, 
13, 35. 

58 V.N.D„ Curtea de Argeş, Călăuza vizitatorului monumentelor oraşului, 
I.a„ p. 19. 
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