
PROFESORUL GRIGORE IONESCU 
ln memoriam 

Cele peste şase decenii de viaţă activă ale profesorului 
Grigore Ionescu, de prezenţă neîntreruptă în cultura româ
nească 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 arhitec
tura 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. 

prof. dr. arh. SANDA VOICULESCU 

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 româ
neşti . 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 preocupările 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 monu
mentelor 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 concepţie 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 înclinaţi 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 şt i 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 , perioadă de maximă dificul
tate, 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 menţină , după cum 
a afirmat, «principalele trăsături pozitive ale vechii şcoli 
nationale de arhitectură »: studiul arhitecturii românesti , echi li
brul între disciplinele tehnice , ingin ereşti ş i cele 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, reuşind să păstreze în corpul 
profesoral , personalităţi de talia lui George Simotta, Gabriel 
Sudan , Adria,n Gheorghiu, Ion Ghika-Budeşt i şi numeroşi alţii. 
În anii următori , până la pensionare, ca membru al Consiliului 
profesoral (aşa cum ştim şi cum confirmă cercetarea proce
selor verbale aflate în arhiva Institutului), incapabi l de 
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compromisuri , adesea atacat personal, şi-a apărat cu consec
venţă 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 
arhiţecţi 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 româneşti. O analiză a lucrărilor profe
sorului 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 româneşti 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 perio
dizare care decupează istoria în tronsoane temporale echiva
lente pentru cele trei provincii. A rezultat din această metodă 
de îmbinare dintre abordarea diacronă şi cea sincronă o 
înţelegere mai profundă a unui fenomen arhitectural conco
mitent 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 marcată 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 exis
tente , 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, comunicări , 
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 situa
ţiile 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: desena
tor şi acuarelist, violonist amator, talentat şi pasionat de 
poezie. Traducerile sale din marii poeţi ai lumii (a căror 
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, Verlaine 
şi Baudelaire, clasicism şi modernitate, cele două tendinţe care 
s-au îmbinat în întreaga sa creaţie. 

O recunoaştere oficială de mult meritată a marii person
alităti a culturii româneşti care a fost profesorul Grigore 
Ionescu a fost primirea sa în Academia Română, 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 lăsat 
moştenire , sentimentul răspunderii faţă de îndatoririle profesio
nale 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 soixante-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 titulai re 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 travai l 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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