
PROFIL : ŞTEF AN BALŞ 

VASILE DRĂGUŢ 

.Am în faţă o listă de monumente r e ·ta urate într-o viaţă 
de OM. O listă care începe în anul 1930 şi se continuă, 
ff~ră întreruperi, pînă în anul 1977. .Aşadar, patru
zeci şi şapte de ani dăruiţi muncii de restaurare, patru zeci 
şi şr pte de ani care scriu viaţa unui OM exemplar : arhi
tectul Ştefan Balş. 

De fapt anul 1977 nu este un an de bilanţ decît pe lista 
pe care o am în faţă; în realitate arhitectul Ştefan Balş 
continuă să lucreze cu aceeaşi entuziasmantă perseve
renţă ca şi odinioar{L, aducînd în mijlocul tinerilor săi colegi 
modelul unei , tăruitoare şi devotate pasiuni, învăluindu-şi 
severa exigenţă profesională sub mantia unui zîmbet 
senin. 

Dacă rîndurile de faţă nu se vor un bilanţ de activitate, 
ele doresc totuşi să contureze momentul sărbătoresc prile
juit de împlinirea a 75 de a.ni de viaţă, ani pe care arhitec
tul Ştefan Balş îi poartă cu uşurinţă şi o nedisimulată 
uimire : oare cînd s-au adunat~ 

Născut la 27 octombrie 1902, în oraşul Bucureşti, 
arhitectul Ştefan Balş face p arte dintr-o veche familie de 
cărturari pe care ultimele generaţii au ilustrat-o prin 
d1·agostea pentru monumentele istorice ale ţării noastre. 
Unchiul său, inginer Gheorghe Balş, a desfăş urat o rodnică 
activitate în cadrul Comisiunii Monumentelor I storice, 
fiind totodată autorul celei mai cuprinzătoare ş i temeinice 
monografii a arhitecturii medievale moldoveneşti. Un alt 
reprezentant al familiei, arhitectul Ion Balş a lucrat de 
asemenea ca r estaurator, cu o particulară atenţie pentru 
problemele conservării picturilor murale. 

După absolvirea claselor liceale, la Liceul „Gheorghe 
Lazăr", a fost admis la Şcoala de arhitectură din Bucure~ti, 
devotîndu-se de timpuriu studiilor privind monumentele 
istorice. Pentru specializarea în domeniul restaurării a 
plecat în Italia, fiind în anii 1928 - 1929 bmsieml .Acade
miei Române de la Roma, într-o vreme în care acest pres 
tigios lăcaş de cultură mai găzduia pe arhitecţii Emanoil 
Cost escu şi Richard Bordenache. 

Încă din timpul anilor de studiu la Roma, Ştefan Balş 
a început să desfăşoare o laborioasă activitate de cerce
tător al arhitecturii medievale în ideea că un r estaurator 
de monumente t rebuie să fie neapărat un specialist avizat 
în istoria artei de a construi ş i de a decora, tocmai pentru a 
şti, în confruntarea cu problemele practice, să aleagă cea 
mai bună soluţ;ie, în spiritul obiectivului în lucm ş i în 
consens cu cadrul epocii de referinţă . 

Întors în ţară, în anul 1930 ~1 fost :tngajat ca ~Lrhitect 
în cadrul Comisiunii Monumentelor I storice, instituţ; ie 
care pe atunci polariz:t principalele acţiuni de cercetare a 
patrimoniului de arhitectură şi art ă veche românească, 
sub exigenta veghe a lui Nicolae Iorga,. Debutînd ca r es
taurator cu biserica Sf. Elefterie Vechi din Bucureşti (1930) 
arhitectul Ştefan Balş s-a impu s curînd ca un mare talent 
al domeniului, concludentă fiind restaurarea bisericii Creţu
lescu, monument la care recupemTea calit ăţilor artistice 
originale s-a soldat cu rezultate excepţionale 1. 

În deceniile ce au urmat, numărul proiectelor de resta
urare realizate de către arhitectul Ştefan Balş a crescut 
necontenit, multe fiind lucrările de importanţă deosebită . 

Din lunga serie de monumente ş i ansambluri monu
mentale restaurate se cuvin a fi cu precădere citate : bise
rica fostei mănăstiri Snagov - refacerea turlelor (1943 -
1947); mana tire:t Neamţ (1960-1965), mănăstirea Brebu 
(1960-196-3), cetatea Cilnic (1961-1963), mănăstirea 
Moldoviţa (1966 - 1970), cetatea Neamt (1963 - 1970), 
mănăstirea Hurez (1960 - 1975), biserica' din Războieni-

1 Despre istoricul restaurării acestui monument a se vedea Ştefan Balş Resla111area bisericii 
Creţulesc•, tn „ Buletinul monumentelor istorice.'' · 1972, nr . 3, p. 18-22. ' 
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Neamţ (1973 - 1975) 2 • La toate aceste monumente inter
venţia restauratorului a făcut posibilă recuperarea formelor 
originale, punînd în evidenţă fie frumuseţea maiestuoasă a 
unor ansambluri (Brebu, Hurez), fie zestrea de semnifi
caţii a unor însemne istorice (Războieni). 

Nimic ostentativ, nimic retoric în soluţiile adoptate ; 
r estauratorul s-a restras cu discreţie în umbra monumentu
lui, înţelegînd că rolul său este să redescopere şi sa conserve 
valorile ce i . -au încredinţ;at , nu să le forţeze expres ia 
„coafîndu-le" după gustul epocii noastre, în numele unei 
false originalităţi. 

De o înaltă exigenţă profesională, arhitectul Ştefan 
Balş a fost şi este mereu preocupat să transmită exigenţa 
sa colaboratorilor mai t ineri, imprimînd atelierului său 
caracterul unei adevărate şcoli în cadniJ căreia ideea de 
disciplină s-a asociat cu nece ·itatea dragostei de muncă şi a 
r espectului pentru monument . în acelaşi t imp el a stimulat 
perma,nent pasiunea pentru cercetarea istorica a monu
mentelor, în convingerea ca un restaumtor t rebuie . ă-şi 
depăşească formaţia de arhitect printr-o sistematica apro
fundare a istoriei. 

Consecvent acestui principiu, arhitectul Ştefan Balş f1 

publicat în cursul impre iommtei sale cariere un număr 
important de studii de specialitate, unele din ele cu auten
t ică valoare de referinţă, precum monografiile consacrate 
mănăstiTilor Neamţ şi Moldovi ţa 3 • 

Neîndoielnic că o personalitate atît de generos dăruită 
cum este aceea a, arhitectului Ştefan Bal ş nu poâte fi 
cuprinsă între cadrele strîmte ale cîtorv:t rînduri. S-ar 
cuveni sa fie evocat aici farmecul personal al acestui 
înţelept Nestor al restaurării monumentelo1: romţmeşti, 
s-ar cuveni să fie amintit spiritul , ău sportiv-„fafr -play"-ul 
sau - sensul mereu tineresc ·al comportamentului, dina 
mismul antrenant ş i , mai presus de toate, acel inegalabil 
zîmbet care exprimă, fără echivoc, căldum sa su fletească . 

Ştefan Balş nu este doar un nume de OM. Pentru restau 
rarea monumentelor din ţam noastră el repre?.:intă o în
treagă epocă. Cinstindu-l aşa cum se cuvine, să ne bucurăm 
de privilegiul că l-am cunoscut ş i .:ă-i u1 ăm mulţi n.ni buni 
~i rodnici, cu acelea şi vigoare ş i pro11peţime ca, ş i pînă acum . 

2 Lis t. a completă a monumen telor la ca.re S·<HI efectuat l ucră ri de restaurare pe baza proiectelor 
arhitectului Ştefan Balş este urmf'ltoarea : biserica St. E lcftcrie Vechi - Bucureş ti (1930). bi serica 
din N 1troaia - Dîmhov i ţa (1930 - 1934 ), b iserica Crr. ţulesc11 di n Bu cureş ti (19:H - 1939), bi
serica cli n Borzeş ti (1934, 1943), biserica Scaun e din Bucureş ti (19:J4, 1937, 1947), b iserica Sf. 
Spiridon Vechi din Bucureşt i (1934, 1937) , biser ica scl1itului Clocociov· Oll (19:J4) , bi ,crica Precista 
din Bacău (1935 - 1936), biserica de lemn d in Maiorcş ti - Mureş s t rămutat ă la Sin aia (1935) , pala
tu l episcopal cl in Huş i (1936) , turnul-cl opotn iţe i de la Caş i n -Bacău (1936 - 1937) , b iser ica Sf. Sava 
d in l aşi (1936 - 19:39) , biseri ca m:'\năslirii Bîrnovn. (1937) , bi serica Cuvioasa Parn!-:chi va d in Rcman 
(1936 - 1937), biserica mănăstirii Coşula - Botoşani (1938) , mausoleul de la Buft ea (1937 - 1938) , 
biser ica Sf. Ion din Piatra Neamţ (1937 - 1938), biserica din Vad- Someş (1938) , b i,crica fos tei 
măn ăst iri Dobrovăţ (1938), biserica fostei mănăstiri Snagov (1943 - 1947) , biserica Galia- laşi 
(1943 - 1944) . b iserica din Burclujeni - Suceava (1943 - 194 4), biserica Sf. Dumitru d in Suceava 
(1943), biserica Antim clin Bucureşti (1943 - 1946) , mănăst i r ea Că ldăruiani (1947, 1 ~€0, Je67), 
ansamblu l măn ăs t ir i i N eamţ (1930- 1934, 1960 - 1965). mănăstirea Ccrnica (1959 - 19€0), bi,crica 
ş i paracl isul patriarhiei d in Bucureşti (1960 - 1962) , ansamblul mănăs t irii Brecu (J f€0- 1963) . 
schitul Balamuci - Ilfov (1960- 1962) , ansamblul mfoăstirii Hurez (1960 - 1975). cetatea Clinic 
(1961- 1963), turnul de poart ă ş i biserica fostei miirnlstir i Radu Vod ă din Bucureş ti (1962 - 1964 , 
1970 - 1974 ), cula Duca ele la Măldăreş ti (1962 - 1965), ansamblul Băr:!ţia clin Cîmpulung-Musccl 
(1963 - 1965). cetatea Neamţ (196:3 - 1970) , biserica Sf. Gheorghe cl in Pite şti (1964 - 1968), biseri ca 
fostu lui schit Brădet - Argeş (1964 - 1966) , ansamblul mănăstirii Mol cloviţ.a (1966 - 1970) , 'n• · 
samblul mănăstirii Risca (1968 - 1975), cazarma Babi lon şi sala Uniri i d in Alba Juli a (1967 - 1968), 
catedrala ortodoxă din Alba Julia (1967 - 1971 ), cated ra la romano-catoli <• din Alba Iulia (1967 -
1975), biser ica Arhanghelul Mihai l di n Războien i - Neamţ (1973 - 1975), biserica Sf. Gheorghe din 
Bucureşti (1974 - în curs.). 

3 Bibliografia lui Ş tefan Bal ş cuprin de următoarel e luc r ă ri : Sant Attgelo al monte Raparo, în 
„ E phcmcris Daco· Romanica" , Roma , 1929 ; O bisar·icdfortificalt1 din la1i;,i, în „Înch in a re lui Iorga" , 
Bucureşti , 1931 ; Biser-ica Sf. Eleft erie d·iti BHc1t.r'C{;t·i, în „Buletinul Comisiunii Monumentelor Isto· 
ri ce" , 1934, nr. 3; Biserica d·itt Vad , jttd, Someş , în „ BCMT", nr. 2, 1943; Ca.sa d·in Leortlcn·i , j u.d 
1 lf,ov, în .' , BCM I ••, nr. 2. 1945 ; Locuinţe noi ·tu 1'.tf edgidia , în, ,Arhitectura'', nr. 6- 7, 1952 ; Vechi Io· 
Clttnţe d·m Gorj, în „ Stud ii ş i ce rcetă ri de istoria artei" , nr. 1, 1954 ; R estaurarea pcilafoJu.·i Potlogi, 
în. ,Arhitectura'', nr. 2, 1955 ; Scurtd ·istor·ie a artelor plast-icc î n R, P. R. , vol. l, glosarul termen ilor 
de speciali tate; Mtlndstirea Neamţ (în colaborare cu Corina N icolescu), Bucureş ti, 1958 ; Mdn tTstfrta 
.A1oldoviţa (în colaborare cu Corin a Nicolescu). Bucureş ti , 1958; Restaura.rea. mdtu1stir·i.-i Nt:a.111/, î11 

„Mitropolia Moldovei ş i a Sucevei" - „M MS", n r. 3 - 4, 1962; No·i descoperiri la. m rTtt.ăslirca l·htrez 
c1t. prilejttl lttcrtT.rilor de resta1trare, î n „Stud ii ş i lu crăr i de restaurare - Direc ţi a .Monmnentclor 
I storice'', 1963; Restaurarea tmT.n(TstirU Neamţ în „S tud ii - D. M. "I ." , 1964 ; Restaura.rea. mrlmlst.irU 
G1traMotrul1t-i, în „Studii - D.M.I.", 1964 ; Mdnclsti.rca Humor. Bucllreşt i, 1964 ; Mtln. fls t.-irea ·cc1i , 
Bucureşt i , 1966; B·iserica tnăttdsUri i Pufoa, în „ M. M. S.", 1966; B·iserica c(;i scop-iei Argeşului , 
„M. M. S.", 1967; Ceta tea Cîlnic, în „Studii - D. M. I." , 1967 ; Potlogi'. , Bu cureş ti , 1968; Resta· 
rarea Bdrăţici din Ctm/nt.lmig, în „Studii - D.M.I. 11

, Restaura.rea cetăţii Neamţ, în ,, B.M.J. 11
, nr. 2, 

1 9~ 1 ; Lucrdrile de restaurare la biserica d·in Brddet - Argeş , în „B.M.l.", nr. 2, 1970, ; Observa.ţii 
noi as11,pra b·iser·icU tndtidsUrii Neamţ , î n „ B. M . T. 11 nr. 2 , 197 1 ; CUeva da.te tf.O'i despre mdndstfrca 
Moldoviţa, în „B. l\f. I. " , nr. 3 , 197 1 ; Un tip n.eobişmiit de pr·i<lvor in, arhitectu.ra veche diu MmitcHia 
(în colaborare Ctl R. Măn ciu lescu) , în „B . M. I.", nr. 3 1971, i Resta1tra.rea bisericii Creţu/eseu, în 
, ,B.M.I.", nr. 3, 1972; Rcstaura·rea bisericii Radu Vodrl, în „Revfsta mu zee lor ş i mom11n ent e· 
lor - Monume nte istorice şi de a rtă", nr. 1, 1975 ; Restaurarea biseriâ i d·fo R tlzboieni - j1ul . 
Neam,t, în „Revista muzeelor şi monumentelor" - „ Monumente istorice ş i de artă" ur. 2 .• 1975. 
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