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Domnule Min istru,

Cunoaşteţi dir;I precedentul nostru raport cum
că la începutul anului curent V'am fost solici
tat mijloacele necesare penţru întreprinderea a
două feluri de l ucrări :
Lucrări de restaurare şi conservare, în curs
de executare, 1 � biseriCile Golia din Iaşi, Sta
vropoleos din B ucureşt i , Curtea Domnească
din Târgovişte şi la mănăstirile Hurezi din. Vâl
cea şi Căldăroşani din Ilfov.
Lucrări de reparare şi întreţinere, recoman
date şi, parte, aprobate - la bisericile: Sf. Ioan
din Vaslui, Precista din Bacău, Vizantia din
Putna, Berca din Buzău, Sf. I mpăraţi din Târgo
vişte, Bucovăţul de lângă Jii, Domneasca din Bâr
lad, Cotnari din laşi, Negru-Vodă din Câmpu
l ung, Mihai-Vodă din Capitală, Domnească din
Ocnele-Mari, Sf. Gheorghe din laşi, Bistriţa din
Neamţu, Braniştea din Dolj şi Văcăreşti .
C u suma de bani ce aţi obţinut atunci din ex
cedentul bugetar (237.000 lei), s'ar fi putut face
faţă necesităţilor : continuându-se ,lucrările de
restaurare şi conservare şi executându-se cele
mai urgente din l ucrările de reparaţie şi între
ţinere. Zicem, s'ar fi p utut, căci, ulterior, a tre
buit să se dea ace�tei sume o altă destinaţi une
-acea de a întreţine Serviciul special de res
taurări de sub direcţiunea d-lui A. Lecomte du
Notiy. Astfel l ucrăril e noastre, înşirate mai sus,
au fost ameninţate să rămână cu toate n'eton
tinuate şi neexecutate, dacă, însolicitudinea D-v.
-

·

deosebită pentru buna conservare a monumen
telor străbune, n'aţi fi găsit mij locul de a obţine
pe seama lor măcar 130.000 lei din fondul des
tinat costruirii catedralei din Sulina.
Cu această sumă, fireşte, Comisiunea a trebuit
să-şi reducă la aproape jumătate programul l u
crărilor p lănuite : renunţând l a l ucrările de re
paraţiune şi întreţinere şi rămănând a se îngriji
_
de l ucrările în curs de restaurare şi conservare,
a căror amânare ar fi putut compromi te, ba chiar
periclita ·ceeace se lucrase mai înainte. Astfel,
pe temeiul referatelor şi devizelor prezentate,
fondul obţinut s'a repartizat după cum urmează:
pentru biserica Stavropoleos - 23.000 lei,pentru
mănăstirea Hurezi-30.000 lei, pentru biserica
Curtea Domnească din Târgovişte 38.000 lei ,
şi pentru mănăstirea Căldăroşani - 28.500 lei .
Restul s ' a dat pentru lucrările de reparaţiune
absolut necesare la biserica Trei Erarhi din Iaşi
şi la mănăstirile Govora şi Dintr'un lemn.
Iată acum, după rapoartele primite dela dd.
arhitecţi diriginţi ai lucrărilor, cele ce s'au exe
cutat în campania anului curent.
La biserica Stavropoleos.-S'au clădit (până
aproape de acoperământ) după planuri l e reco
mandate de Comisiune şi aprobate de Minister
atenanţele ce s'au hotărît a se ridica în preajma
bisericii : clopotniţa, locuinţa intendentului şi
încăperile muzeului, destinat a păstra, alăturea
cu obiectile artistice şi religioase ale bisericii
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toate modelel e originale de arhitectură, sculp
tură şi pictură, a căror stare de deteriorare a cerut
a se înlocui cu altele la restaurarea bisericii. Ca
misiunea a vizitat aceste lucrări şi a rămas pe
deplin satisfăcută de destoinicia şi îngrijirea cu
care ele se conduc şi se execută. A făcut însă
rezervele sale în ceea ce priveşte grilajul îm
prejmuitor al bisericii .
La mănăstirea Burezi.- S'a terminat de res
taurat în exterior paracl isul, corpul de clădiri
(chilli) dintre paraclis şi casele domneşti (afară
de clopotniţă, care s' a restaurat acum doi ani),

30.

S 'a terminat restaurarea în exterior a bisericii.
Comisiunea a vizitat această lucrare în două rân
duri : în primăvară-pentru lucrările executate
anul trecut şi-în toamnă-pentru lucrările exe
cutate în anul curent. C:u ocazia acestei a doua
vizite s'a recomandat : să se construească tro
tuarul din jurul biser icii din o piatră mai rezis
tentă şi de calitate mai bună, să se aşeze u n
toc de piatră la i n trarea prid vorului, î n genul
privazului dela uşa bisericii şi să se împrej mu
ească cu ul uce ruinele palatului domnesc, des
părţindu-se astfel de spital. După cele comun i ·

Biserica C Ut-ţii Domneşti d i n Târg:Jtlişte.
-

[nainte de resta01-a1·e.

foişorul lui Dionisie Bălăcescu (vechea stăreţie),
casele domneşti (la care însă a mai rămas a se
reface acoperământul) şi cele două foişoare dela
aceste case (actualm ente stăreţia mănăstirii), res
tabilindu·se scara celui dintăi după cum fusese
mai înainte de a se modifica de Ioanichie Arhi
mandritul (la 1 854). I n sfârşit s'a făcut nivelarea
curţii interioare în dreptul părţilor de clădiri res
taura te, cu pavaj şi trotuar de j urîmprejur, pen
tru scurgerea apelor.
La biserica Curţii Domneşti din Târgovişte.-

-

eate însă de el· ! Prefect al judeţul ui Dâmbo
viţa nu va mai fi nevoe de această împrejmu
ire, întrucât j udeţul va muta spitalul în altă parte.
Acestui început de liberar!': a curţii bisericii, va
trebui să- i urmeze exproţ>ierea celorlalţi locatari
străi ni stabiliţi pe vremuri în i ncinta vechei Curţi
Domneşti, pentru a se putea, cu timpul , înde
plini întreaga serie de lucrări plănuite în legă
tură cu restaurarea acestei biseric i şi arătate în
raportul nostru din anul trecut.
La mănăstirea Căldăroşani. - Lucrările pen-
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tru restaurar-ea şi renovarea acestei mănăstiri
s'au continuat cu multă activitate în anul curent
- terminându-se refacerea turlelor şi acoperi
şului biseri cii şi începându-se restaurarea cor
pului propriu zis al acesteia. S'a restaurat apoi
pcdeantregul clopotniţa mănăstirii şi s'a început
lucrările pentru renovarea corpurilor de clădiri
din dreapta şi stânga - arhondăriile - refăcân
du-sc zidăriile şi construindu-se din nou, cu o
Iane, c a şi clopotniţa, acoperişurile.
Pe l ângă aceste lucrări s'au mai întreprins
anul acesta, din acelaş fond de 1 30.000 lei, câ-

31.
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rilor prezentate Comisiunii spre aprobare. Tot
aci trebue să însemnăm că biserica Zlătari din
Capitală, complet renovată mai anii trecuţi, în
zestrată fii nd cu clopotniţa necesară şi cu toate
cele trebuincioase cultului de către Onor. Ad
ministraţie a Casei Bisericii, a fost redată cre
dinci oşilor, fiind în acel aş timp declasată dintre
monumentele istorice.
I ntrucât priveşte tâmpla şi mobilierul bisericii
Albe din Baia, ele s'au executat, după desemnu
rile d-lui arhitect dirigent al lucrării, la Şcoala
de arte şi meserii din Capitală. Acum se studi-

Biserica Curţii Domneşti din Tâ1·go"işte.
-

Dllpă rcstam·arc. -

teva lucrări mai mici, de intretinere şi sim ple re
paraţi uni - la biserica Trei- Erarhi din Iaşi, la
mănăstirile Govora şi Dintr'un lemn. De aseme
nea s'au terminat lucrările începute în anul trecut
la mănăstirea Slatina, cu binevoitorul concurs al
Onor. Administraţii a Domeniului Coroanei şi la
biserica Ostrovul din Vâlcea, sub îngrijirea Ser·
viciului tehnic al Casei Bisericii. fn sfârşit Eforia
Spitalelor Ci vile a întreprins lucrări peutru repa
rarea şi amenajarea din nou a dependin ţelor de
locuit dela fostul schit Cornetu, potrivit planu-

ază cestiunea picturii icoanelor delatâmplă, pen·
tru care Comisiunea Vă va prezenta în curând
propuneri concrete. Astfel e de nădăjduit că la
toamna viitoare, făcându-se o modestă clopot·
niţă şi o împrejmuire cuviinci oasă, biserica a
ceasta se va putea, în sfârşit, târnosL
Aceste sunt, Domnule Ministru, toate lucră
.
rile executate în campania an ului curent. Cele
ce se mai plănuiseră au trebuit să rămână, din
cauza lipsei de mij loace, pentru timpuri mai
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bune. Numărul lor a crescut pri n noile cereri
primite de atunci încoace. Căci , pe lângă tepeta
rea unora din cererile anului trecut (Sf. Gheorghe
dela Nlitropolia elin laşi, biserica dela Văcăreşti,
fosta mănăstire l\Iamu elin Vâlcea, Sf. Impăraţi
din Târgovişte, biserica Precis ta din Bacău, Bar
novski din Iaşi, Mihai- Vodă elin Capitală, Dom
nească din Ocnele Mari, Sf. Ioan din \ aslui , Ne
gru-Voclă din Câmpulung, Sf. Paraschiva din
Cotnari, An ti m din Bucureşti şi mânăstirea Bis
triţa elin Neamţu), - Comisiunea a mai · primit
cereri ele întreţi nere şi reparaţiuni dela urmă
toarele biserici : Cornăţelu elin Dâmboviţa, Cot
meana elin Argeş, Cotroceni din Bucureşti, Bâr
nova din Iaşi, Răchitoasa din Tutova, Mi cşuneştiî
mari din Ilfov, Sf. Sa va din Iaşi, C:uvioasa Paras 
chiva din R.-Vâlcii, Popeşti din Vlaşca, Galata
de lângă Iaşi, Catedrala mitropolitană din Capi
tală, Stelea din Târgovişte, Surpatele din Vâl
cea, Bordeşti din R.-Sărat, Borzeşti din Bacău,
Bistriţa din Vâlcea, Doiceşti elin Dâmboviţa, Sf.
Gheorghe (pentru î mprej muirea locului fost ei

Toate aceste cereri, după practica lucrul ui, au
fost înaintate spre cercetare şi studiere domnul u i

3 2 . Foişorul (1) caselot- dom neşti dela H orezi.
-

Înainte d e 1·estaurare. -

3 3 . Foişorul (Il) caselor domneşti dela H urezi.
-

biserici V ărzaru) din Târgovişte, Agapia ş i V ă
ratecu din Neamţu şi Sărăcineşti din Vâlcea.

Înainte de restaurare. -

arhitect al Comisiunii, care a şi prezentat pentru
mai multe din ele cuvenitel e referate, rămânând
ca pe celelalte să le cerceteze şi stuclieze până
la deschiderea noii campanii de lucru. Refera
tele prezentate au fost apoi clesbătute în sânul
Comisiunii, care, în ultimele sale două şedinţe,
a recomandat ca lucrările cele mai trebuincioase
şi mai grabnice să fie înscrise pe tabloul celor
ce se vor întreprinde în campania anului" viitor,
tablou ce rămâne să fie completat pe măsură ce
şi celelalte cereri vor fi cercetate, clesbătute şi
recomandate.
Cum însă 1 ucrările aceste sunt ele rezortul Ser
viciului de arhitectură al monumentelor istorice
şi cum efectuarea lor atârnă de suma ce se va
putea acorda pe sama lor, - trecem, Domnul e
Ministru, la lucrările mai i mportante ce preo
cupă Comisiunea şi cari cu necesitate vor trebui
executate. I ntre aceste, în primul loc, se găsesc
lucrările de restaurare şi conservare deja anga
jate : la b iserica Stavropoleos, unde rămâne a
se termina clădirea atenanţelor şi a se restaura
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i n teriorul bisericii ; la mănăstirea Hurczi, unde
rămâne a se reface acoperământul caselor dom
n eşti , a se restaura corpul de clădiri (chilii) dela
miazănoapte, a se reacoperi biserica mânăstirii,
a se repara schitul Sf. Apostoli şi biseriCa dela
Bolniţă, a se amenaja în case de locuit fos.ţa clă
dire a spitalului plus alte lucrări mai mărunte
în legătură cu aceste ; la biserica Golia din Iaşi,
unde, pentru completa terminave a lucrărilor df!
restaurare, atât la biserică cât Şi la cetate, mai
trebueşte, după devizul i niţial aprobat, suma de
din TârDomnesti
93.469 lei ': la biserica Curtii
'
'
4
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a se construi o cuviincioasă împrej muire, o clo
potniţă şi o modestă casă de locuinţă pentru
preot sau paznic,căci biserica, fii ind situată lângă
sat, afară în câmp, are neapărată nevoie a fi dea
proape supraveghiată.
Alături de aceste lucrări, Comisiunea mai re·
comandă, tot pentru campania anului viitor, ca
absolut necesare următoarele :
Biserica domnească din Curtea de Argeş.
Cea mai veche biserică .a ţării, cu totul slăbită şi
degradată, e amen i nţată a se prăbuşi cu sigu
ranţă, dacă nu se vor lua grabnice măsuri pentru

Foişoarele caselor dom neşti şi chiliile ele m i azăzi ale m ănăstirii Ho rezi.
-

D u p ă restuorore.

govişte, unde, deocamdată, rămâne a se restaura
sau reedifica clopotniţa ; la mânăstirea Căldă
roşani, unde, după programul prezen tat de d-1
arhitect dirigent al l ucrări i, rămâne, pentru cam
pania anului viitor, a se termina restaurarea bi
sericii şi renovarea arhondăriilor din dreapta şi
stânga clopotniţei precum şi a se întreprinde re
pararea radicală a corpurilor de clădiri (chi lii)
din partea de nord şi de sud a mănăstirii ; î n
sfârşit, la biserica Albă d i n Baia, unde, după
aşezarea tâmplei şi a mobilierului, rămâne a se
completa micile lucrări din i nteriorul bisericii,

-

consolidarea ei. I n ţelegând cât de mare ar fi .res
.ponsabilitatea celorchemaţi a supraveghea buna
p ăstrare a monumentelor noastre istorice faţă
de .o atare eventualitate, am solicitat măsuri în
consecinţă. Iar după ce aţi binevoit a aproba în
cheerea noastră î n această privinţă, am rugat p e
d. Gr. Cerkez, membru al (omisiunii, şi pe d. N .
Ghika, arhitect, să studi eze cestiunca arătând
l ucrările prin care s'ar p·utea asigura până l a res
taurarea lui acest străvechiu şi" preţios monu
ment al ţării, în vedere că aceste l ucrări se vor
executa, cu necesitate, la vara viitoare.
24

Buletinul Comisiunii f1onumentelor Istorice.
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Biserica lui Ştefan cel Mare din Borzeşti. ne luăm voie a Vă recomanda în primul loc. Şi
Acoperită Şi re pa rată în 1 904/5, cu bolţile crăpate
fiindcă o întrerupere prin amânare a lor ar pu
şi zidurile slăbite, aşa izolată cum se găseşte pe
tea fi mul t păgubitoare, Vă rugăm să binevoiţi
un vârf de deal, e şi ea ameninţată, dacă nu se
a înscrie în bugetul anului viitor :
vor lua măsuri de ocrotire. l n sărcinat a studia
a) fonduri speciale pentru lucrările de restau
acesată cestiui1e, d. arh. Ghi ka a prezentat Ca
rare şi consf!rvare la biserica Stavropoleos, la
misiunii un raport, pe baza căruia s'a recomanc
mănăstirea Hurezi , la biserica Golia din Iaşi, la
d at a se purcede, fără amânare, în chiar cam 
mănăstirea Căldăroşani, la biserica Curţii Dom
pania anul ui viitor, la îndeplinirea 1 ucrărilor pro
neşti din Târgovişte, la biserica Albă din Baia,
puse-legarea bolţi lor şi consolidarea zidăriilor.
la biserica Domnească din Curtea-de-Argeş şi
O preocupare mai veche·a noastră e biserica
la biserica l ui Ştefan-cel-Mare cli u Borzeşti ;
B ucur din Capitală, a cărei depl orabilă stare
b) un fon d global pentru lucrările de repa
face cea mai tristă
raţie şi întreţinere,
i mpresie. Cestiunea
necesare la bisericile
- simplă de altfel
şi mănăstirile (mai
-a restaurării
sus arătate) din toate
sau, poate, a reedifi
părţile ţării. Uu ra
cării acestei biseri
port special pe care· !
cuţe n'a putut fi re
vom înainta î n cu
zolvată din cauza lip
rând pri n d. Admi
sei de mijloace. Cum
n istrator al Casei Bi 
însă aceste sunt de
seri cii, va arăta pen
stul de modeste, cre
tru fie care lucrare în
dem că P rimăria Ca
parte, potrivit devi
pitelei - pentru care
zelor ce aşteptăm de
acest monument pre·
la dd. arhitecţi, suma
zintă un deosebit i n 
de bani trebuitoare.
teres, dat fiindcă de
I mpreună cu cere·
dânsul e l egată însăş
rile pentru diferite lu
l egenda întemeierii
crări au sporit şi ce
oraşului Bucureşti 
rerile pentru decla
le-ar putea pune la
rarea de noi monu
dispoziţia Ministeru
mente istorice. Astfel
lui, pentru ca biserica
s'a cerut a se înscrie
atribuită de tradiţie
în r nventarul general
legen darului păstor
al monumentelor ur
să poată fi readusă la
mătoarele biserici :
cuvii ncioasă şi ono
Preajba şi Coţofeni
rabilă stare.
3 5 . Paracl isul mănăstirii Hurezi.
Î
eli n Dolj, Bă;;cen i i de
Tot între lucrările
- Fa ţada exterioară, d e l a a p a s .
nainte d e 1·estaurare.
jos elin R.-Sărat, Po·
campaniei v i i t o a r e
trebue să menţionăm restaurarea bisericii Sf.
iana din Iaşi, Gol eştii-Badii din Muscel, Ador
Gheorghe din Botoşani şi a bisericii din Vădeni
mirea Maicii Domn�Jui din Slatin a şi Bărbuleţul
(Gorj), cari dispun însă de fonduri proprii de jos din Dâmboviţa. Aceste cereri se găsesc
cea dintăi dela Casa Bisericii, iar cea de a doua
în cercetare, în vederea revi zuirii Inventarului,
care se va face în anul viitor, - a\'ând pentru
dela d · na Maria Pleniceanu, proprietara moşiei
aceasta concursul unei persoane speciale, din
şi ctitoră, după neam, a bisericii. Studiile prea
labile pentru restaurarea acestor două biserici
serviciul Administraţiei Casei Bisericii, care a
au fost încredin ţate d-lui arhitect Ghika, care
vizitat până acum întreaga Oltenie, întocmind
rapoarte amănunţite cu privire la valoarea isto
rămâne să le prezinte, la vreme, cu toate ele
mentele cerute, spre aprobare Comisiunii.
rică şi artistică a bisericilor şi mânăstirilor noa
stre din această regiune. D upă ce astfel se va
Aceste sunt, Domnule i\linistru, lucrările ce
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cerceta întreaga ţară, se va procede l a o rigu
roasă revizuire a Inventarului, clasându· se nu
mai monumentel e ce reprezi ntă adevărată va
loare istorică şi artistică şi declasându· se toate
cele ce nu mai posedă o atare valoare. Inceputul
.în această direcţie s' a făcut prin declasarea bi
sericii Zlătari din Capitală şi, după rapoartele
motivate ale d · lui arhitect al Comisiunii, a bi·
sericii Domneşti din
Bârlad, Sf. Ioan din
Vasl ui şi Cotmeana
din Argeş.

1 909
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autorizate de către aşa zişii comoroşi şi negu
ţitorindu -se obiecte antice de către tot fel ul de
samsari i ndigeni şi străi ni.
Pe lângă Buletin, biroul Comisiunii, prin Se
cretarul său, a întocmit şi a tipărit, din ordi
nul Domniei voastre, o elegantă bro;ură cu
informaţii istorice pri vitoare la monumentele
din Curtea- de-Argeş ( Ruina Sân-Nicoară, Biserica domnească şi
Reşedinţa episcopală) , pe seama escur/:
-t!f
sionistilor f10ancezi in
România, cari astă
Paralel cu lucrăril e
toamnă, între altele,
privitoare la conser
au ţinut să viziteze şi
varea şi restaurarea
m inunata fundaţie a
monumentelor isto ·
lui Neagoe-Vodă de
rice, Comisiunea s'a
pe valea Argeşului.
i nteresat de bunul
Tot în biroul Comi
mers al publicaţiilor,
siunii, din i ni ţi ativa
de îmbogăţirea co·
şi sub privigherea di
lecţii lor şi de organi·
rectă a d-lui Admini
zarea serviciilor pen
strator al Casei Bise
tru efectuirea lucră
ricii, P. Garbovicea ·
rilor.
nu, se adună mate
Publicarea « Bule·
rialul necesar pentru
ti nul ui » s'a făcut în a
întocmirea unei « Că
celeaşi condiţi uni ca
lăuze ct monumente
şi în anul trecut, cu
l�r i storic�t , în care
noi colaboratori. S'au
cei doritori să găsea
cuprins însă în pro
scă lămuriril e trebui
gram şi antichităţile
toare pentru cât mai
dobrogene, p e n t r u
l esnicioasa cercetare
care a m avut colabo
şi cât mai buna cu
rarea unui bun cu
noaştere a vechilor
noscător şi zelos cer
noastre biserici şi mă
cetător al lor, a d-lui
năstiri-monumentc
Const. Moisil, profe
istorice.
sor în Tulcea, pe care
Pentru interesul
Comisiunea, în urma
deosebit ce arată şi
avizului ce i s'a cerut
concursul preţios ce
de Minister, 1-a reco
acordă publicaţiilor
mandat ca reprezen·
şi, în genere, lucrări
36. Paraclisol mănăst irii Hurezi .
tant pentru DobroFaţada cxt erioa,·5, dela apus. După restaurare.
lor Comisiunii, ţinem
gea, al său şi al Dide plăcută datorie a
recţiunii Muzeului naţional de antichităţi, în
expri ma aci toată grati tudinea ş i mulţumirile
scop de a se putea priveghi a mai de aproape ca
noastre Domn ului Administrator al Casei l3i 
să se aplice cu rigoare atât Legea pentru conser
serici i . A ceasta cu atât mai m ult, cu cât pre
varea monumentelor cât şi Legea pentru des
ocupările d-sale, chiar şi în Administraţi a spe
coperirea obiectelor antice, cari l egi - mai ales
cială a prosperei I nstituţiuni ce conduce, sunt
acolo - se calcă şi se eludează l a tot momen
îndreptate, întru cât priveşte publi caţiile ce edi
tul şi în toate părţile, făcându-se săpături netează, in primul loc, tot spre istoricele lăcaşuri
·
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dumnezeeşti. Astfel, după ce în 1 906, s'a ti-

37.

Paraclisol ''mă năstirii H orez i .

'
- Vede1�e ext eJ·ioară, dela răsărit. - După restaarare.

-

părit monografiile mănăstirilor • Polovragi » şi
« Strâmba » , anul trecut s'a qpărit o completă
monografie asupra • Tismenii >> , iar acum se pre
gătesc alte două nou ă - asupra «Crasnei »
şi « Go vorei » . Toate pt1in harnicul şi dislinsul
ist oriograf al Gorjului - d. A l. Ştefulescu.
Colecţiile deasemenea au sporit' în mod
imbucurător. S'au pro�:.�. rat mai multe seri i
de fotografii noi, s'au cumpărat mai mul te
zeci de volume publicaţii de specialitate, s'au
întocmit câteva lucrări de relevaţie şi s'au
co mandat aproape douăzeci copii de vechi
zugrăveli bisericeşti - picturi şi acuarele 
lucrate de d - ni i A . Mihailescu, D. Norocea,
Poitevin şi de răposatul pictor A. Baltazar.
- Toate aceste noi achiziţiuni pentru ar·
hivul Comisiunii, prevăzut de articoul 1 1
din regulamentul legei pentru conservarea
şi restaurarea monurnentelor, s'au clasat, ca
talogat şi rând uit In noul local al Administra
ţiei Casei Bisericii, unde s'a pus la dispoziţi·
unea Comisiunii frumoase şi îndestulătoare
încăperi : un birou pentru lucrări, o sală mare
de muzeu pentru colecţia tablourilor, acua
relelor, copiilor de picturi şi albumel or de foto·

grafii şi odăi suficiente pentru Serviciul de ar
hitectură al monumentelor, înfiinţat în anul
acesta.
Prin înfiinţarea acestui Serviciu şi a Bi·
roului special pentru monumente s'a a
juns, în sfârşit, la concentrarea lucrărilor,
cari, până aci, se îndepliniau prin diferite
servicii şi birouri ale Administraţiei Casei
Bisericii şi ale Ministerului, ceeace avea de
urmare mai întăi imposibilitatea de a se
aplica strict dispoziţiile legii şi ale regula·
mentului în ceeace priveşte, mai Ples, în
tocmirea studiilor prealabile pentru lucră
rile de restaurare şi apoi greutate.a de a
supraveghia mersul şi executarea acestor
lucrări cu seriozitatea cerută. Acum însă,
că Serviciul de arhitectură şi Biroul special
al monumentelor s'a înfiinţat, Comisiunea
a avut onoarea a Vă prezenta spre apro
bare anumite dispoziţiuni, a căror strictă
observare va putea garanta un mai bun şi
serios mers al lucrărilor în viitor. Intre a
ceste dispoziţiuni menţionăm următoarele
propuse de d. Ion Kalinderu, Preşedi ntel e
Comisiunii :
« 1. Pentru orice lucrare de restaurare sau
re pa rare mai radicală, care ar afecta în câtva
stilul sau ornamentic a monument elor (art. 1 1 ,
:-�1. 1 din regulament) , v a trebui să se prezinte
lucrări prealabile (releve·u ri, fotografii şi ra38.

Paraclisol mănăstidi H o rezi .

Vedere exterioară, dela răsărit.
- Inainte de restaurare.

-

p oarte amănunţite despre starea monumentului
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respectiv, apoi planuri, devize şi studii despre
noile lucrări ce urmează a i se face) cât mai
complete, pentru ca pe baza lor Comisiunea
să-şi poată da avizul în deplină cunoştinţă de
cauză, rămânând ca acolo unde trebuinţa va
cere, să se cerceteze l u crurile la faţa locului • .
« 2 . . Recepţiunea lucrărilor întreprinse sub
auspiciile (omisiunii se va face de un membru
delegat al ei sau de o p ersoană tehnică spe
cială, recomandată de Comisiune• .

39.

1 89

1909

ADMINISTRAŢIA
COMISIUNEA

BISERICĂ

A CE A ST Ă

CASE!

B ISERICII.

M O N U M E NT E L O R

(S A U

I ST O R I C E .

M Ă N ĂSTI R E

)

STĂ

S U B O C R O TI R E A L E G E I P E N T R U C O N S E R V A R E A
M (> N tJJ\ I E N T E L O R

P U B LI C E .

In cei a ce prive.-;;t e bur::.ele pentru studiul pic
turei bizantine, pe care Onor. Administraţie a
Casei Bisericii l e a înscris anul acesta în bu
getul său, amintim să ele au fost conferite d-l or

Foişorul lui Dionisie dela m :inăstirea Hw-ez i .

-

După restaurare.

Ca urmare a acestor dispoziţiuni s'a cerut
domnilor arhitecţi dirigenţi ai lucrărilor de res ·
taurare să depună la Biroul Comisiunii studiile
şi documentele de cari se servesc în lucrările
lor. Asemenea, ţot după propunere.a d-lui I . K a
linderu, s'a recomandat a se întocmi o instruc
ţiune specială cu privire la modul cum trebuesc
întreţinute şi îngriji te monumentele istorice, ·
instrucţiune ce se va afişa la respectivele bise·
rîei şi mănăstiri, la cari se va mai aşeza şi câte
o tablă cu următoarea inscri pţie:

-

A l. Mihailescu şi D. Norocea, disti nşi ab:>olvenţi
ai Şcoalei de Arte frumoase. din Bucureşti şi ti 
neri cu lăudabilă râvnă pentru cunoaşterea ve·
chei noastre picturi bisericeŞt i . Lucrări le lor
anterioare - cel dintăi la restaura_rea frescuri
lor dela biserica Stavropoleos, al doilea la re·
pararea p icturilor dela mănăstirea G ovora-au
i n vederat îndeaj u ns talentul şi aptitudinile lor
tehnice pentru ca, fără a-i mai supune la alte
probe, Comisi unea să le confere aceste burse.
Astfel, d up ă ce mai întâi au fost îndrumaţi să în·
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treprindă 0 călătorie de studii pe la bisericile
şi mănăstirile ţării , spre a cunoaşte bine ve
chile noastre picturi , - tinerii bursieri au fost
trimişi în stăinătate să îndeplinească, timp de
trei ani de zile, programul de studii şi lucrări
ce l i s'a întocmit. De prezent ei se găsesc în Ita
lia ( Ia Ravena), unde, precum dovedesc memo
riile şi c opiile de picturi bizantine înaintate pen
tru colecţiele Comisi unii, lucrează cu mult in 
teres şi râvnă. Sperăm dar că, tu ·r eintoarcerea
lor în ţară, vom avea, în sfârşit, la îndemână două
persoane bine pregătite pentru a li se putea în
credinţa 1 ucrările de restaurare a vechilor noas
tre p icturi bisericeşti, lucrări pe cari , tocmai din
cauza lipsei de artişti speciali, Comisiunea a fost
şi e încă nevoită să le arnâne pentru mai târ
ziu - cum bunăoară sunt lucrările pentru res 
taurarea picturilor dela biserici le lui Ştefan-cel
l\lare din Păpăuţi, Dorohoi şi Hârlău şi dela bi
serica Curţi i Domneşti din Târgovişte, p entru
a nu pomenl decM bisericile restaurate ca parte
arhi tectonică.
Atunci va fi nevoe să se înfiinţeze pe lângă
Comisiune o secţiune specială pentru aceste lu
crări. Căci astfel numai Serviciul de restaurări

al monumentelor istorice va fi complet orga
nizat, ne mai rămânând decât ca el să fie de
plin statornicit printr'o nouă revizuire şi com
pletare a legii şi regulamentului respectiv, ceia
ce se prezintă, tot mai mult, pe an ce trece, c a o
i mperioasă necesitate.
Aceasta şi pentru a răspunde cât mai bine
interesului p e care publicul românesc îl mani
festă în mod crescând pentru cunoaşterea ş i
cuvi incioasa conservare a monumentelor noas
tre străbune,- interes deşteptat şi cultivat, în
timpul din urmă, şi prin silinţele neobosite ale
unor scriitori lumi naţi şi patrioţi ca dd. N.
Iorga, Al. Tzigara-Samurcaş, Al. Stefulescu etc.,
a căror colaborare la lucrarea noastră avem
deosebită bucur i e a o anunţa aci.
Cu aceste încheiem, Domnule Ministru, ra
portul ce - potrivit art. 16 din regulamentul
legei pentru conservarea şi restaurarea monu
mentelor publice - Vă datorăm cu privire la
activitatea Comisiunii în anul curent. Mulţu
mindu-Vă călduros pentru bunăvoinţa cu care
totdeauna aţi urmărit şi aţi sprij init lucrările
noastre, Vă rugăm să primiţi asigurarea înaltei
noastre consideraţi uni.
�

Bucureşti, JI Dece m vrie 1909.

/1\ e m b r i i :
1. K A L I H D ERU, GR. C E R K EZ, H. G A B R I E L.ESCU, G. /1\ U R HU
Secre tar :

ALEX. LAPEDATU.

40. Parapet sculptat i n piatr::i, la Foişorul lui Dionisie ,dela Hurezi.
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