ENERGIILE UNEI

VOCAŢII

Activitatea de cunoaş
tere, or.rotire şi punere
în valoar a mărturiilor
istorice cu a ·pcct monum ntal apare, consid erată
în cadrul istoriei ulturii
român şti, legată dir ·t
ş i strîns de mişcarea de
rcdcşt p tar
naţională şi
s- a dezvoltat într-o intcrd pendenţă dial e ti că
c l dezvoltarea de ansam, blu a ·ulturii, a studiilor
ist orice de la noi din ţa
ră şi mai cu s a m ă în raport intim şi complex cu
încer ările şi căutările
culturii noastr d
a-şi
dcscop ri propria idcntitat , d a-şi defini sp cificul în cadrul culturii uropene.
Plecînd de la o bază reală largă, bogată şi varia tă,
constituită de îns -si monument 1 noastre istorice, aflate
într-o r laţie sp~cifică, complexă, cu univ rsul atît
de bogat al culturii populare şi caract"rizat nu atît
de dimensiuni neobişnuit şi de materiale preţioas cît
mai ales de concepţia - chillbrată şi d fondul de s nsibilitat şi po zie rafinată şi viguroasă totodată, activitatea aceasta a atras, încă de timpuriu, personalităţi de
prim ordin ale int lectualităţii româneşti. Savanţi de
înaltă autoritate Alexandru Odob seu, Ni ola Iorga,
Vasile Pârvan, Alexandru Lap datu, Constantin Dai oviciu - , jstorici ai arhitecturii şi artei - G org Balş,
N. Ghica-Bud şti, G -orge Oprescu, I. D. Ştefănescu, R.
Bord nache, Grigor Ionescu - , scriitori, pictori şi tehnicieni - Gr. Al xandrescu, Cezar Bollia , Petru Comarnescu, Nicolae Tonitza, Costin Petr seu, Hrandt Avakian, arhitecţii Trajanescu, Ştefan Balş, Horia Teodoru,
oameni de artă şi oameni de carte au fost atraşi m r u
de bogăţia domeniului. şi de complexele s mnifi aţii intelectuale sau afective ale mărturiilor din piatră sau lemn
ale imaginaţiei creatoare a culturii noastr tradiţionale.
Nu a existat nici o mare cotitură istorică, nici. o fază
mai în mnată d dezvoltare a societăţii şi ulturii româneşti car să nu-şi găsească r prezentanţi de seamă şi în
a est dom -niu al grijii, cunoaşterii şi înţ 1 g rii monumentelor.
D curînd a plecat dintre noi, · Vasile Drăguţ, al
cărui rol d
seamă în construir a unei conc pţii şi un i
activităţi noi, privind monum ntele şi bunurile de cultură corespunzătoar
societăţii şi culturii româneşti de
astăzi, este îndeobşte cunoscut. Istoric de artă oa formaţie, încă de tînăr activitatea sa a fost legată de monumente, de creaţia istorică a poporului nostru, un loc
special ocupîndu-1 în acest cadru arta epocii medievale,
fără însă a rămîne departe nici de celelalte epoci sau
stiluri. Primii săi paşi în domeniul cunoaşterii şi ocro-

tirii cr c ţi i trecutului - pc atun i, între 1956 şi 1961,
lucra în adrul Di.r cţici Artelor din Ministerul Culturii - au fost t ot atîtea afirmări al - unei trăsături p
care vremea si activitătil ulterioare aveau s-o definească dr -pt ~ ad vărată caracteristică a personalităţii
lui Vasil Drăguţ - legătura cu terenul, cu monumentele . i muze le, lucrul pc monum nt şi pe opera d artă,
opu
omentariului livresc, peculativ. Probabil, tocmai
acest contact dir ct şi îndelungat cu monum nt -1 , cLL
izvoarele d cultură materială - cum se numcs · pretenţios în limbajul de specialitate a determinat alte
două dir cţii de gîndire şi activitate al
istoricului de
ar tă: preocuparea p ntru soart a monumentelor, p ntru
păs trarea, con servarea şi valorificarea lor, pe d o parte,
~ar p
de alta, inter -sul pentru ansamblul cr aţi i trecu t , de la capodoper pînă la cele mai umile lu rări,
p ntru bogăţia şi varietatea pra tică, de ne ·uprins a
a esteia şi de aici, a o consecinţă, accesibilitat a p ntru dom niul reaţiei populare şi pentru r alitatca arheologică am b le prelungiri şi compleme ntare al r alităţii car -1 interesa major: arta veche românea. că.
După p rioada p tr cută în cadrul Dir
ţi ei artelor din Ministerul Culturii, timp în care a cu noscut r ţcaua de instituţii, mijloac le de care domeniul patrimoniului cultural di spun a şi şi- a î nceput în d lungata
şi bogata act ivitate de teren, vreme d şap te ani, ca c re tător în Institutul d Istoria Artei, pe atunci sub cond uccrea prof orului George Oprescu, avea să se bucur d răgazul şi de ondi ţiilc n ccsar studiului. In ac astă p r i oa d ă, prin num roas c rcetări în teren şi
prin stăru i toar 1 cturi s va constitui baza un i d cum ntaţii. ştiinţif i ce, continuu îmbogăţit ult rior, ş i schiţa
principal le dir ţii d - cerc t ar d mai tîrziu. Înc pînd cu anul 1968 a tivitat -a lui Vasil Drăguţ av a să
c desfăşoare constant şi sist matic, pe d ouă planuri: unul
de cer etător şi d ascăl - din 1964 a devenit conf r nţiar la Institutul de Art
Plastice „Nicola Grigorescu"
apo i succ siv profesor (1 980), re ·tor (1 976 şi, din nou,
1980), şef d ' cate dră (1 984) şi dire tor al Institutului de
Istoria Art i - , celălalt de onducător şi organizator
al unor activităţi de ocrotire şi valorificare a patrimoniului cultural - 1968: director al Directiei Muzeelor
şi Monumentelor din C.S.C.A.; 1971: dir ctor al Dirc ·ţi i Monum nt lor istori e şi d
artă; 1975: director al
Direcţi i Patrimoniului Cultural Naţional (pînă în 1976)
şi sccr -tar al Comisiei Centr le de Stat a patrimoniului
Cultural Naţional; 1971: rn mbru în conducerea Centrului internaţional p ntru onservarea şi restaurarea monumentelor şi din 1984 preşedinte al Adunării generale a
centrului; membru al ICOMOS (din 1968).
Ca profesor şi cerc tător a deschis numeroase orizonturi noi cercetării atît prin ceea ce a studiat şi publicat dir ct, cît şi prin promovarea şi încurajarea studiilor altor cerc tătari mai tineri. In acest sens trebuie
amintite cît eva din direcţiile principale ale gîndirii sale
de specialist, dintre care multe transpar din articolele
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-ş i că rţile publicate, dar altele din fericire puţine a u ră m as încă în proiect la da ta la car e o soa rtă n e miloas.;1 ş i gr[1bită l-a secerat în plină activitate şi putere
cr eat oar e. Între acestea, tre buie amintit proi ectul - p
car e-l construia m etodi c în ultima vr me - al unei isior i i a a rtei bizantine centrate pe tradiţie balcani că . Una
·d intre preocupă rile co nstante ale lui Vasile Drăguţ a
fos t aceea de a defini rolul jucat de p oziţi a istorico-gco.grafic.;1 a Teaţie i româneşti din tr cut, s itua tă la interfe renţa dintre m area ar ie a artei bizantine ş i zona arte i
'Occide ntale, în determinarea s pecifi cului acesteia. Aceas tă
preocupare şi-a găsit expresia ad ecvată în cărţile sale
d es pre Arta gotică în România ş i despr e Pictura muntlă clin Transilvania, dar şi în alte manif s tă ri ş i publi aţii cum ar fi simpozionul internaţi onal des pre Baro ·ul balcanic de la Bucureşti (198 3) şi ultim a sa carte
d ma ri proporţii Arta românească (vol. I).
O d e osebită atentie a acord at Vasile Drăguţ feno m enului de artă provincială, văzută sub multiplele e i
aspecte de loc de g es taţ i e a t ndinţclor stilisti ce urm înd ·ă s afirm e în sensurile m ajor
aulice şi urb ane ale creaţi ei , de izvor de informaţi is tor i că ,
precu m şi de fenomen cultural complex, putînd informa
a. u pra gustului ş i î nţelegerii csteti ce ale mas lor largi
p opular e. Din această pr ocu pare a r ezultat o se rie de
lucrări r ealizate mai cu sea m ă de elevi s i colaboratori
c um este publicarea .m anuscrisului cu min:iaturi al Erot ocritului scris de logofă tul P etrache (edita t de Dr. G.
P opescu-Vîlcca cu prefa ţă de D . Deligianis) sau , încă
s ub tipar, Repertoriul m onumentelor m edi evale de lemn
d e p c Valea Mur eşului (autor Ioana Cristach e-Panai t) .
Dealtfel, prco upar ea e dităr i i unor re pertorii siste matice
s -a înscr is printre gîndurilc d că peteni e ale lui Vasile
Dră guţ, av înd ca prim r ezultat a pa riţi a celui dintî i vo1um al Re pertoriului picturilor murale nieclievale elin
România. d eşi nu a fost s tră in nici de ini ţi a ti va Re pert oriului arh eologi c, după cum a impulsiorn: t şi publicar ea
diferit lor r epertori i de gen, apăr ut e în ultim a vre me
î n publicaţiile periodi ce cen trale sau ale mu zeelor. U n
gînd la fel d
onstan t a fost şi acela de a publica cît
mai grabnic r ezultatul cer ce t ăr il or de t er en. U rm ă r ea
s iste matic sesiunile anu ale de r apoarte ale arheologilor
~i, la vr emea sa, a impulsionat r eluarea seriei de Materiale şi cercetări arheologice, dup ă cum, atît la Dir c ţia patrimoniului cultural naţional cît şi , ulterior, la
Institutul de Istori a Artei a organizat sesiuni periodice
d e co muni că ri şi a vegh ea t la publicarea aces tora în
orga nele periodice ale celor d o u ă ins tituţii.
E vantaiul preocupărilor sale a î mbră ţişa t în egală
m ăsur.;1 ş i lu crările m onografice: Humoru], D obrovă ţul,
a rta brîn coven ească sau pictura murală din Mold ova t ot atîtea te me abordate de Va ile Dră guţ ş i în cadrul
că rora a adus substantiale contributii. Dar tentatia mon ografică s-a extins ş i asupra crea.ţie i mai noi, · ades a
s tudiul său punînd în lumină creaţia unui conte mporan,
aşa cum s-a întîmplat, ca să nu cită m decît cea mai
recentă lucr ar e, cu monografia privind opera colegului
ş i prietenului Constantin Blendea.
Ne num ăratel e co ntribuţii critice, sub variate. form e
d e la monografi c şi arti~ol critic, pînă la cuvînt de ver-

nisaj sau cro111ca, privind arta co nte mpor a nă român ască ar putea, ele singure, să co nstitu ie obiectul unui
studiu de istoriografie s p ec ifi că , dar ele n e a par subsumate a ctivit ăţ ii de editor ş i promotor pe care a d es fă 
ş ur.at-o ca red ac t or-şef al r evistei „Arta", pe car e s-a
s tră duit s-o transforme dintr-o tribun ă profesională r ol on ora bil dar îngust - într-un for de dezb ater e est e ti că şi i s t o ri că cu privire la trecutul, prezentul ş i destinele arte i r omân csti .
In sfîrşit, activ:itatca sa de organiza tor şi conducă
tor i-a oferit prilejul la întîlnirca cu ea did actică, să
contribuie la teor tizarea unui domeniu aplicativ de
m ar im p ortanţă , d~1r gre u accesibil: conse r var ea şi r esta urar ea bunurilor d cultură, domeniu pe car e-l s tă 
pînea ca nim eni altul, adesea ·pre uimirea practicienilor veterani , d eşi nu era unul dintre aceş ti a.
Dealtfel , în cadrul atribuţiilor succesive de cunoscă tor !-ii organizator în domeniul ocr otirii patrimoniului
cultural ce i. s- au .încredinţa t, nu s-a mulţumit nici o
dat.;t să fi un sim plu administrator, un dispecer, ci s-a
angajat plenar, aducînd întotdea una î n discuti e si în
acţiun e lumin a unor mo tivări raţionale , înten~eiat~ pe
co mpe t nţa profcs i.o n ală şi pc cunoaş te r 'a si s tem atică
a monum entelor . A contribuit direct la elaborarea Legii
ocrotirii Patrim oni ului cultural na ţional ·precum ·Şi la
organiz·H·ca i ns titu:ţiilor şi a t.ivităţilor decurgînd din
·~ces t act n or mativ. A juca t un rol de me ntor si. îndrum ă tor luminat în r estaurarea cîtorva ansa mbluri artisti c r mi nentc - picturile ex terioare de la Humor si
Voron e ţ, lăcaşul de la Rîm e ţi , pictura de la Cozia, cas~
telul de la Lăzarea, cetatea Adakale s.a . î n acelasi cadru
a creat , împreună cu col gii săi de ·specialitate." atît la
Direcţi a Patrimoniului. Cultural Nation al cî t si la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigoresc u" p~ima scoală
naţi o n ală de r estaur are a picturii murale, cu rez~1ltate
cunosc ute i aprec iate pe plan internaţi o nal.
în ultima vreme r a preocupat de protecţi a a ntis . i s mi că a m onum entelor ş i muze •lor , proiectînd orgarn zarea unor studii şi schimburi de xp eri enţă pe plan
i ntcr nation al.
In .p reajm a săvîrşirii sale din vi a ţ.;1 , o ţară prietenă
îi acord a cca m ai m ar cinstire si r ecun oaster e : Societa tea arh eologică a Greciei - cel ' m ai î nalt · for de specialita te din acea ţară - îl coo pta m embru al e i.

Îndureratele slove sînt prea să race ca să poată cuprinde toa tă aceas tă proteică en ergie care a ars pînă
la istovire în fl acă ra pas iunii pentru adevărul şi fru mosul monum entelor neamului. Doar golul lăsat în urm ă
n e poate da ~ea m a de însemnătatea personalită ţii care
a trecut, pe ntru totdeauna, hotarul tăcerii. Dar la Rîmeţi,
vegheat de monum entul că rui a el, cel dintîi, i-a smuls
taina vechimii ş i frumuse ţii sale fă ră perech e, Vasile
Drăguţ poate dormi împăcat, cu conştiinţa datoriei împlinit , iar pe les pedea proas pătului mormînt putem grava
fără fri că adagiul poetului „NON OMNIS MORIAR".
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