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N. Gh • k a - B u d e s t • 

Un îndrăgostit a.I aorhirtedu·rii româneşti ş1 uin iub irolf' a·I 
sbuiciumatuilui trecut i•stori1c a1I ţăr ii noastre, aThiitectvl N. 

Ghika-Bude.şti, a iire1cut tpragu1l veşn.i·eîoei într'c~ z1 sumbră de 
iarnă, rl.a 16 Decembrie 1943. 

A fost fi.u1l 1J1ui Eiugen N. Gf-rika-Budeşti, ma-re proprietar, 

pidor şi muzii0a1nt dishns şi a·l Elene i, născută Ca1ntacuziino, 

care era netpoat.a .J1u1i N i·colae Canfla•c uzino , fost ma·re .logo

făt .a1l lui Mihai Vodă Sturza. 

Născu+ ,J,a 12 Deicembriie 1869 în laşi, Ni1colae Ghika-Bu

deşti •urme·ază cufs·uri1le şcoalei primare ila Lam.anne în Elveţia 

între 1877-1881, după •cam se duice la Pa-ri•s wnde urmează 
cur:>u1rile ,J,ircea1l1e ,la „5cde Mong·e", înflre 1881-1884. 

Se întoaKe ·apoi în ţ1a.ră si te•rmi·nă ·l·a laşi J;ceul, la l.nsti 
tuteile Uniite, în 1888, u.nde a 1a.vut ca profosori pe Co_bă l 

ce~cu, Ponii şi pe Tzoni : 
lncli1nări1le :lui şi seriozitatea Şcoalei de Poduri şi Şosele de la 

Bu1curnşti, uinde e1ra di1red.or unchi1u1f •său Gh . Du.ca, îl fa.c să 
se îrnorie J.a cu1~51u 1ri1le vestitiei şcoale pe care J·e urmează în

tre a:nii 1889-1893 . La ·această vestită şcoa.lă a0re ca pro

fesori pe Anghel Saligny, T. C. Istrate şi Ion Cant·acuzino. 
ln 1893 N. Ghika-Budeşti ple•aică la P.ar i•s, se înscrie ·la Eco le 
Na·tionall•e Su1perieure · des Beaux-Arts şi începe să sfodiez·e 
arhit;edura, rntrând îin ateJi,eruil ma·estrnl·ui La.foux că1mi·a îi 
fu15ese recomarndat de ChaT·l1e·s G.arni•e-r, cunoscutul arhite.ct · 

el Operni di•n Pa-ris şi de Pi·erre Pwi·s de Chavannes, unchiul 

prin a!ianţă a ·l•ui N. Ghika Budeşti. 

ln 190 I e1ste diplomat de Guvernul Francez. 

ln 1905 e•s+e numit aorhitect în M·i1ni\Sterul lnstrucţi·uinii Pu -

, 

bli«oe, de u•nde, în 1906, +·rece în s·ervi1ciul Com'5i1unii Moniu
menteilor l·storiice. 

Aci a şi rămas Ghika-Bude1şti ş.i a servit lmMuţia .peste 

1reizeci de a1ni ca a·rhitect şef a·I Servi•cioul·ui Tehn rc, dL1tpă ca•re, 
fond pem;·io1nat, a se-rvit ca -sfătuitor - eira membru a•I Co

mi•siiunii Moni~meintelor lstori•ce - până l•a moarte. 
Din 191 O .a fiuncţionat ca profesor al Şcoa~ei, ma·i târzi·u 

Aoademia, iar a1stăZ'i Fawltatea de hrhitedu·ră. 

l·n 1930 ·a fost n1umit membru de onoare a1I Academi•ei Ro-

mâne. , 
Intre apernwe aorhitect.ura1J.e pri1nioiipa.l1e, c·reate de N. Ghika-· 

Budeşti , care dă preferinţă construcţiilor în cărămidă aparento 

şi impune o a1ocenfiuată peoete a sti·l·u·lui român·e•s1c se n·u
mără următoarele : 

Muze.ul de Artă Naţională Carol I din Şoseau.a Kisseleff ; 

Universitatea din Bucureşti pe •care e•I o conce:puse iniţiarl pe 

un vast teren liber de · lângă Podul El·e.fterie şi Bulevardul Ar

de·a1l ului. Lipsa de spaţi .u şi +rarnsformarna vechi•u•lui local a1l 
Universităţii vor fi impus ·~ui N. Ghika-Budeşti a•n1ume retu

şări a0le pl•an1ul·ui 1ini ţi• ail din care pri16nă săli1le de wr~Mr>i de .ra 

etaje•le suipelflioaf'e a·u fost poate prna a0spru ai<f-i·ca+e de acei 
cari ar fi dorit a1khcev.a mai impunător, ma·i grand'io·s. Pe un 
plan mai deosebit, cu putinţă de desfăşurare ca acela cam 
ar fi pu+ut fi ex·e•cutat în · câmpul ami1ntit ma i sus, dre Sligur că 

N. Ghika-Budeşti a-r fi re·a1lizat ·CU toiiul a-ltă operă, cu muiJt 

mai impunătoarn dercât aceea ca-re i-a fost impu·să de ·con

diţiile am i•ntite: ·lipsa de spaţi·u şi transformarea ve•chi•tJ.l ui 

loca!I. 
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Casa Rosetti 

Casa Gein•er0a1I R. Roset-Pi din Str. Ba1rbu Catargi, Casa 
Goorge Şti1rbey ,..J1i·n Domnie.şti Bacău, l·i1ceuol di1n Râmini•cu

Yâ:lcea, Bi•serr.ca română u1ni·tă din S+r. Pofonă, Bi·seorica nouă 

de ~a Copou-laşi , Mamdeul lui Ya·sil·e ' Al•ecsaindri de l·a Mir

ceşt-i, Laboratorl)•I Dr. I. Canta·cuzino drin Bucurnşti, luicra+ în 

col•aborarn cu i·ngin1eru·I Gh. Ba1 l'ş, s.u1nt tot atâtea opere arh·i

tediurnl•e re·aj'izate de N. Ghika-Budeşti. 

ln ce priveşte opera publiciistică, în afară de nenumăira

t.e·l·e reoleveuri şi stud1ii as·upra veche·i noastre ar-fie a1rhi.te · 
mie pe car1e ~e-a rirdiicat pe•rsona·I şi ou ajufornÎ e1le,,.,~lor şi co
laboratoiri1br săi tehnici, duipă ·exemplul lui Gh. Ba ·l·ş, N. 

Ghika-B•ude·şti a încercat u•n studli1u die ma1ri proporţii ·a·supra 
desvo'itării aorhitedur•ii rornân·e·şti de I.a În1ceputmi·l1e ei şi până 

în z·i•l:el·e •noastre şi a i1sbufi.t să adune într'o .µucrare de s·infieză, 

în patru mari vo1l•ume dooume•nt.are , mai toate bi,seri1ci-l•e di1n 

Muni1eni·a şi Oltenia .cata'iogându-l1e şi dasându-le drupă epocii 

şi stabilind iproto+ipuri şi deri·vate ale acestor·a. 
Un şiir de studii pregăhtoare, publ.i1care în B·uletinuil Comi:. 

sioLJnii Monumeinte·l'Or Istorice de N. Ghika-Budeşti şi de alţii, 

i-au stat 1l·a îndernâ1nă pentru pregătirea l•ucrării de sinteză 

pe care el a r·e·a.lizat-o în apeira amintită. 

r------··· ·- --::·---.--~-··------~-··---„·--··---·-···----

Muzeul de Artă Naţională Carol I 
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Universitatea 

Invitat ia Pari1s de ·prof.esoru1I Gahriiel MiHet, N. Gh1ik·a

Budeşti a rnsti;f pat.fu confo~i1nţe care .cuprind rezumatul sfo

diibr saile cu1pr.iinse în oel1e patrn vo1l1urne ami1ntite . 

Această u.ltirnă, încercar•e de srin.+eză cum a i1 nt.i ·t.uJat~o el 

mode.st, a răma·s în manu1~cris şi ou ·uinel·e înt·regi•ri necesa1r·e 

va trebui ·să-şi găsească bwl şi timpu1I pentr.u a fi dată la 

ivea·lă. 

Preţuind ve·chi1l,e noastre 1 lă1ca•şuri d:e înichi·na.re, biiser·i1cile 

străbune, N. Ghika-Budeşti .a fost uin aprig . apărător ail 1lor 

ţinând piept năva·l•ei de înnoim care se dă şi a·stăzi ·cu ·a •ceeaş•i 

neostoită îinv.ierş·u1na1re. 

A·lătuori de Gh. Balş ~i cu ajutorul neproewpeţit ail Corni

si.uni·i Monumentiebr lstori1ce ~i în deosebi a1I ace•fui mi.aş care 
a fost muilţi ·ani Preşediint·eJe a·cestei Comi·siunii, regr.et·afol 

N. Iorga„ N. Ghika-Budeşti •a creat o şcoală şi a pregătit 
urmaşi destoi1n.i·ci pe·nfru sa·rcrna g1·e·a a păsrrani ş1 rnsra-u

rări· i veoehib:r ctitoni·i române·ştii. 

Drumuril'e trnse de el · vor t.r·ebu·i u1nmate i·ar studiide ş. i cer

cetări1 l•e desvolrt.ate şi duse mai depa·rte de aoeei cairi poartă 

pe umerii 'lor răspunderea C?ntinuităţii . 
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