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ÎNL\INTL\Sll NOSTRI „ „ 

Nicolae Gl1i ka-Hudeşti CIB69- 19fl.3) 

Decen de 11 1. PAI LAD r 

Omul şi viaţa 

Nicolae Ghika-Budeşti se naşte la laşi, 
la 22 decembrie 1869 (3 ianuarie 1870), 
ca fiu mai rmre al lui Eugen N . Ghika
Budesti si al Elenei B. Cantacuzino. 
În vî.rstă . de numai patru ani, rămîne 
orfan de marnă. « Nu cred - va scr ie el 
la sfîrşitul vieţii - ca mintea om ului să 

poată închipui o mai crud ă soartă ca 
aceea de a nu fi cun oscut-o pe marn:i 
lui. Nu m-a m putut împăca ni ciodată 
cu această crunt:\ fatalitate, care rămîn 
co nvins că a avut o înrîurire din ce le 
mai puterni ce as upra întregii m ele vi eţi . 
Am rămas r e un oscător bunici lor m ei, 
ca ş i ce lo r mai d e aproape dintre rudele 
m ele, ca r e au înţe l es aceast~ cumpl it5 
suferinc5 ». 
Aşad a r ; dupfi pi erderea mamei , că ldura 
m ediului familial, zilel e fericite ale copi -
1:\ riei i l e vor oferi, cu ned ez minţită 

gen erozitate, buni cii Vasil e N . Canta
cuzino şi Pulh eria, născută Rosetti
Bălăn esc u , îm preună cu cei trei f ec ior i 
ai lor, unchii Matei, Ion şi Nicolae, în 
case le l o r de la l aş i ş i d e la Hoiseşt i 

(jud eţ ul l aşi), unde, cum sp un ea adesea 
Ni co lae Ghika, « nu sirnteam în ju ru l 
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meu decît dragoste, bunăvoinţă, senină
tate şi veselie ». 
Şi cum n-ar fi fost aşa cînd aceşti bunici 
ş i unchi Cantacuzini erau chiar oamenii 
de omenie, sufletele nobile şi curate pe 
care Nicolae Iorga îi caracteriza spu 
nînd : «Viaţa de desăvîrşită distincţiun e 
păstrând încă ceva din secolul al XVII I- iea, 
şi-a găsit una din cele mai simpatice 
întruchipări în chiar această ramură a 
Cantacuzin ilor din Moldova, care a dat 
atîţia factor i importanţi în viaţa Ţărilor 

Româneşti, pînă la acea deoseb ită per
sonalitate care a fost profesoru l Matei 
B. Cantacuzino» i. 
În ase menea pilduitoare ambianţă, Nico lae 
Ghika-Budeşti, fire sensibilă cinstită şi 

generos în zestr ată, întîl nea toate condi
ţii l e pentru a-şi cultiva mintea, pentru 
a - şi c ă li caracteru l şi pentru a-şi dezvolta 
aptitudinile art istice naturale, într-un 
cuvînt, pentru a creşte, l a rîndu l lui , 
ca o personalitat e d e sea m ă a culturii 
rom5n eş ti . 

Formaţia 

În 1877 , la vîrsta de opt ani, micul Nicolae 
părăseşte cu strîngere de inimă Rom ân ia, 
Hoiseştii şi pe bunicii săi dragi, pentru a 
se duce în Elveţia . Tatăl lui îl înscrie la 
cunoscutul « College Gaillard » din Lau
sanne, unde urmaseră, la di fer ite epoci, 
numeroşi tineri români , printre care, 
mai recent, unchii Matei, Ion şi Nicolae, 
iar cu mulţi ani înainte însuşi bun icul 
Vasi le B. Cantacuzino. Departe de ţară 

şi de mediul familial , atmosfera severă a 
co legiu lu i elveţian nu pare a fi l ăsat în 
su fl etu l micului ro mân numai amintiri 
pl ăcut e. Totuşi, în decursul a patru ani , 
ca r e i s-a u părut nespus d e lungi , el se 
va adapta, treptat, disciplinei ca m rigide, 
specifi ce med iului calvin din cantonul 
Y aud, al egându -se d e timpu r iu ş i pent ru 
toată vi aţa cu un comportament auster 
şi mod est, cu un simţ civi al datoriei şi 

al res ponsabilităţii foarte d ezvoltat. Tot
odată, dragostea d e natur ă, trezită încă 

din anii cei mai fragezi în micu l parad is 
al parcului de la Hoiseşti, und e îşi dădu

seră frîu liber jocuril e c opi l ăriei, avea să 

1 Ni co lae lorgJ în " C uvînt d e int ro du cer e " IJ 
"Ain 1ntiri le unu i d1plo1nat r om.1n'' Je N icol:lP. f' .. 
C.rnt :hu21no, fd . r .uteJ ron . ~ n~J·.c l. 194') 

cunoască în faţa frumuseţii lacului Leman 
şi măreţiei Alpilor, un impuls puternic. 
«Liniştea apelor lacului, parcă adormite 
la poalel e munţilor înalţi care se oglin
deau în ele, coloritul lor mereu schim
bător au fost pentru mine o continuă 

desfătare» . 

În toamna anului 1880 se încheie peri 
oada studiilor elementare şi etapa el ve
ţiană a vieţii lui Nicolae Ghika-Budeşti. 
Tatăl său stabi lindu-se la Paris pentru a 
continua studiile de pictură începute cu 
cîţiv a ani înainte la Dresd a în compania 
cunoscutului pictor german Erwin 6hme, 
v i ne şi-l ia pentru a-1 înscri e la liceu, la 
Ecole Monge (viitorul Lycee Carnat) . 
Noua sch imbare care intervenea în des
făşurarea studiil or sa le, metodel e mult 
diferite de cele elveţ iene aplicate de 
profesorii săi francezi au p r icinuit copi
lulu i, cum e şi firesc, oarecare dezorien
tare iniţia l ă. Dar, o d ată depăşită peri 
oada de adaptare ce îi era pentru a doua 
oară impusă, tînărul elev se simte din 
ce în ce mai atras de varietatea progra
melor, în care accentu l cădea pe cultura 
generală umanistă, de calităţile unor 
profesori mereu p reocupaţ i d e a se apro
pia cît mai mul t de elevii lor, în sfîrşit 

de calda camaraderi e pe care erau înte
meiate raporturile dintre co legi. 

Totodată i -au l ăsa t im pr esi i de neuitat 
măreţia oraş ului, perspectivele lu i gran
dioase, frumoasele bulevarde pline de 
viaţă şi nenumăratele pieţe cu arhitec
tura lor bine ordonanţată, dar mai cu 
seamă splendidele grădini a la franfaise, 
printre car e fe r mecătorul Parc Monceau 
din apropierea locuinţe i ocu pa, desigur, 
primul loc în inima tînărului l icean . 
A ceste amintiri , ră mase n eşterse î n că 

după zece ani, la terminarea studiil or 
ingine reş ti în ţară, vor cîntări greu în 
hotarîrea d e mai tî rzi u a lui Ni o l3e 
G hika d e a alege Pari sul pentru studili P 
sa le de arhitectură. 
Pentru mo m ent, oricît de pl ăcută şi de 
tihnită i -ar fi fost viap de li cea n în Franţa, 
doru l de ţară precumpănea . De aci ş i 

nespu s;i bucuri e prilejuită de reîntîl 
nirea cu toată fami li a la Hoiseşti în 
vara lu i 1883, dar mai cu seamă de r eî n
toarcerea în M o ld o va şi în l aş ul natal, 
î n anul următor, pentru o lungă perioadă 
de timp . Mărturiseş t e d atun ci a părăs it 



frumosul Paris chiar cu cîntece de bucurie: 
« Adieu Paris; sans regret je te quitte. 

Je vais au loin pour ne plus revenir. » 
Cu această întoarcere la matcă, începea, 
în focul unui entuziasm juvenil, peri
oada decisivă de zece ani, în care trăsă
turile esentiale ale adolescentului aveau 
să capete 
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contur şi să se definească, 
pînă la maturitatea deplină. De acum 
avea să trăiască lungă vreme şi fără în 
treruperi în mediul familial curat moldo
venesc, avea să-şi însuşească un substan
ţial bagaj de cunoştinţe în şcolile româ
neşti, sub îndrumarea celor mai renu
miţi dascăli, avea să lege prietenii strînse 
cu tineri români de seama sa. În această 
ambianţă de continuitate şi unitate spiri
tuală nespus de prielnică, caldul său 

patriotism avea să se dezvolte, în timp 
ce rădăcini noi, sănătoase, împlîntate 
puternic în solul natal, aveau să- l lege 
pentru totdeauna de tradiţia strămo

şească , în care presimţea existenţa nese
catulu i izvor menit să-i asigure substanţa 
necesară căutărilor şi creaţiilor viitoare, 
în întregime orientate către cunoaşterea 
vechiului şi făurirea noului în arhitec
tura românească. 

ln toamna lui 1884 îl întilnim , deci, pe 
Nicolae Ghika-Budeşti pe băncile liceu
lui «Institutele Unite» din laşi, urmînd 
cursurile renumiţilor profesori Petre Poni, 
la fizică, Al. Philippide la limba română , 

Gr. Cobălcescu la istorie naturală, Ţoni 
la chimie. Cîteva lacune umbresc totuşi 
o mulţumire pe care ar fi dorit-o fără 
rezerve; limba latină se preda slab , 
greaca veche era complet neglijată, 
cursuri de desen nu erau . Atracţia cres
cîndă manifestată de tînărul licean pen
tru cultura umanistă, gustul său pentru 
literatură şi artă nu-şi găseau posibili
tate de dezvoltare corespunzătoare . 

Carenţe asemănătoare va întîlni Nicolae 
Ghika şi în învăţămîntul superior în 
1888, cînd absolvirea cursurilor de liceu, 
şi trecerea bacalaureatulu i îl aduc în 
situaţia de a-şi alege profesiunea şi de a 
determina căile în măsură să-i asigure 
cel mai bine o carieră : învăţămîntul 
artistic era încă în faşă, învăţămîntul 

de arhitectură ca şi inexistent. Singur 
învăţămîntul tehnic se înjghebase temei
nic la Şcoala de poduri şi şosele din Bucu
reşti, care fusese creată cu cîţiva ani 
înainte (1881) şi se bucura de un bine
meritat prestigiu. În aceste condiţii, 
posibilităţile de alegere erau restrînse 
şi majoritatea tinerilor merituoşi, une
ori chiar fără a ţine seamă de aspira
ţiile lor şi de aptitudini, erau îndreptaţi 
către această şcoală, care pregătea ingi
nerii de care ţara avea cea mai mare 
nevoie. lată-i deci pe Nicolae Ghika şi 

pe vărul său Theodor Pallady, care ambii 
aspirau către artă, obligaţi de familie 
să se prezinte la inginerie în toamna lui 
1889. 

Pentru Nico lae Ghika, spirit ponderat 
şi disciplinat, sacrificarea momentană a 
arh itecturi i nu avea să antreneze, aşa 
cum vom vedea mai departe, decît de
cepţie in i ţială profundă şi prelungirea 
studiilor. Pe măsură însă ce va progresa, 
se va împăca cu rigoarea şi ariditatea 

disciplinelor ing i nereşti, pentru a ajunge 
chiar să lel aprecieze şi să culeagă mari 
satisfacţii în deprinderea şi aplicarea lor. 
În perspectiva neabătută de a se face 
arhitect, însuşirea unei solide formaţii 
tehnice va potenţa de pe acum, pe pl an 
profesional, însemnate avantaje : 
- o cunoaştere adîncită a probl e mel o r 
constructive ş i a mijloacelor de a le 
rezolva, care este de o at ît de mare 
trebuinţă în practi ca arhitectului ; 
- o autoritate şi <<credibilitat e» cres
cută în ochii inginerilor, chezăşie pentru 
o conlucrare fructuoasă cu aceştia, de 
la egal la egal şi în desăvîrşit ă încredere 
reciprocă; 

- mulţumirea de a fi, din momentul 
încheierii studiilor de arhitectură, în 
situaţia de a aplica, pe seama sa, forma 
superioară de conlucrare între ingin eri 
şi arhitecţi preconizată de Davioud , 
care spunea : «Acordul no va deveni 
real , complet şi fructuos decît dacă ingi 
nerul, artistul ş i omul de ş tiinţă se vor 
contopi într-una şi aceeaşi persoană . » 2 

Aşadar , în timp ce, din 1877 pî nă în 1889, 
Nicolae Ghika-Budeşt i suferise dezi
luziile şi inconvenientele grave pe nt r u 
învăţătură ale deselor s c himbă ri de me
tode ş i programe inerente perindă rii 
sale prin mai multe ş coli, în t imp ce 
pînă şi mulţumirea adm it e rii , în toamn a 
lui 1889, î n Şcoala de poduri ş i şose l e 
îi fusese umbrită de decepţia de a nu fi 
putut îmbrăţişa o carieră artistică , ter
minarea Secţiunii inginerilor la 21 iunie 
1893, cînd obţine certificatul de capaci
t ate a Şcoalei naţionale de poduri ş i 

şosele, va fi pentru Nicolae Ghika -
Budeşti o adevărată sărbătoare. 
Explozia de bucurie îşi avea justificarea 
profundă în noile speranţe generate de 
succes. 

Pentru pri ma dată îşi vedea răspl ătite , 
atît eforturile făcute, cit şi sacrificiil e 
consimţite . Cîştigase încred erea în capa
citatea proprie. 
În numai patru ani, hotărîtori, reuşise 
să-şi însuşească o pregătire tehnică 

superioară, învăţase să preţuiască şi să 
onoreze în persoana profesorilor ce i-a 
avut, pe acei reprezentanţi de seamă ai 
tinerei culturi tehnice româneşti, care 
au fost Anghel Saligny, Gheorghe Duca, 
Ion B. Cantacuzino, Dr. C.I. Istrati, 
Gheorghe Cerkez şi mulţi alţii, în sfîrşit 

se legase cu trainică prietenie de colegi 
valoroşi uniţi trup şi suflet prin anii 
de muncă fără preget petrec uţi împre
ună în şcoală . 

La 23 de ani, se vedea «om liber », 
independent, capabil de a obţi ne ori 
cînd o funcţie care s ă- i poată asigura 
un statut social onorabil şi o retribuţie 
mulţumitoare . 

Dar faptul de a fi reuşit în timp scurt 
să absolve şcoala cea mai reputată din 
ţară, und e se prezentase la insistenţele 

părintel u i şi r ud el o r sal e, sacrificîn d 
pentru aceasta , momentan , vocaţia sa de 

it Citat de prof. arh. Nicolae Lupu in art icolul 
consacrat lui Grigore P. Cerchez în revista ARHI
TECTURA nr . 4/1973, p . 121 . 

arhitect, avea ş i alt merit, pentru el 
esenţial : ii va fi puternic argument 
pentru a convinge pe tatăl său să-i aprobe 
plecarea la Paris şi prezentarea la con
cursul de admitere la Ecole des Beaux 
Arts . Acolo, studiile de ingine rie absol 
vite îl îndreptăţeau s ă spere într-un 
succes ca re să- i confirme apt itudinil e şi 

să- i d esăvî rş ească măiest r i a în aco rd cu 
as piraţ i il e sale cele mai profunde . 
Convingîn du -1 pe tatăl să u, pl eacă în 
toamna lui 1893 la Paris , se înscrie, la 
recomandarea unchiului său prin ali
anţă, marele pictor Pierre Puvis de Cha
vannes, în atelierul maestrului Victor 
Laloux (Grand Prix de Rome), fost elev 
al şcolilor franceze din Roma şi Atena, 
ş i î ncepe cu pasiune ş i înfrigura re să 

se p regătească pentru concursul de admi 
t e re la Şcoala su perioară de bele-arte 
(Beaux Arts) . Pr i ma lui grij ă este aceea 
de a-şi r e medi a insuficienta pregătire la 
desen şi mod elaj. Va face un mare efort : 
cu nedesmintită asiduitat e va frecventa 
atelierele de. pi ctură şi s culptură din 
Ecole des Bea ux Arts, va urma cu rsuri 
serale la academiile de desen din oraş . 

Pretutindeni îl întîlnim s c hiţînd şi dese
nînd, cînd după model viu sau statui şi 

mulaj e, cî nd ansa mbluri ş i deta lii de 
a rhitectură în faţ a prestigioaselor mo nu
mente aflate în oraş la tot pasul , cînd pe i
saje şi ar bori maiestuoşi din gră dinil e 
ş i parcurile capitalei Franţei. 
În acelaşi timp, «bobocul » se familia
rizează , sub îndrumarea « b ătrînilor » 
din atelierul de pregătire a maestrului 
Laloux, cu mînuirea dibace a teului şi 
echerului ş i cu reprezentarea abilă a 
elem e ntelor de arhitectură clasică : co
loane, portice, frontoane, cu care va 
înjgheba faimoasa «schiţă » de admitere 
. . . cheia succesului. 
Atîta sîrguinţă entuziastă 1 ş 1 va gast 
repede răspl a t a, căci în primăvara lu i 
1894 Nico lae Ghika-Budeşti este primit, 
printre primii la concu rsu l de admi 
t e re. 

Acum începe cu adevă rat studiile de 
arhitectură. Maestrul Laloux va avea în 
faţă un elev aplicat şi sîrguincios, dor
nic de a cunoaşte toate subtilităţile 

folosirii elementelor de arhitectură cla
sică şi principiile de compoziţie, care cons
tituiau, la acea vreme, faim a şcolii şi a 
maeştri lor ei. 
N. Ghika-Budeşti va fructifica îndrumă
rile mare lui s ău « patron», preluînd tot 
ce era pozitiv în metodele practicate 
în şcoală, unde « clasicismul», în sensul 
de împlinire şi de perfecţiune, imprim a 
o orientare u ni ta ră şi armonioasă întregii 
concepţii şi gîndiri arhitecturale. Echili 
brul şi pond e raţi a sa naturală, ca ş i matu 
ritatea cîşt i gată î n lungi studii anterioare 
şi cu precădere formaţia tehnică temei
nică dobînd i t ă în Şcoala de poduri ş i 
ş osele din Bucu reş ti aveau să-l ferească 
de exagerările scolastice ale unui sis
tem de învăţămînt în ca re accentul căd ea 
ap roape exc lusiv pe latu ra ar tistică , iar 
libe rtatea d e creaţie era adesea îngră
dită de canoan e. 
De altfel, cînd unul sau altul dintre pro
fesorii s ă i, poat e chiar marele « patron» 
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pc v. 1111 ~. 11 I h o dor Pallady, care ambii 
aspir. u c. li 11 .11 l,, obligaţi de familie 
să se pr<ul11lo l.1 Ingin e rie în toamna lui 
1889. 

Pentru NI co la Ghl ka, sp1r1t ponderat 
şi dlscl pi I n~t, sacrificarea momentană a 
arhitecturi i nu avea să antreneze, aşa 

cum vom v dea mai departe, de cit de
cepţie Iniţia l . profundă şi prelungirea 
stud ii lor. Pc m s ur ă însă ce va progresa, 
se va împăca cu rigoarea şi ariditatea 

disciplinelor inginereşti , pentru a ajunge 
chiar să lel aprecieze şi să culeagă mari 
satisfacţii în deprinderea şi aplicarea lor. 
În perspectiva neabătută de a se face 
arhitect, însuşirea unei solide formaţii 

tehnice va potenţa de pe acum , pe plan 
profesional, însemnate avantaje: 
- o cunoaştere adîncită a probl eme lor 
constructive şi a mijloacelor de a le 
rezolva, ca re este d e o a t ît d e mare 
trebuinţă în practica arhitectului ; 
- o autoritate şi «credibilitate» cres
cută în ochii inginerilor, chezăşie pentru 
o conlucrare fructuoasă cu acestia, de 
la egal la egal şi în desăvîrşită în°credere 
reciprocă; 

- mulţumirea de a fi, din momentul 
încheierii studiilor de arhitectură, în 
situaţia de a aplica, pe seama sa, forma 
superioară de conlucrare între ingineri 
şi arhitecţi preconizată de Davioud, 
care spunea : «Acordul no va deveni 
real, complet şi fructuos decît dacă ingi
nerul, artistul şi omul de ştiinţă se vo r 
contopi într- una şi aceeaşi persoană.» 2 

Aşadar, în timp ce, din 1877 pînă în 1889, 
Nicolae Ghika-Budeşt i suferise dezi
luziile şi inconvenientele grave pen t ru 
învăţătură ale d eselor schimbări d e me
tode şi programe inerente pe rindării 
sale prin mai multe şcoli, în timp ce 
pînă şi mulţumirea admiteri i, în toamna 
lui 1889, în Şcoala de poduri şi şose l e 
îi fusese umbrită de d ece pţia de a nu fi 
putut îmbrăţişa o carieră artistică, ter
minarea Secţiunii inginerilor la 21 iunie 
1893, cînd obţine certificatul de capaci
tate a Şcoalei naţionale de poduri şi 
şosele, va fi pentru Nicolae Ghika -
Budeşti o adevărată sărbătoare. 

Explozia de bucurie îşi avea justificarea 
profundă în noile speranţe generate d e 
succes. 

Pentru prima dată îşi vedea răspl ăti te , 
atît eforturile făcute, cit şi sacrificiil e 
consimţite . Cîştigase încrederea în capa
citatea proprie. 

În numai patru ani, hotărîtori, reuşise 
să-şi însuşească o pregătire tehnică 
superioară, învăţase să preţuiască şi să 

onoreze în persoana profesorilor ce i-a 
avut, pe acei reprezentanţi de seamă ai 
tinerei culturi tehnice româneşti, care 
au fost Anghel Saligny, Gheorghe Duca, 
Ion B. Cantacuzino, Dr. C.I. Istrati, 
Gheorghe Cerkez şi mulţi alţii , în sfîrşit 
se legase cu trainică prietenie de colegi 
valoroşi uniţi trup şi suflet prin anii 
de muncă fără preget petrecuţi împre
ună în şcoală . 

La 23 de ani, se vedea «om liber », 
independent, capabil de a obţine ori 
cînd o funcţie care să- i poată asigura 
un statut social onorabil şi o retribuţie 

mulţumitoare. 

Dar faptul de a fi reuşit în timp scu r t 
să absolve şcoala cea mai reputată din 
ţară, unde se prezentase la insistenţele 
părintelui şi rudelor sale , sacrificînd 
pentru aceasta, momentan, vocaţia sa de 

li Citat de prof. arh . Nicolae Lupu în articolul 
consacrat lui Grigore P. Cerchez În revista ARHI
TECTURA nr . 4/1973, p . 121. 

arhitect, avea şi alt merit, pentru el 
esenţial : îi va fi puternic argument 
pentru a convinge pe tatăl său să-i aprobe 
plecarea la Paris şi prezentarea la con
cursul de admitere la Ecole des Beaux 
Arts. Acolo, studiile de ingin erie a bsol 
vite î l îndreptăţeau să spere într-un 
s ucces care să-i co nfirm e aptitudinil e şi 
să-i desăvîrşească măiestria în acord cu 
:ispiraţiile sa le ce le mai p rofu nd e. 
Con vingîndu-1 pe tatăl să u, pleacă î n 
toamna lui 1893 la Paris, se înscrie, la 
recomandarea unchiului său prin a li
anţă, marele pictor Pierre Puvis de Cha
vannes, în atelierul maestrului Victor 
Laloux (Grand Prix de Rome), fost elev 
al şcolilor franc eze din Roma şi Atena, 
şi începe cu pas iune şi înfrigurare să 
se pregătească pentru concursul de admi
t ere la Şcoala superioară de bele-arte 
(Beaux Arts). Prima lui grij ă este aceea 
de a-şi re media insuficienta pregătire la 
desen şi modela j. Va face un mare efort: 
cu ned esmintită asiduitate va frecventa 
atelierele de. pictură şi sculptură din 
Ecole des Beaux Arts, va urma cursuri 
serale la academiile d e desen din oraş. 

Pretutindeni îl întîlni m s c hiţînd şi dese
nînd, cînd după model viu sau statui şi 
mulaje, cînd ansam bluri ş i deta lii d e 
ar hitectură în faţa prestigioaselor mo nu 
mente aflate în oraş la tot pasul, cînd pei
saje şi arbor i maiestuoşi din grădinile 
şi parcurile capitalei Franţei. 
În acelaşi timp, «bobocul» se familia
rizează , sub îndrumarea « băt rînilor » 
din atelierul de pregătire a maestrului 
Laloux, cu mînuirea dibace a teului şi 
echerului şi cu reprezentarea abilă a 
elementelor de arhitectură clasică: co
loane, portice, frontoane, cu care va 
înjgheba faimoasa «schiţă » de admitere 
... cheia succesului. 
Atîta sîrguinţă entuziastă 1ş1 va gas1 
r e pede răsplata, căci în primăvara lui 
1894 Nicolae Ghika-Budeşti este p r imit, 
printre primii la concu rsul d e admi
t ere. 

Acum începe cu adevărat studiile de 
arhitectură. Maestrul Laloux va avea în 
faţă un elev aplicat şi sîrguincios, dor
nic de a cunoaşte toate subtilităţile 
folosirii elementelor de arhitectură cla
sică şi principiile de compoziţie, care cons
tituiau, la acea vreme, faima şcolii şi a 
maeştrilo r ei. 
N. Gh ika- Budesti va fructifica înd rumă

rile mare lui să~ « patron» , preluînd tot 
ce era pozit iv în metodele practicate 
în şcoală, unde «clas ici s mul », în sensul 
de î mplinire şi d e perfecţiune, imprim a 
o orientare u nitară şi armonioasă întregii 
concepţii şi gîndiri arhi tectura le . Echili
brul şi pond eraţia sa naturală, ca şi matu 
ritatea cîşt i gată î n lungi studii anterioare 
şi cu precădere formaţia tehnică temei 
nică dobîndită în Şcoala de poduri şi 
şosele din Bucureşt i aveau să-l ferească 
de exagerările scolastice ale unui sis 
tem de învătămînt în care accentul cădea 
aproape ex~lusiv pe latura artistică, iar 
libertatea de creaţie era adesea îngră

dită de can oane. 
De altfel, cînd unul sau altul dintre pro
fesorii săi, poate ch iar marele « patron» 
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Laloux, aluneca pe panta formalismului 
academic rigid şi «pompierismului» em
fatic şi sterp, firea de artist a lui N. 
Ghi ka-Budeşti îşi găsea antidotul şi 

liniştirea în lărgirea orizontului propriu 
prin activarea contactelor cu concep
ţiile şi metodele diferite de cele ce aveau 
curs obişnuit la Beaux Arts. Aceste 
concepţii stimulente se elaborau în 
alte ateliere sau instituţii de învăţămînt 
artistic din nemărginitul Pari s, iar pro
pagarea lor se făcea de la o instituţie la 
alta prin intermediul prietenilor şi cole
gilor. 

Pc linia acestor bi nefăcătoare contacte 
şi relaţii, credem interesant de amintit 
că în tot timpul cit a studiat la Paris, 
Nicolae Ghika-Budeşti a fost legat, cu 
o adîncă prietenie d e vărul său, pictorul 
Th. Pallady, pe care-l vedea adesea şi cu 
care avea să rămînă totdeauna ca fraţi. 

Pallady sosise la Paris cu puţin timp 
după Nicolae Ghika, împins de «demo
nul »picturii, aşa cum Ghika fusese 
împins aici de «demonul» arhitec
turii. Pallady venea de la Dresda, unde 
îşi începuse ucenicia de artist în atelierul 
lui Erwin Ohme, iar la Paris fusese pri
mit la Şcoala de bele-a rte în atelierul 
marelui pictor Gustave Moreau, pentru 
care a avut o adevărată devoţiune. 

Cei doi veri, care erau temperamente 
foarte diferite, primiseră deci şi forma
ţiuni foarte diferite. Ceea ce nu i-a 
împiedicat ca în cîmpul artei să afle 
temeiurile celei mai adînci înţelegeri 
reciproce şi să simtă nevoi a confruntării 
concepţiilor lor. Contactel e şi schimbul 
de idei cu Pallady, fire independentă şi 
mîndră, au fost totdeauna, pentru Ghika, 
cu natura lui rezervată si modestă, un 
stimulent puternic, l-au ·întărit în afir
marea personalităţii proprii, l-au con
firmat în opoziţia sa hotărîtă faţă de 
orice concesii şi compromisuri, l-au 
sprijinit în năzuinţa permanentă către 
perfecţiune. 

Amîndoi au fost, fie că s-au găsit împre
ună, fie însinguraţi, în căutarea propriei 
lor desăvîrşiri. 

Dar în năzu inţa către perfecţiune , în 
această căutare a desăvîrşirii proprii 
trebuie să descoperi şi operele care 
exprima desăvîrşirea altora. Muzeele, 
bibliotecile, librăriile, pinacotecile, mo
numentele păstrează în taină asemenea 
opere. Acolo trebuie să te duci şi să le 
cauţi. 

Pallady şi Ghika îşi îndreptau adesea 
paşii către aceste locuri privilegiate . 
Zăboveau uneori de dimineaţă pînă în 
noapte în faţa unor tablouri, desene, 
gravuri ale lui Leonardo, Rembrandt, 
Durer şi Holbein . . . sau în faţa unor 
monumente ... 
Ne spune Ghika: «de îndată ce aveam 
puţin timp libe r, întreprindeam plim
bări mari prin diferite cart iere, pentru a 
cunoaşte monumentele din diferite epoci, 
eleganţa neîntreruptă a arhitecturii de 
piatră patinată de vremuri. Nu mă 

puteam sătura de admirabila lor compo
ziţie, de justeţea proporţiilor şi de bunul 
gust ce domnea în toate . » 
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Alteori, în perioadele de vacanţă sau în 
drumul ce-l ducea adesea, minat de veş
nic nestinsul lui dor de ţară, de la Paris 
la laşi şi Bucureşti, Nicolae Ghika popo
sea lung prin oraşele de artă celebre : 
Veneţia, Genova, Florenţa, Amiens, 
Chartres, Reims, Nurenberg, Miinchen, 
Salzburg, Viena etc. sau vizita ţări cu 
trecut artistic prestigios : Franţa şi 
Italia, Belgia şi Olanda, Germania şi 

Austria , Grecia şi Turcia, Bulgaria şi 

Iugoslavia, Egipt, Algeria şi Maroc. 

Urmăreşte pretutindeni desluşirea stilu
rilor şi cunoaşterea şcolilor de artă; 

studiul formelor în care frecare popor, 
potrivit geniului său propriu, dă expre
sie originală aspiraţiilor sale artistice şi 

le oglindeşte în caracterul monumente
lor sale de artă, îi reţin cu precădere 

atenţia. Asemenea studii şi călătorii 

prefigurau preocupările viitoare, care 
aveau să-l aducă pe Nicolae Ghika, la 
întoarcerea în România, să cerceteze şi 

să studieze patrimoniul de artă şi cul
tură strămoşesc, pînă în ungherele cele 
mai depărtate ale ţării. 

Dar anii treceau cu repeziciune. Nicolae 
Ghika-Budeşti parcursese cu nedezmin
ţită sîrguinţă ultimele etape ale lungului 
ciclu de învăţămînt la ~cole des Beaux 
Arts şi se apropia de terminarea studi
ilor. 
Aici să-i lăsăm chiar lui cu vîntul pentru 
a descrie cu cit mai multă exactitate 
acest moment importan t din viaţă : 

«Acuma mă grăbeam ca să-mi termin 
Scoala de arte frumoase; în 1899 îmi 
i .sprăvisem proiectele şi examenele; mai 
rămînea diploma, pentru care trebuia ca 
să-mi aleg un subiect şi să-l dezvolt. 
Cînd fusesem ultima oară la laşi se vorbea 
de zidirea unui palat comunal de care 
se simtea mare nevoie. Hotărîsem să-mi 
iau ac~st subiect, pentru care făcusem 
nişte schiţe în stil «moldovenesc», cel 
puţin aşa îl doream eu în naivitatea şi 
neştiinţa mea de atunci: de fapt, era 
ceva între stilul gotic ş i cel bizantin, cu 
ceva rusesc; aspectul era mai mult gotic, 
cu un turn la mijloc ; galerii cu arcade 
în faţada pr ' ncipală, după ospelurile 
comunale din Belgia, pe care le văzusem 
într-o excursiune de cîteva zile în Bruges, 
Bruxelles, Malines, Gand, Anvers etc; 
elementele erau cam bizantine, erau şi 

ceva acoperişuri bulbucate, cam în genul 
unor biserici din l aş i . Cum nu era cu 
putinţă să prezint un proiect atît de 
fantezist şi de person al la Şcoala din 
Paris, eram nedum erit şi mă gîndeam 
să iau alt subiect: capela Sfîntului Graal 
din Monsalvat de ca re era vorba în 
Lohcngrin şi in Parsifal ale lui Richard 

Wag ner, pe care le auzisem la Bayreuth 
în vara anului 1900. Dar aici dificultatea 
era şi mai mare: lipsa totală de preci
ziune în ce priveşte stilul. Pînă la u rmă 

am rev e nit la ospelul comunal di n laşi, 
căruia a trebuit să-i dau un aspect mai 
gotic şi mai mod ern în acelaşi timp. Mi 
s-ar fi putut reproşa diletantism în părerile 
mele, cu toate că eram departe de aşa 

ceva. Eram de pe atunci foarte patriot 
şi aş fi dorit să fac arhitectură româ
nească, dar nu o cunoşteam şi, pc de 

altă parte, învăţătura de la Paris era 
bazată pe temeli e clasică. Ce putea ieşi 

de acolo? De pe atunci îmi pusesem 
această întrebare la care, desigur nu-mi 
puteam da încă nici un răspuns. Eram 
tînăr şi tinereţea, cum e rolul său, merge 
drept înainte. Ce va mai fi vom vedea, 
îmi ziceam eu. » 
În fapt, după o adîncire a studiului, care 
este condus cu multă energie şi elan, 
Nicolae Ghika-Budeşti îşi susţine diploma 
în sesiunea iunie 1901. Comisia dă o 
bună apreciere lucrării şi-i acordă titlul 
mult rîvnit de arhitect diplomat al guver
nului fran cez, cu felicitări le juriului. 

Cariera 

Întors în ţară, la puţină vreme după 
aceea, cu nestrămutată hotărîre de a-şi 
continua efortul pentru o reînnoire a 
arhitecturii româneşti, efort care nu-şi 

găsise decît un prea modest început în 
proiectul de diplomă, Nicolae Ghika
Budesti solicită încadrarea în serviciile de 
arhit~ctură ale statului. 
Condiţiile economice erau însă cu mult 
mai grele acum decît în 1893 cînd absol
vise Şcoala de poduri şi şosele, ţara 

suferind de urmările marii secete din 
1899 - 1900. 

În aşteptarea un e i numiri, care avea să 
întîrzie mai mulţi an i, Nicolae Ghika
Budeşti îşi multiplică tentativele pentru 
a învinge greutăţile de care .se loveau 
începuturile sale în carieră. lşi organi
zează activitatea pe mai multe planuri : 
pe de o parte, ca liber profesionist, 
întocmeşte unele proiecte de mai mică 

amploare, ca Spitalul rural de la Ruginoasa 
(laşi), Institutul de medicină veterinară 

Dr. Riegler (Bucureşti) , conacele de la 
Stolniceni (laşi) şi Soleşti (Vaslui); pe de 
altă parte, parti cipă benevol la diverse 
acţiuni îndreptate spre cunoaştere şi 

aprofundarea form elor atît de diverse în 
care geniul românesc se afirmase pe 
tărîmul artelor. Astfel, întreprinde pe 
cont propriu studii de mobilier şi artă 
decorativă românească, inspirate din ele
mentele de artă populară , pe cit de 
caracteristice, bogate şi încă bine conser
vate la acea vreme, pe atît de superficial 
şi greşit interpretate şi folosite . Pe aceeaşi 
linie, în preocuparea de a trage din aceste 
izvoare de mare originalitate echivalentul 
unui modern styl românesc, care să fie 
ecoul mişcării europene în această direc
ţie, organizează, în 1905, o expoziţie 
personală a căutărilor sale în acest dome
niu. Expoziţia s-a bucurat de oarecare 
succes, în cercul restrîns al unor iniţiaţi, 
deşi in e rţia şi lipsa de interes faţă de 
asemenea probleme era u încă mari şi 

greu de învins. În sfîrşit, îndreptîndu-şi 
paşii prin locu ri puţin sau deloc umblate 
pînă atunci chiar de cercetătorii cu drag 
de meserie, descoperă, odată cu reali
zările pline de savoare ale geniului popular 
la sate, tezaurul neîntrecut al sutelor de 
monumente importante datorate arhitec
turii culte, ajunse, din păcate, în majori-



tatea cazurilor, într-o stare de jalnică 

ruină, cind nu fuseseră iremediabil uriţite 
de reconstrucţii sau renovări destestabil 
concepute şi executate. Începea, astfel, 
cu nespusă înţelegere, drag os te şi con
ştiinciozitate, această vastă acţiune de 
inventariere şi studiu al patrimoniului 
arhitectural al ţării, pe care avea s-o 
continue toată viaţa şi care avea să-i 

aducă, în 1938, din partea lui Nicolae 
Iorga mărturisirea unei vii admiraţii: 

« Ghika-Budeşti are în amintirea sa tot 
ceea ce Ţara Românească mai păstrează 

în materie de artă. Opera scrisă a Dsale, 
care din amintire înseamnă şi cele mai 
mici detalii ce se întîlnesc în cutare 
bisericuţă pierdută, este într-adevăr un 
monument de cunoaştere adîncă şi în 
acelaşi timp de înţelegere adevărată. » 2 

Abia la 1 martie 1905, prin numirea ca 
arhitect la Casa şcoalelor din cadrul 
Ministerului Instrucţiunii şi al Cultelor, 
ia sfîrşit lunga aşteptare a lui Nicol ae 
Ghika-Budeşti pentru obţin e rea unei func
ţiuni permanente în cadrul căreia să-şi 
poată orienta cu eficacitate întreaga acti
vitate. 
Dar aceşti ani nespus de grei, care pentru 
el ar putea fi consideraţi ca «a ni de 
traversare a deşertului", nu fuseseră în 
zadar, deoarece se încheiau în mod 
fericit şi cu pers pective le cele mai fru
moase. Într-adevăr, chiar în an ul următor 
(martie 1906), Nicolae Ghika-Budeşti este 
transferat în funcţia de arhitect al Comi 
siei monumentelor itorice. 

Cercetătorul 

Cu adevărată pasiune şi neclintit devo
tament, Nicolae Ghika-Budesti avea să 
desfăşoare aici, în decurs a '30 de ani, 
o rodnică activitate, care ii va situa la 
un loc de cinste între cei mai valoroşi 
cercetători ai trecutului nostru de artă, 

)'licolae Iorga şi Gheorghe Balş . 
ln calitate de a rhitect sef al acestei 
com1s11, Nicolae Ghi ka-B

0

udesti îndru
mează, cu înaltă competenţă, r

0

estaurarea 
monu!:"'entelor de arhitectură din întreaga 
ţară. ln studii ştiinţifice riguroase, dez
văluie nepreţuita valoare a acestora. 
Publică, în aproape fiecare număr al 
«Buletinului Comisiunii», din 1908 pînă 
în 1940, documentate ana lize, memorii 
şi rapoarte. Această activitate publicistică 
culminează cu apariţia, din 1927 pînă în 
1936, sub titlul « Evoluţia arhitecturii în 
Muntenia şi Oltenia», a monumentalei 
sale I ucrări în patru mari voi u me, în 
care se afirmă calităţile de obiectivitate, 
sobrietatea critică şi bogăţia de informaţie 
a autorului. Acestor merite li se dato
rează propunerea de alegere a lui Nicolae 
Ghika-Budeşti ca membru de onoare al 
Academiei Române, făcută de Nicolae 
Iorga în şedinţa de la 28 mai 1937. Şi 
tot lor, votul unanim pe care Academia 
1-a dat pentru această alegere. 

* Nicolae Iorga, Scrieri despre Artd , Ce este un 
muzeu istoric? Editura Meridiane, 1968, p . 249-
250. 

Autoritatea de care se bucură în cali 
tate de c e rcetător al arhitecturii româ
neşti vechi este recunoscută şi peste 
hotare. La congresele de bizantinologie 
participă cu comunicări, apreciate de unii 
savanţi de renume mondial, cum au fost 
Louis Brehier şi Gab ri el Millet, membru 
al Institutului Franţei . Acesta din urmă 
ii invită chiar, în 1937, să ţ1na o serie 
de conferinţe la Şcoala de înalte studii 
din cadrul Sorbonei. 
Dar cercetarea, conservarea şi restaurarea 
monumentelor de arhitectură din Româ
nia nu reprezintă decit unul din domeniile 
în care numele lui Nicolae Ghika-Budeşti 
se bucură de un binemeritat prestigiu . 

Arhitectul 

Opera de creaţie, ca proiectant şi realiza
tor, 1-a situat într-o egală măsură pe 
primele locuri intre arhitecţii care şi-au 

adus o contribuţie originală la reînnoirea 
şi dezvoltarea arhitecturii româneşti în 
prima jumătate a secolului nostru. Con
tinuator al curentului ale cărui baze au 
fost puse în secolul trecut de Ion Mincu, 
Nicolae Ghika-Budeşti, prin vasta cultură 
profesională, prin cunoaşterea şi înţele
gerea adîncă a arhitecturilor trecutului, 
prin desăvîrşita stăpînire a tehnicii con
strucţiilor, a ştiut ca nimeni altul să 

aleagă, să folosească, să compună şi să 
modeleze cu iscusinţă, sensibilitate şi 

bun gust, atît stilurile şi elementele de 
arhi tectură, cit şi tehnicile şi materialele 
de construcţie pe care le-a înmănunchiat 
şi orchestrat în măiestrite şi armonioase 
sinteze. 
Cea mai amplă şi elocventă dintre acestea, 
care vorbeşte de la pri ma vedere despre 
însuşirile remarcabile ale autorului, este 
realizată în clădirea Muzeului de artă 
naţională, azi Muzeul de istorie a Partidu
lui Comunist, a mişcării muncitoreşti şi 
democratice din România, operă căreia 

acad. prof. dr. arh. Octav Doicescu i-a 
adus cel mai frumos elogiu, asemuind-o, 
printr-o lapidară şi grăitoare figură de 
stil, cu «un text bun scris în limba 
română.» 

Dar alte lucrări vin să completeze o 
producţie caracterizată, atît prin diversi
tatea, cit şi prin unitatea ei remarcabilă. 
Desigur nici una nu atinge nici pe departe 
valoarea Muzeului de istorie - adevărat 
testament artistic al lui N . Ghika-Budeşti 
- dar fiecare dintre ele conţine cite un 
detaliu cizelat cu grijă, cite o notă sub
tilă de culoare, cite o proporţie elegantă, 
care, în totalitatea lor, contribuie la o 
imagine armonioasă despre întreaga sa 
creaţie de arhitectură. 
Fie că este vorba de edificii publice sau 
culturale (primărie, muzeu, liceu). de 
l ocuinţe, de biserici sau de mobilier, 
pretutindeni intilnim acelaşi respect pen
tru exprimarea caracterului naţional , 

aceeaşi voinţă de satisfacere a cerinţelor 
noi, aceeaşi grijă pentru desăvîrşită reali
zare tehnică. Imaginile lucrărilor reali
zate sau proiectate vor da fiecărui cititor 
al revistei noastre posibilitatea de a-şi 

forma o idee proprie despre opera acestui 
înaintaş de seamă al arhitecturii româ
neşti. 

Nu put~ încheia acest studiu al vieţii 
şi operei lui N. Ghika-Budeşti fără a 
releva şi aportul deosebit de însemnat 
pe care 1-a adus la înfiriparea, desfăşurarea 
şi perfecţionarea continuă a învăţămîntu
lui de arhitectură din România. Departe 
de a se însingura în «turnul de fildeş» 
al cercetărilor şi creaţiilor sale de arhi 
tectură, în căutarea desăvîrşirii proprii, 
Nicolae Ghika-Budeşti a ştiut să împăr
tăşească din vasta sa cultură şi din marea 
sa experienţă şi tinerelor generaţii, urmă
rind cu aceeaşi rigoare, ca pentru el 
însuşi, desăvirşirea acestora. Numit, în 
1908, profesor la Şcoala de arhitectură 
din Bucureşti, avea să formeze, cu perse
verenţă şi autoritate nedezminţită, în 
atelierul pe care 1-a condus timp de 
peste 30 de ani, pînă în 1939, numeroşi 
elevi care, însuşindu-şi gîndirea, ştiinţa 

şi măiestria profesorului, l-au preţuit şi 
respectat, ducind mai departe, prin valo
roasele lor realizări, bunul renume al 
şcolii . Lăsînd pe umerii acestor urmaşi 
destoinici, pe care i-a pregătit cu atita 
drag os te şi pricepere şi în care şi-a pus 
atîta îndreptăţită nădejde, sarcina grea a 
păstrării trecutului şi a făuririi viitorului 
arhitecturii româneşti, Nicolae Ghika
Budeşti s-a stins din viaţă, într-o zi sumbră 
de iarnă, la 16 decembrie 1943. El a 
lăsat, peste vremuri, în inima celor care 
l-au cunoscut şi iubit, amintirea unei 
personalităţi de rară distincţie, demni
tate şi probitate umană şi profesională . 

Arh. ION GHICA-BUDEŞTI 

CASELE DE PE STR. SEVASTO
POL nr . 8 şi 10 (1909): 1. Pion 
etaj curent str . Sevostopof nr . 1 O -
l . Cosa de pc str . Sevostopol nr. 
10 - 3. Casa de pc str. Sevastopol 
nr . 8 
CASA DE PE STR. LONDRA 
COLŢ CU STR. BERNA (1922) : 
4 . Pion eroj curent - 5. Vedere 
CONACUL DIN DĂRMĂNEŞTI 
BACĂU (1913) : 6 . Vedere 
MAUSOLEUL «VASILE ALEC-
SANDRI» DIN MIRCEŞTI 
(1928) : 7. Pion - 8. Fotodo late
rală est - 9. Vedere de detaliu 
BISERICA COPOU - IAŞI (1936) : 
10. Vedere 
BISERICA DE PE STR. POLONĂ 
(1912) : 11. Vedere 
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TRANSFORMAREA VECHII 
UNIVERSITĂŢI (1934): 5. Pion 
corp centra 1- 6. Secţiune corp 
central - 7 Faţada princiJJold 

BISERI CA DIN DĂRMĂ-
NEŞTI (19 13) : 1. Vedere 

„ 

INSTITUTUL DE ARHEOLO
GIE (proiect de exti nd e re a 
Muzeu lu i N aţiona l (1928) : 
2. Pion - J . Faţado principold -
4 . Secţiune 
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LOCUINŢĂ PE ALEEA ALEXAN 
DRU 45- BUCUREŞTI J . Vedere 

PROIECTUL FUNDAŢIEI 
UNIVERSITARE-IAŞI (1929) : 
1. Plonud, secţiune şi faţade -
2. Vede re perspectivd 

PROIECT UL UNEI CATE
DRALE LA BUCUREŞTI 
(1936) : 4. Plan - 5: Faţada 
principald - 6 . Secţiune -
7. Machetă 
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PROIECTUL PALATULUI COMU
NAL DIN IAŞI (1900); I. Plan -
2. Vedere perspectivd 

·-~ 

-~-

PROIECTELE UNOR CONACE ŞI CASE LA ŢARĂ: J. Conac Io Stolniceni (laşi) -
4. Conac Io Soleşti (Vaslui) - 5. Cosd Io ţord 
PROIECTELE UNOR PAVILIOANE DE EXPOZIŢIE ŞI CAZINOURI (1920-1923) : 
6, Schi{o şi planul unui pavilion de expoziţie -1. Schiţo unui cazinou in Porcul Libertclţi1 
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ARHITECTURĂ DE INTERIOR ŞI MOBILIER la «Sala română » de la UNIVERSl
rATEA DIN PITTSBURG (1937): 8. Schiţă 

SUF RAGERIE ÎN STIL ROMÂNESC (1912) : 7. St h1td 

9 

RESTAURAREA BISERICII DIN BAIA (1909): tO. S<a1co tmţio/d - tt. S!oreo dupd 

12. şi tl. Coperţile unor lucrări 
legate de activitatea lui Nicolae 
Ghiko·Budeşti Io Comisia monu~ 
mentelor istorice 

12 

restaurare 

10 

b•n f"vb11< . .1 ţ..k ~O<l•tsti-

„ l't r ta Române:a~c.I" 

III. 
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9UU.TINUL COMfelUNJ MONUMENTELOR ISTORtCb. 

EVOLUŢIA ARHITECTURII 

IN MUNTENIA ŞI IN OL TENIA 
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