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RAPORT DE ACTIVITATE PE A NUL 1 929
În cursul anului 1 929 lucrările Comisiunii Mo
numentelor Istorice au urmat conform cu pro
gramul său şi cu prevederile tabloului aprobat.
Aceste lucrări se pot împărţi în următoarele
categorii :
1 . Lucrări de conservare si
, de reconstituire
mai importante.
2. Lucrări de reparaţiuni curente.
3. Cercetări şi spălături de zugrăveli.
4. Săpături ş i cercetări arheologice.
I. - Printre principalele lucrări de conservare,
si care a dat resultate frumoase si neasteptate,
trebuie dată întâietatea bisericii Mdnastirli Cozia
a lui Mircea-ceI-Bătrân.
După reconstituirea turlei, terminată în anul
trecut, s ' a urmat cu refacerea acoperisului bisericii ,
care fusese mult supraînălţat în veac� l al XIX-lea.
Cercetările de supt acoperisul cel nou au condus
la regăsirea frontoanelor vebhi rotunjite, care sânt
de sigur din epoca lui Mircea, căci sânt caracte
ristice bisericilor sârbesti din Valea Moravei si se
găsesc la Calenici, UU:bostinia si Crusevat. '
Aceste frontoane sânt 'd in pi � tră Ci � plit� si din
cărămidă aparentă, iar elementele lor s 'au ' găsit
destul de bine conserva te pentru a putea fi re
constituite precis şi complect.
Fotografiile si schitele ce insotesc memoriul ce
s ' a cerut d-l � i arhltect Atanas'escu vor lămuri
Comisiunea.
La biserica Curtea Veche din Bucureşti s'a con
tinuat cu cercetarea elementelor vechi ale bisericii
si cu reconstituirp.a lor ; s'au făcut si săpături în
j urul bisericii, regăsindu-se temeliile' a două ca
pele alăturate bisericii şi alipite de pronaosul
acesteia, cu care erau în comunicaţie directă prin
arcadele ale căror urme se văd pe faţadă. Alte
săpături vor trebui făcute spre a se căuta urmele
ce mai pot fi găsite ale fostului Palat Domnesc ;
se va putea aranja o grădină spre a pune in
evidentă rămăsitile găsite. M emoriul cerut d -lui
arhitec t Teodo�� va arăta detaliile.
'
La biserica Mihai- Vodă din Capitală s 'a terminat
turla , acoperisul si tencuielile ; de asemenea si la
basa turlei. î n'velitoarea s ' a făcut cu plumb, �on
form hotărârii Comisiunii. Rămâne pentru anul
viitor de făcut acoperişul corpului bisericii.
•
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La biserica Bucovăţ de lângă Craiova s'au ter
minat turlele si reconstituirea părtilor superioare
ale acoperisul � i ; memoriul cerut ' d-lui arhitect
Atanasescu' va arăta amănunţit cum s ' a procedat.
La biserica mănăstiri Pobrata, frumoasa ctitorie
a lui Petru Rares, s ' au reconstituit părtile inferioare
ale bisericii car� erau mult deteriorat e, soclul de
jur împrejur, contraforturile lucrate in mare parte
din piatră de talie cioplită. Această lucrare foarte
delicată cere multă băgare de seamă, trebuind pe
de oparte respectat, pe cât posibil, ceia ce este
vechiu, asa cum este, si, pe de altă parte , trebuie
avută grij� de a nu lăS� părţi vulnerabile, care ar
putea produce noi degradări în viitor. Dar şi c6s
tul ridicat al pietrei de talie cioplite şi al mânii
de lucru ne obligă a reduce la minimum posibil
înlocuirea pietrelor stricate. Pridvorul bisericii, care
a fost modificat intr ' o epocă posterioară si ale cărui
deschideri fuseseră zidite si tencuite, s ' � cercetat,
găsindu-se supt tencuieli' şi zidării formele lui
cele vechi.
La biserica Sf. Dumitru din Hârlău s ' a re
găsit, supt tencuielile care o acoperiau, frumoasa
architectură de piatră de la origine, care s ' a re
constituit, inlocuindu-se părţile deteriora te. Mai
sânt încă de reconstituit ferestrele de piatră de la
pronaos, ale căror urme s ' au regăsit supt umplu
tura de zidărie şi supt tencuieli.
la biserica Mănăstirii Neamtului
a lui Stefan-cel
'
'
Mare s ' a regăsit de către d . arhitect G. Sterian
supt tencuieli toată arhitectura primitivă a bisericii,
relativ bine conservată, astfel că urmează a se re
para şi consolida spre a resista şi în viitor.
La Mănăstirea Cetăţuia din Iasi s ' au reparat
radical acoperisurile de olane de ' la Sala Gotică
si de la chilii, �i in anul viitor urmează a se in
�epe restaurare � bisericii, începând cu acoperisu
rile de la turle si corp, având în vedere form'ele
primitive, care s e văd în tabloul ctitoricesc din
timpul lui Duca- Vodă, aflat în pronaosul bisericii.
Proiectele se vor ptesinta Comisiunii spre apro
bare.
II. Printre lucrările de reparaţiuni curente avem :
La biserica Sft. Spiridon Vechiu din Bucure şti ,
reparaţii exterioare .
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La Antim , lucrări la paraclisul mănăstirii.
La T utana, reparaţii la turlele bisericii.
La Domneasca din Târgovişte, reparaţii la so'"
clu, la trotuar şi la scările din faţă.
La Sfânta Vineri din Târgoviste, reparatii.
La Doicesti , subzidire si refa�erea prid�orului.
La Rucăr: subzidire şi 'reparaţii.
La Codreni, reparaţii la clopotniţă.
La biserica Mănăstirii Dintr'un Lemn , după re'"
constituirea frumosului pridvor cu stâlpi de piatră
ascunsi supt zidărie si tencuieli, s'au reparat tur'"
lele bisericii. La Petr�şti-Cărbuneşti (Gorj) , sem'"
nalată Comisiunii de către d. profesor Bărcăcilă,
la schitul Surpatele, la Mănăstireâ Hurez, la
schitul Stramba (Gorj), la Polovraci, la Sf. Ni...
colae si Trei Ierarhi din Iasi, la biserica lui Petru
Rares din Baia s'au făcut r�paratii
. curente, arătate
in memoriile arhitectilor.
La Mitropolia din 'Târgovişte s'a terminat adă ...
postul pentru păstrarea frumoaselor pietre si o'"
biecte rilmase de la vechea Mitropolie dărâ:nată,
pie tre care au fost găsite aruncate afară şi care
s'au strâns prin ingrijirea Comisiunii şi s'au adă ...
postit provisoriu intr'o magasie de lemn, care nu
mai poate resista timpului.
III. Cercetările şi spălările de zugrăveli vechi
acolo unde ele sânt acoperite de altele mai noi,
care le ascund sau le desfigurează, constituie una
grijile de căpetenie ale Comisiunii, însă, din causa
lipsei de personal pregătit, aceste lucrări merg
greu şi nu se pot face decât prea puţine, faţă
cu numărul mare de biserici care aşteaptă să
fie studiate şi reparate in ceia ce priveşte fres'"
curile lor.
La Biserica mare de la Cozia s'au spălat zu'"
grăvelile turlei şi ale naosului ; mai rămâne pen
tru anul viitor altarul.
La biserica cu Sfinti din Bucuresti s'a terminat zu
grăveala interioară 'la turlă, und� s'a zugrăvit un
pantocrator nou j restul turlei s'a dat cu o tentă
neutră.
La Dobrovăţ s'au făcut cercetări j de asemenea
la Sf. Gheorghe din Harlău si
" la Cetătuia din
lasi.
'Spălarea picturii interioare a bisericii mănăs...

tirea Cotroceni, prevăzută la tabloul din acest an,
nu s'a putut face.
IV. Săpături şi cercetări arheologice, pe lângă
cele de la Curtea Veche din Bucuresti, pom enite
la inceputul acestui raport, s'au făcu't la Biserica
Domnească din Curtea... de-Argeş, unde s'au
consolidat temeliile ruine lor găsite, dependinţile
palatului şi ale porţilor vechii incinte, apoi s'a
aranjat grădina din prejur.
V._ S'au mai dat ajutoare bisericii mănăstirii
Caşin din Bacău pentru facerea unei tâmple noi,
cea veche fiind distrusă odată cu biserica din
causa incendiului din anul 1 920.
VI. Unele lucrări s'au făcut supt direcţia noas
tră, însă din bani donaţi de către particulari bine
voitori.

Astfel la biserica Sf. Arhangheli din Craiova
restaurarea se face din donatia de două milioane
a doamnei Paulina Vorvore�nu, mare proprietară
din Craiova. în acest an s'au făcut zidăriile din
rosu pănă la turlă si acoperisul bisericii.
'o altă biserică c� se repa�ă din donatie este
cea de la Budeşti-de",Vâlcea, lângă Băb�nii... de'"
Olteţ, unde donatoarea este proprietara moşiei,
doamna Zoe Golescu. In acest an s'a subzidit
biserica, care era foarte deteriorată si presinta
foarte multe crăpături, s'au ţesut acele ' eră paturi,
s'au legat boltile cu tiranti de fier, si
, s'a făcut
'
acoperisul din: nou.
Amb'ele aceste lucrări vor continua la anul.
_

VII. Atelierul de reparaţii a continuat activi...
tatea sa, scăpând de la distrugere obiecte vechi
de mare valoare. Este însă ameninţat să dispară,
fiindcă seful este pensionat. Totusi ar fi foarte
util să i' se dea posibilitatea de a �ontinua lucră...
rile,căci este o serie de catapetesme de mare
valoare, multe din timpul lui Constantin-Vodă
Brâncoveanu, care sânt ameninţate de distrugere
din causa carilor, si ar fi bine venită o nouă or
ganisare a acestui ' atelier de reparaţii, cu care
s'ar putea salva lucrări de artă care merită să fie
conserva te si care, dacă nu se vor lua măsuri ,
sant destina'te să dispară in scurt timp.

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 1 930.
In campania anului 1 930 lucrările tehnice ale
Comisiunii Monumentelor Istorice s'au executat
cu greu din causa sumelor reduse de la buget
şi a dificultăţii încasărilor acestor sume. Din a
ceastă causă nu s'au putut face decât lucrări mici,
şi cele mai importante au înaint?t cu greu.
1 . Lucrările mai importante au fost cele de la
Cozia, unde se urmează cu restaurarea bisericii

lui Mircea-cei-Bătrân. Acolo s'au găsit date pre
ţioase şi destul de complecte pentru a permite
reconstituirea formelor de la naos j pentru pro
naos chestia este nelămurită, şi din această causă

se vor păstra dispositiile actuale, reconstituin
du-se numai părţile u�de posedăm date certe.
La Bucovăţul de lângă Craiova s'a urmat cu
restaurarea fatadelor si lucrările interioare de ten
cuieli de la t�rIă, a s�cluiui, inlocuindu-se numai
părţile stricate şi păstrandu"'se pe cât s'a putut
părţile vechi în bună stare.
La clopotnita mănăstirii Brebu s'a început res
taurarea la faţade, la cornişa superioară, care
s'a reconstituit, urmând apoi în jos cu înlocuirea
cărămizilor stricate şi rostuirea întregii suprafeţe
pănă la linia centrelor primelor panouri.

inp.org.ro

OFICIALE

reşti, Ia Sfânta Vineri din Târgovişte, la Sf. Gheor....
ghe din Rucăr, la schitul Negru-Vodă din Muscel
la clopotniţa de la Tutana-Arges, la Mănăstire�
din Vălenii.... de.... Munte, la biserica ' Filip din acelasi
La Si Elejterie din Bucureşti s'a restaurat tu"rIei  oraş, la Pavilionul crucii de la Călugăreni, l�
,din nou, în locul celei de lemn, s'a refăcut aco.... Săftica (Ilfov), la Polovraci (Gorj), la Petresti- Căr....
perişul cu olane în locul tablei stricate, restau.... buneşti (Gorj) la Strâmba, la Surpatele (Vâlcea),
rându-se cornişa veche, s ' au regăsit supt tencuiala la ZIătioara, la Dintr'un Lemn, la Hurez (Vâlcea),
iaţadelor urmele vechilor zugrăveli care s ' au con.... la Brădestii
din Dolj. La Băbeni-Budesti,
pe Oltet, '
,
,
servat si s' au restaurat tencuielile stricate ; s'au con s 'a continuat
cu lucrările de restaurare întreprinse
solidat ' zidurile prin repararea crăpăturilor cu din îndemnul si cu cheltuiala d-nei Zoe Golescu si
'
ciment. S'a reconstituit pridvorul zidit cu cara a d....rei Maria' Golescu.
'midă, care ascundea coloanele si arcadele dintre
La biserica Sfinţii Ar/zang/zeli din Craiova s'a
ele, care s ' au dat la iveaiă, rep�rându-se.
continuat restaurarea din fondul donat de d ....na
La Mănăstirea NeamţuLui s'a lucrat la restaurarea P. Vorvoreanu.
,acoperisului turIei bisericii si la păretii turIei si a
S'au mai făcut devise si controlări de lucrări la
,
,
'
baselor ' turIei. Hlincea (Iaşi), Fâstâci (Vasluiu), Toţi Sfinţii (Râmnicul
La Pobrata s'a continuat cu restaurarea pie .... Vâlcii), Vârtop (Dolj), Coşoveni (idem) , Cioroiu
trăriei de la soclul bisericii si s'au deschis feres .... (Romanaţi), Drăghiceni, Balş, Ştirbei (Romanaţi),
trele zidite de la pronaos si pridvor spre a se Zăvideni, Buleta, Oteşani (Vâlcea) , etc., etc.
'
studia restaurarea lor.
IV. SpăLări şi restaurări de zugrăveLi veclzi s'au
La Sf. Dumitru din Hârlău s ' au restaurat ferestrele făcut la pridvorul mănăstirii Cozia din fondurile
mari de la pronaos, reconstituind formele vechi Comisiunii Monumentelor Istorice.
Alte reslaurări de zugrăveli s'au făcut la Zăvi
cu plumb şi geamuri acolo unde nu s'a putut
deni (Vâlcea), la SurIari (Ilfov) , la mănăstirea
-face altfel, lipsind pietrele.
Această operaţie delicată inviază pentru pri.... Răteşti (Buzău), la Sfânta Paraschiva din comuna
vitor elementele arhitecturii dispărute. S ' au mai Bals, la biserica Obedeanu din Craiov a si la Ote
-reconstituit ferestrele de la absidă si s ' au conso tetiş din Vâlcea : acestea din urmă s ' au ' făcut din
Udat părţile existente ale suclului ' din jurul bi.... fondurile parohiiJor, supt controlul Comisiunii Mo
numentelor Istorice.
seri cii.
V. Reparaţii de mobilier şi obiecte de arfă bise
La Curtea Vec/ze din Bucureşti s 'a restaurat so....
ricească
: la tâmpla bisericii mănăstirii Hurez, la
elul bisericii, s'a făcut trotuarul de jur împrejur
�i s'au restaurat temeliile zidurilor găsite în jurul biserica Stelea din Târgovişte, la biserica Surpa....
tele din Vâlcea, la tâmpla de la biserica din Go
bisericii, acoperindu-se spre a fi păstrate.
lesti, etc.
' S'a inceput restaurarea tâmplei de la biserica
III. - S'au mai făcut lucrări de reparaţii la ur
din Berzunţi (Bacău), care a fost adusă la atelier,
mătoarele biserici :
La Biserica Domnească din Curtea-de-Arges fiind complect deteriorată si mâncată de cari.
S 'au făcut reparatiuni la ' candele si alte argin
în interior ; la Trei Ierarhi din Iasi, terminare�
împrejmuirii, reparatul caloriferulul, al motorului tării de la mănăstirea Văcăresti, d� la biserica
Golesti, de la biserica din Ber�unti, etc.
si al ventilator ului
S '�u reparat şi aşezat la loc m�lajele de ipsos
, La biserica Aron-Vodă din Iasi, la Sf. Ioan din
Vasluiu, la Bălineşti.... Dorohoiu, la paraclisul mănăs.... aduse de la Minister şi montate în Museul de la
tirii Antim din Bucureşti, la Sf. Dumitru din Bucu.... Stavropoleos.

La biserica Mi/zai- Vodă s ' a urmat cu lucrările
1a basa turIei, care s'a Învelit cu plumb şi s ' a lu....
-crat la restauraţia faţade10r ei.

Arhitect-şef, N. Ghica.
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