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RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 1 931  

Domnule Preşedinte, 

tn anul 1 93 1 ,  lucrăril e  tehnice ale Comisiunii 
Monumenlelor I storice au avut de suferit din causa 
mijloacelor băneşti tot mai reduse şi din causa 
greutăţii obţinerii sumelor înscrise la tabloul de 
lucrări aprobat de Consiliul de Ministri pe basa 
subvenţiunii înscrise în budget. 

' 

Din această causă, numai o parte din lucrările 
prevăzute la programul Comisiunii s'au putut exe
cuta, cealaltă parte rămânând a se prevedea pen

tru anul următor : 
1 .  Lucrările de conservare şi de reconstituire 

mai importante s'au făcut : l a  Mănăstirea Cozia, 
unde biserica mare a fost reconstituită în urma 
descoperirilor făcute supt acoperişul ei, care fusese 
înălţat l a  o reparaţie

"
anterioară din veacul al XIX-lea. 

Aici s'au regăsit elementele constitutive ale arhitec
turii de la origine, frontoanele rotunjite din cele 
patru faţade au putut astfel fi reconstituite cu 
destulă precisiune ; ele confirmă originea sârbească 
a acestui monument prin m area asămănare ce o 
presintă cu  unele biserici de pe  Valea Moravei 
sârbeşti, în special cu  acele din Veluce şi Calenici. 

Un memoriu detaliat va  fi înaintat Comisiunii 
asupra acestor lucrări. 

La biserica din Bucovăţ de lângă Craiova, după 
ce s'a reconstituit turla şi după ce s'au consolidat 
bolţile prin legături de fier, s'a refăcut acoperişul 
şi s'au reparat faţadele. Mai rămâne de restaurat 
i nteriorul, de făcut uşă nouă şi de împrejmuit în
tregul loc, căci, astfel cum se află acum, în fie
care an se ivesc stricăciu:1i, geamuri sparte, de
gradări la soclul b isericii de către vitele satului, 
care pasc împrejur. 

Intervenţiile noastre repetate la Primăria locală 
au rămas zădarnice, şi aspectul biserici i  în mijlo
<:ul acestui loc părăsit şi murdar este cât se poate 
de jalnic. 

La biserica joastei mănăstiri Jitianu din apropie
rea Craiovei s'a restaurat b iserica şi turnul clo
potniţă, după mulţi ani de sforţări continue, ajutaţi 
fi ind de locuitorii satului din apropiere, cari nu au 
biserică. Mai rămâne de terminat zugrăveala in-

terioară, începută, dar întreruptă d in  lipsă de fonduri. 
La biserica Sf. Elejterie din Capitală din fon

durile parohiei şi supt direcţi unea noastră s'au 
terminat lucrările de restaurare şi s'au întocmit 
devisele necesare pentru executarea mobilierului. 

La biserica Toma Cosma din Iaşi tot din fon
durile parohiei respective s'au făcut reparaţiuni 
generale,  căutând a se păstra caracterul vechiu al 
monumentului. 

La biserica Mănăstirii Neamtu s'a continuat cu 
reparaţia acoperişului şi s'a trecut la studiul şi 
restaurarea faţadelor. 

La biserica Mănăstirii Probota s'a aprovisionat 
o parte d in piatra de talie  necesară pridvorului şi 
s'a pus în lucru. 

S'a terminat restaurarea bisericii Sf. Arhangheli 
din Craiova şi a bisericii Băleni-Budeşti pe Oltet, 
din donaţiuni particulare. 

2. Lucrări de reparaţii curente s'au făcut l a  
b isericile d i n  Pătroaia (Dâmboviţa), Antim, Doam
nei, Mihai-Vodă, clopotnita M itropoliei din Bu
reşti, etc. 

Apoi la Mănăstirea Agapia, la Sf. Sava (Iaşi), 
" Dobrovăţ (Vasluiu), Sf. Dumitru şi Sf. Gheorghe 

din Rucăr (Muscel), Schitul Negru-Vodă (Mus cel), 

clopotniţa Mănăstirii Brebu, Sf. Vineri din Târgo
vişte, Sf. Gheorghe din Câmpulung, etc. , etc. 

3 .  Cercetări şi de vise s'au făcut la Oltina (Cons
tanţa), la castelul lui Martinuzzi (Vinţul-de-Jos), la 
Balş (Romanaţi), la Sihastru, Bâra şi Răchitoasa 
(Tecuciu), la Sf. Ioan Botezătorul şi Socola (Iaşi), 
l a  PIătăreşti (Ilfov), l a  Comana (Vlaşca), l a  Vovri
eşti şi la Ciurea (Roma), la Cosmeşti (Vaslui), l a  
Lăpuşul-de-Jos (Transilvania). 

4. Spălări şi restaurări de zugrăveli vechi s'au 
făcut : la b iserica Mănăstirii Cozia, unde s'a ter
m inat toată restaurarea zugrăvelilor, şi la biserica 
Sf. Gheorghe din Hârlău unde s'a curătat s i  , , , 
dat la lumină o prea frumoasă zugrăveală din epoca 
lui Ştefan-cel-Mare. 

Apo} s'a mai restaurat şi curăţat un număr de 
zugrăveli interioare din fondurile parohiilor respec
tive supt controlul Comisiei Monumentelor Istorice, 
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la Sf. Gheorghe din Câmpulung, Coşoveni (Dolj), 
Starichiojd (Prahova), Bălileşti (Muscel), Ostroveni 
(Dolj), etc. 

In această privinţă trebuie să constat că este în 
genere un progres considerabil în modul cum se 
exe ( ută cele mai multe din aceste lucrări de că
tre zugravi cu cunoştinţe în această specialitate, 
pe basa directivelor ce se dau de către Comisiu
nea Monumentelor Istorice  ş i  personalul său teh
nic şi supt controlul acestuia. 

Cred că trebuiesc aduse mulţumiri autorităţl or 
pisericeşti care ne-au ajutat la obţinerea acestOr 
resultate şi în special Mitropoliei din Bucureşti, 
Mitropoliei Moldovei ş i  Episcopiei de Râmnic. 

5. Reparaţiunea mobilierului si a obiectelor de 
, 

wtă bisericească care se face de către atelierul 
nostru de reparaţie de la Stavropoleos dă de ase
menea resultate frumoase. 

Se restaurează acum tâmpla de la b iserica din 
Berzunţi (Bacău), care era descompusă, mâncată 
de cari şi de putregaiti. Ea va fi curând consoli, 
dată şi restaurată În aşa condiţiuni, Încât va putea 
servi Încă mult timp. 

S'au mai restaurat o serie de obiecte de lemn, 
strane, uşi Împărăteşti, sfeşnice,  etc., apoi candele, 
cruci, cădelniţe, discuri de metal, l inguriţe, etc. , 
provenind de la Biserica cu Sfinţi din Bucureşti. 
b iserica de la Văcăreşfi, Coşula, Goleşti, etc. 

M E M O R I U L  P E  1 9 3 2. 

În anul 1 932 lucrările noastre au fost şi mai 
mult stingherite decât În anul trecut, de  oare ce  
sumele acordate au  fost şi ma i  reduse şi nu s'au 
eliberat decât primele aconturi, iar resturile ne
cesare pentru executarea lucrărilor prevăzute În 
devisele aprobate nu ni s'au mai dat, din lipsă 
de acreditive. 

Astfel, activitatea noastră la lucrările subven
ţionate de Ministeriu a fost redusă şi s'a măr
genit, În afară de cele câteva arătate mai  jos, la 
facerea de cercetări, devise, proiecte de restau
rări, lucrări de biurou, atât tehnic, cât şi admi
nistrativ. 

Graţie Însă iniţiativelor particulare, care devin 
mai active, am putut face studii şi executa lucrări 
de restaurare şi de reparaţie interesante la 'Unele 
b iserici, din fondurile lor propri i .  

Astfel, la biserica Creţulescu din Bucureşti, din 
Îndemnul familiei ctitorilor s'au Început cercetările  
ş i  studiile pentru restaurare, care s e  vor face din 
fondurile epitropiei, supt conducerea noastră. 

Tot astfel la b iserica Curtea Veche, restaurată 
în ce priveşte exteriorul, s'au început lucrările de 
restaurare interioare-o 

La Biserica - Doamnei, la Mănăstirea Antim, la' 
Mihai-Vodă, la Sf. Gheorghe Nou, la Sfinţii A
postoli, etc·, sântem secondaţi de consiliile paro
hiale şi de- preoţi cari, ni dau tot concursul şi 
toată ascultarea îndemnurilor noastre spre a asigura . 
conservarea caracterelor vechi ale monumentelor 
şi spre a regăsi elementele de la origine, ade se ori 
ascunse sau modificate de reparaţii ulterioare,_ 
care le-au denaturat. 

1 .  Lucrări de restaurări şi reparaţii mai im-
portante s >au făcut numai În parte, potrivit cu 
sumele ce am avut la disposiţie. 

Pentru Mănăstirea Neamţului s'a comandat la 
Cernăuţi piatra de talie necesară din cariera Cin-
cău şi s'a Început restaurarea soclului b is�ricii . 

La Pobrata s'au continuat lucrările de pietrărie 
de la pridvor. 

La Mihai- Vodă din Bucureşti s'au refăcut fe
restrele după forma lor cea veche, cu chenarele lor 
de p iatră ; s'a făcut restaurarea soclului ş i  a faţadei; 
principale supt pridvor. La clopotniţă s'au făcut cer
cetări şi săpături, precum şi planuri de consolidare. 

La Antim s'au reparat chiliile de la c�lţuL 
Nord-Est precum şi frumoasa bucătărie boltită . 
cu turnuleţul ş i  acoperişul ei. 

La biserica Fundeni din Câmpulung s'a con-
solidat monumentul prin subzidiri, legături de 
fier şi reparaţiuni de bolţi, s'a lucrat la refacerea . 
ferestrelor, etc. 

S'au mai făcut lucrări de Întreţinere la Mănăs
-
tirea Hurezi, la acoperişul bisericii mari ş i  la chilii ; , 
l a  b iserica Mănăstirii Govora, la soclul de la uşa 
de Întrare ş i  În interior ; la schitul fedeleşoiu, la 
b iserica Toţi Sfinţii din Râmnicul-Vâlci i ,  la bise
rica din Găvăneşti, la biserica Obedeanu ş i  la 
b iserica Sf. Ioan Hera din Craiova. 

S'au mai făcut cercetări, devise sau releveuri : 
la Sf. Gheorghe din Câmpulung, la c lopotniţa 
Negru-Vodă şi Bărăţia din acelaşi oraş, la Brebu
Prahova, la schitul Ccdreni-Ilfov, la Sf. Gheorghe 
Nou şi Precupeţii Noi din Bucureşti, la Precista 
ş i  Sf. Gheorghe din Galaţi, la Sf. Gheorghe şi 
Uspenia din Botoşani, la Bozieni şi Agapia Veche
Neamţ, la Slatina şi Râşca-Baia, la Bogdana şi 
TârguI Trotuş-Bacău, la Domneşti-Putna, la Sf. 
Ion cel Nou-Cetatea-Albă, la BerisIăveşti-Argeş ; 
la Strâmbeanu-Dâmboviţa, la Sf. Sava-Iaşi, la 
Brădeştii-Bătrâni (Dolj), la Cornet-Albeşti-Balota

de-Sus, Crucile, GIăvuţa-Gogoteni, Balta-Verde, 

frânceşti, Costeşti, Pietre ni, Surpatele, Bumbeşti, 
Piţigu, Râmnicul-Vâlcea, Govora, Hurez Găvă
neşti; fedeleşoiu, Ada-Cale, T ârgul-Jiiului, Să celuI, 

Vârtopul, Călugărei, Balş, Petculeşti şi Polovraci,_ 

în Oltenia. 
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Spălări de zugrăveli. Din lipsă d e  fonduri nu 
's'a putut face n ic io lucrare din iniţiativa Comi
s iunii : s'au condus şi  supraveghiat însă fucrări 
.de  spălare şi reparaţii de zugrăveli din fondurile 
,parohiilor respective la următoarele b iserici : 

Sf. Ioan Sebastian-Craiova, Ştirbei-Romana ţ i ,  
Precista-Bacău, Muereştile-Vâlcea, Sf-ţii Arhangheli
Craiova, Moruneşti-Romanaţi şi Călugărei-Dolj. 

S'au mai făcut cercetări ş i  sondagii prin per
sonalul nostru tehnic la următoarele biserici mo
numente istorice  în vederea unor eventuale lucrări 

de spălare sau restaurare : 
La b iserica mănăstirii Căluiul-Romanaţi, la Sf. 

'I 1 ie-Drăgăşani, Toţi Sfinţii-Râmnicul-Vâlcea, Dom
neasca-Târgovişte, la mănăstirea Bistriţa-Neamţu ş i  
Teiul Doamnei d in  Bucureşti. 

La atelierul de reparaţii al Comisillnii s'a 

terminat restaurarea tâmplei de la biserica din 
Berzunţi, o lucrare importantă şi  prima de acest 
gen executată la atelierul nostru. S'au reparat 

'uşile împărăteşti de la b iserica din Goleşti, stra
nele de la b iserica Stavropoleos, i coane de la  

>biserica Târgui Trotuş şi  s'au reparat obiecte de 
orfevrărie de la Museul Naţional de  Antichităţi 
·{Creţulescu). 

Inventariul monumentelof istorice. Prevăzând încă 

arhitectură, va fi redusă din caus a sumelor prea 
mici ce  erau Înscrise la bugetul Comisiuni i ,  am 
socotit că este momentul potrivit pentru a se  
începe lucrările de  inventariare a monumentelor 
istorice din ţară ş i  am dat fiecărui arhitect în
sărcinarea de a Întocmi deocamdată l ista monu
mentelor din unele judeţe din ţară : Doljul în 
Oltenia, Bucureştii ş i  judeţul Prahova din Mun
tenia, judeţele Iaşi ş i  Neamţul din Moldova. 

S'au început astfel Întocmirea unor l iste ale 
acestor m onumente cu datele i storice  ce s'au 
putut culege din diferitele publicaţii existente : 
Anuariul Casei B iseric i i ,  chestionarul Comisiunii 
Monumentelor Istorice, Dicţionarul G eografic, etc., 
urmând a se completa treptat. 

Pănă acum s'au făcut l istele monumentelor i s
torice din următoarele judeţe : Dolj, Vâlcea, Ro
manaţi, Gorj ş i  Mehedinti, deci toate judeţele din 
Oltenia, pentru care laude ş i  mulţămiri se cuvin 
d-lui arhitect 1. Anastasescu de la  b iuroul nostru 
regional din Craiova, apoi, cum am spus : Pra
hova, Iaşi ,  Neamţ şi oraşul Bucureşti. 

Sperăm că în fiecare an să se  poată face liste 
pentru alte cinci judeţe, câţi arhitecţi avem în 
serviciu, astfel că în c inc i  ani am putea avea 
l istele monumentelor tuturor judeţelor din vechiul 

.din primăvară că activitatea noastră, ca lucrări de regat. Arhitect-Şef, N. Ghika. 




