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Sa vorbit și s'a scris multe în privința res- 
taurărilor întreprinse la noi de vre-o" cinci-apro- 
zece ani încoce; dese ori châr se ridicau nemul- 
ţumiri asupra felului cum se conduceau lucrările, 
și comisiumle însărcinate cu stndierea și cu cer- 
cetarea lor, mau făcut mei o dată lumina care tre- 
bnia să sc facă şi la care ori cine se aştepta, fiind 
în joc o lucrare istorică în care pasiunile p'au nici 
un amestec. 

Astăzi nemulțumirea în publice e generală, se 
aduce multe invinovăţiri asupra chipului restaură- 
rei şi a întrebninţărei sumelor, şi se fac atacuri 
personale cari nu trebuesc lăsate în tăcere, ducă
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voim să nu câdem sub greutatea acuzațiunilor: şi 
eu unul care am fost trei-spre-zece ani în aceste 
lucrări alături en persna căreia îi eru încredin- 
țate lucriirile, înpius de aceste. sgomote publice, 
m5 simt dator a spune adevărul și a face lumină 
în tote privințele, 

Cea ce e de netăgăduit din câte se spune, e 
că lucrările au durat un timp fârte îndelungat, 
fără a fi terminate nici pănă astăzi, şi au costat 
sume care au întrecut în chip înspăimântător pre- 
vederile tuturor, fără ca lucrările întreprinse să 
dea rezultatul ştiinţific şi artistic pe care 7] sta- 
bilise sfaturile înțelepte ale lui Viollet-le-Duc şi 
de Baudot în raportul lor din 1875, care se uflă 
în dosarul ministerului de Culte. 

lu privința părţilor artistice mă voi întinde 
puţin, ne fiind acesta objectul serierei mele, şi fiind 
că s'a mai scris prin unele broşuri apărute de cu- 
rând; voi arăta deci în rindurile ce urmâză, is- 
toricul acestor restaurări, adică imprejurările prin 
care au trecut lucrările, şi cum se face de au cos- 
tat şi au durat atât de mult.. . | 
„Pentru. a arăta acâsta trebue să lui fie-care 

lucrare in parte, şi să cântăm an cu an fasele 
prin care au trecut. Noapărat că ducă dela în- 
ceput sar fi făcut dări de seamă regulate de lu- 
crări, şi inspecţiuni care să observe dacă lucrările 
suu fâcut în conformitate cu prevederile şi cu îu- 
cheeri'e pe temeiul cărora s'a început restaurarea 
clădirei, după cum se obicinueşte a so face într” 
alte părţi; cu asemenea măsuri negreşit că nu 
n6-am fi găsit astăzi în poziținnea falşă şi ruzi- 
n6să pentru noi, de a fi cheltuit mult ca să de- 
nâturăm clădirile;
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Dar astăzi când s'au produs asemenea pier-, 
deri materiale, ori cine “și ar zice că e prea tăr- 
zu, şi că-ar fi.de prisos să ne mai frământăm 
mintea cu cercetarea lor, şi că nar trebui să ne 

ocupăm de cât cu partea artistică şi cu studierea 
ştiinţifică a chipului cum sau restaurat clădirile,. 
adică: făcând cercetări şi desenuri de starea pri- 
mitivă a monumentelor care să ne arăte adevă- 
ata lor formă, cu scopul ca,să nu fie induși în 
erre mai târziu cei ce ar voi să se ocupe cuis- 
toria artei la noi. | 

Suntem de acord în acâstă privință cu cei ce 
cred că ar trebui s& uităm un lucru châr rău 
fiind, dar îndeplinit; şi nu noi am fi aceia care 
am deschide rana unui rău trecut, dacă w'ar fi 
semne de a se face pe viitor greşeli mai mari ca 
cele din trecut; căci se vorbeşte de a se acorda 
sume de milione pentru facerea unor risipe şi a 
unor vandalisme mai deplâns de cât cele de pănă 
acum. 

E vorba de a se complecta Trei-lerarehii cu 
decorațiuni de Alcazar,şi cu mobile de tinichele ; 
de a'se rezidi falşificat sfântu Nicolae Domnesc 
din Iaşi, Mitropolia din 'lirgovişte, sf Dumitru 
din Craiova, şi de a se termina palatul episcopiei 
de la Curtea de Argeş cu sume fabul6se, după o 
listă făcută din ochi. 

Astfel, pe lângă sgomotele produse de nemul- 
țumirea publică, ca lucrările se tăr ăgănesc cu in- 
tenţiune şi se cheltuește cu densele peste măsură ; 
m& mai îndeamnă a întreprinde destăşurarea şi da- 
rea la lumină a greşelelor şi a risipelor făcute, 
şi sentimentul deos+bit ce trebue să avem pen- 
tru păstrarea acestor monumente acăpate' de În-
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vaziunile barbare, dar pe care un duh rău le ni- micește şi le desfigurâză, astăzi. | 
Se luăm pe rând fie-care din lucrările supuse 

la tortura restaurărei, ȘI să analizim sistemul între- 
buințat cu dânsele, și atunci vom vedea de Co as- stăzi suntem departe de sfaturile înțelepte ale ce- lor pe cari "i am consultat la început. | 

Biserica Episcopală, dela Curtea de Argeş fiind 
cea d'ântăi care a fost supusă restaurărei să în- 
cepem cu dânsa, 

II. 

Biserica. Episcopală de la Curtea de Argeş. 
PO 

Studiele și măsurile pe temeiul cărora s'a în- 
ceput restaurarea, bisericei de la Curtea de Argeş 
sunt o lucrare recentă; tâte persoanele care au 
contribuit la această lucrare trăesc, afară de 1ne- 
ritosul achitect D. Berindei; în cât pentru nimeni astăzi aflarea elementelor care au servit la res- tanrarea Curţei de Argeş nu e un mister după 
cum se caută a sc face dintr'ânsa înfăşurând'o cu poveşti, | o
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Se ştie că comisiunea din 1874 însărcinată de 
ministerul de Culte şi de Instrucţiune publică com- 
pusă din d-nii Or&scu, Berindei, Odobescu, Aman, 
Burelli şi alţii, studiase in amănuntele sale monu- 
mentul de la Curtea de Argeș, atăt in privința 
artistică căt şi istorică, şi studiul lor bazat pe 
documente luate din scrieri, din istorie sau isvo- 
rît din cercetări făcute asupra monumentului în-. 
să-şi, arăta tot ce trebuia să se facă și chiar cum: 
să se urmeze pănă şi in detaliele tecnice pentru 
restaurarea bisericei. Tote aceste poveţe fuseseră. 
date într'un raport înaintat ministerului de. Culte 
şi de Instrucţiune publică *); şi pentru mai multă 
siguranță ca să nu se facă vre o abatere de la 
regulele de restaurare, s'u consultat şi d Viollet- 
le-Duc a cărui autoritate in asemenea lucrări era 
recunoscută. , 

D. Viollet-le-Duc neputănd veni in ţară, in- 
sărcină pe colaboratorul său, pe d. de Daudot, 
care veni la Curtea de Argeș şi făcănd cercetă- 
rile trebuinci6se asupra monumentului, și găsind 
şi studiele de mai înainte ale comisiunei din 1874 
se întârse la Paris unde încheiă raportul seu îm- 
preună cu d. Viollet-le-Duc. Acest raport a cărui 
val6re e de netăgăduit fiind isvorit din studiul a 
două sowmităţi ca Viollet-le-Duc şi de Baudot, în- 
suțit fiind și de desenuri pentru părţile de com- 
plectat ale monumentului, arăta tâte lucrările ce 

2), In diterite răwluri prin broşuri şi prin jurnale discutându- 
se asupra lucrârilor de la Curtea de Arges se spunea că ra- 
portul ar fi dispărut din dosarul ministerului, lutr'adevăr 
rap 'rtul lipseste din dosar dar el s'a inmănat d-lui Lecomte 
la venirea sa în țară. Acu ar trebui să se ccură inapoi 
pentrn a ae alipi la dosar, mai cu srâmă pentru ca persă- 

nele car» nau cunoștință de densa să potă jndeca utapra 
valârei salt.
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trebuiau să se facă în timp de doi ani cu suma 
de 170,500 lei. E 

- aportul acesta trebuia să servâscă pururea 
ca dreptar d-lui A. Leconte care fusese trimis cu 
însărcinarea, specială ca să execute numai cele ce 
se stabilise întinsul *), 

Aşa dar să fie bine stabilit că biserica Arge- 
șului se studiase mai ântăi de o comisiune din țară, 
și că consultându-se d. Viollel-le-Duc şi de Baudot 
asupra restaurăvei monumentului, aceşti distinși ar- 
chitecți prin raportul lor înaintat ministerului,  fi- 
zEză costul restaurărei la suma de 170,500, trimi- 
ţănd pe d. A. Lecomte ca simplu executor. al 
aportului lor *%). 

% 
%* * 

Totul fiind aşa dar fixat în privința restau- 
rărei, d. A. Lecomte veni în ţară pentru a se a- 
puca de lucru, plătindu-i-se pentru acâstă sarcină 

*) Raportul acesta se aftă in dosarul ministerului, Intr'Ensul 
se arată in amănunt ce să se facă cu suma de 17U500 lei, 
gi cum trebuia să se execute lucrările. In deviz nu erau 
coprinse reparaţiunea picturelor celor vechi pe unde erau stri- 
cate şi facerea mobilierului. 

*£)  Eata ce spune d. Odobescu in acâstă privință în jurnalul 
Epoca de la 13 septembre 1887. „Exteriorul fusese cu dea- 
pmănuntul studiat de persânele din ţară la 1814. DD. Maio- 
„tescu a intocmit o comisinne cure să se ocupe serios cu 
„ârgeşul. Raportul acelei comisiuni care este nu studiu com- 
„biret atât istorie cât şi architeetural asupra bisericei de la 
„Ârgeş, a fost compus şi redactat de subserisul cu ajutorul 
„pentru părțile tecniee, al reposatului meu umie D. Berindei. 
„kaportul acela a stabilit tâte Dazele restaurărei. Drept con- 
„€luziune a lui oscbindu-mă de colegii mei din comisiune, 
pân propus ca să ne adresâm la a. Violet-lo-Due, p-ntru ea 
pel să ue recomande uu executor capabil şi pe deplin de- 
„votat unei asemenea sarcine.“ - IN
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leafa, de 600 lei pe lună, și în vedere că se de- 
pasa înitr'o țară streină pentru un scurt timp, cea 
ce-i producea o pirrdere în relaţiunile sale pe care 
şi le-ar fi putut crea la Paris, " se mai acordă și 
o gratificație de 12,000 lei, plătibili la finele ce- 
lor doui ani cât trebuia să dureze lucrările *). 

| Restaurarea clădirei se începu la 26 aprilie 
1875 cu-aprovizionarea de materiale şi cu execu- 
tarea câtor-va lucrări mici, continuându-se apoi în 
anii 1876 şi 1877. D-nu lecomte avea tâtă la- 
titudineu ce trebue să se dea unci persone în a- 
semenea cazuri pentru îndepliuirea sarcinei sale ; 
wa căutat însă nimeni să cerceteze ducă domnia-sa 
se conforma îndatoririlor ce îi se impuneuu prin 
raportul d-lui Viollet-le-Duc ; așa că suma de 170,500. 
er: de mult cheltuită, fără nici o socoteală se a- 
cordau altele noui şi nimănui nu-i venea în gând 
să vâză unde mergem! Acâsta vine de acolo că 
la noi ne fiind nici un serviciu pentru aceste lu- 
erări în minister, sau mai drept zicănd urchitec- 
tului ministerului nepermițăndu-i-se a se ocupa cu: 
dâusele; 6r miniştrii schimbându-se des, cel: care 
vine ne mai ştiind ce su petrecut, lucrările mergeau 
du voia lor așa că raportul care trebuia să servea:că 

  

2) D. Lecomte spunea că nici anul din cei care aveau o situu- 
ție în serviciul monumentelor istorica în Franţa wau voit să 
vie în Romănia; căci nu voiau a părăsi un post pe care "1. 
aveau, şi cea ce e mai mult, e că fiind iniţiaţi şi atagaţi la 
atilnl monumentelor irinveze, nn voiau a întierupe cercetările 

pi ÎIstudiile lor ocupându-se cu lucrări de alt gen. D. le- 
comte ca unul care eri de forte puţin timp iuapector în lu- 
crările de restanrare a d-lui Viollei-le-Duc, de re ce ocupa- 
țiunea sa "şi-o fâcuse în lucrări curente de architectură a 
primit a veni. De alt-fel sitația materială de 600 lei l€fă 
pe lună şi cu 600 lei pentru deplasare eran de Inut în con- 
sideraţie pentru un tinâr care nu câştiga ce cât 250 Iei în 
Frauţa,
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de bază rostaurărei a rămas la dosar, şi d. Lecomte 
s'a găsit tot-d'auna singur, profitând de acâstă îm- 
prejurare pentru a inventa lucrări noui, care ce- 
teau alți doui ani şi sume din ce în ce mai mari. 

%* 

In 1878 lumea oficială se alarmeză lu facerea 
bugetelor văzend că se întrec prevederile devizu- 
zului. Se trimite o comisiune compusă din d.0- 
răscu şi Beniş care constată câ pănă la ucea dată 
sa cheltuit 221,280 lei numai pentru două treimi 
din lucrările totale *). 

Cu tâtă dorința ministerului de apune capăt 
acestor risipe, trebui să cedeze în cele din urină, 
d. Lecomte fiind tare pe situaţia sa prin reluțiu- 
ile po care 'şi le crease. 

x 

În campania anului 1879 se lucră la învăli- 
tori şi se începu auritul şi vopsitul exterior; dar 
în loc de a se- zori terminarea bisericei, sumele 
mergeau în cheltueli zadarnice cu întreţineri de 
şeheli, cu personal, cu voiage şi pentru dărăma- 
rea vechei monastiri și a locuințelor din prejurul 
bisericei, pentru a -se face altele car& mai târziu 
şi ele vor fi date jos, şiașa vănturănd apa în za- 
dar, banii se înghiţeau fără spor. Lucrul acesta 
prea bătea lu ochi și în tâmua anului 1879 mi- 
nisterul numeşte o comisiune în care de astădută 
ca prin minune apare și arhitectul ministerului. 

*) Raportul acestei comisiuni cu data de 20 februarie 1879 se 
atlă- în dosarul ministerului înregistrat cu No. 91235. Iapri- 
vința same or comisinnea săseste că pănă la 1 Ianuarie 1579 
ge cheltuise 339,455, GU lei,



n. 
Comisiunea acesta "i iea însărcinarea la. se- 

rios, se pune pe lucru; cercetză dosarele, răsfo- 
ește raportul d-lui Viollet-le-Duc pe care negreşit 
'] iea de bază în cercetările sale, şi găsește. că s'a 
cheltuit pănă atunci 497,000, adică cu 326,900 lei 
mai mult de cât se estimaseră lucrările de destinşii 

arhitecţi franceji pe care îi consultase ministerul. 
Cu privire la partea tecnică și artistică comi- 

siunea constată .că d. Lecomte a întrolus modi- 
ficări regretabilo, făcând cher inovaţiuni care al- 
teră caracterul primitiv al monumeutului, și adu 
anomalii în istoria artelor. 

Intre altele comisiunea constată: 
Că sa pus la învălitori ornamente de plumb 

care nu existau înainte. | 
Că s'a suprimat crucile care erau pe la col- 

țurile bazelor turnurilor şi care făceau origina- 
litatea lor. 

Că s'a adăogat florâna lu turnurile cele miti, 
modificând în mod regretabil caracterul. turnurilor 
după însuşi părerea d-lor Viollet-le-Duc şi de Bau- 
dot exprimată în raportul lor; fiind că într'o res- 
taurare nn se pâte aduce ca scuză că de 6re ce 
turnurile cele mari au fiorâne, să li se-pue și la 
cele mici, când se știe că asemenea florGne nuu 
existat. | 

Că s'a adăogat la bazele turnurilor uluce pen- 
tru strîns apele din ploi. Aceste uluce de peatră 
strică proporțiunile turnurilor astupăndu-le bazele 
şi desfigurând învălitorile, 

Că sa adăogat uluce de peatră de jur îinpre- 
jur la corpul biseri icei, schimbând întrun chip de- 
sastros aspectul primitiv al monumentului, şi a- 
câsta mâi cu seamă când d-nii Violleţ-le-Duc şi
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de Baudot în raportul ] 
menea uluc de peatră. 
„Că s'a adăogat o balustradă în jurul canta- 

rului şi a bisericei. | | 
Că sa schimbat scara bisericei. 
Comisiunea mai spune că în restaurarea clă- 

direi nu s'a respectat arta care cerea ca res- 
tauratorul să fie sclavul fidel ul nobiiei concep- 
ţiuui primitive. | 

In cea: ce privește răzuitul pietrelor vechi, 
„comisiunea spune că eo atingere adusă monu- 
mentului, la care se opune şi arta şi rațiunea ; 
pentru” că s'a șters tonul căpătat de peatră cu tim- 
pul şi care 'lă clâdirei un aspect armonios. Aduce 
ca mărturie pe celebrul architect al “operei din 
Paris Charles Garnier, care spune că „materialul 
nou ar» un aspect rece și antipoetict. Comisiunea 
se mai intreabă dacă d. Viollet-le-Due când a res- 
taurat Notre Dame din Paris, a răzuit pietrele sau 
le a păstrat negreala şi aspectul vechiu după cum 
se ştie de tâtă lumea că s'a făcut. | | 

In privinţa auritului comisiunea, era de părere 
că ar îi trebuit înlăturat în mare parte. : - 

Comisiunea închee prin a deplănge că sa lă- 
sat să se transforme părţile originale ale acestui 
monument. făcându-se înoiri regretabile şi ne per- 
mise de ştiinţa restaurărei, şi termină sfătuind pe 
ministru să iea măsuri pentru ca sacriticiile ce țara 
face. cu restaurarea clădirei să aibă rezultatul ce: 
rut de știință; €r nu să servească pentru wl de- 
vatura. | 
"+: Etă unde ajunsese lucrarea şi ce constata mi- 

nisterul- olicial după o trecere de cinci ani și după 
o cheltulă de 497,000 lei cu restaurarea Argeşului. 

or sunt contra unui ase-



fa raportul corisiunei d. Lecomte răspunde 
prin tun alt raport adresat d-lui Ministru de 
Culte şi de Instrucţiune publică *). şi în car& caută 
pe cât pote a se descărca asupra altora de învi- 
novăţirile ce-i se aduc. Sa 

Astfel, d. Lecomte pentru ase scuza, mai în- 
tăi incepe prin a atăca pe d. de Baudot:spuind: 
că numai d. de Baudot a făcut raportul şi devizul 
pe suma de 170,300 lei pe când d. Viollet- le-Duc 
n'a făcut de cât s&l aprobe. . 

D Lecomte mai spune că „raportul a fost 
„făcut în grabă, fără a se ține seamă de preţul 
„maâterialelor și al zilelor de lucru, de cătățimea 
„acestor mat- riale. şi de greutatea de a 'i le pro- 
„cura, de cheltuelele neprevăzute, de costul 'trans- 
„portului; apoi tără vre un plan, fără vre o mă- 
„Surătâre, fără de cele mai mici amănunte. expli- 
„cative;: (Că avea în vedere numai o restaurare 
„sumară, superficială, Gr nu o restaurare deplină, 
»0 desovirşie ca acea ce am fost nevoit săintre- 
„priod în urma unui studiu mai aprofundat- asu- 
„pra monumentului, conform. opiniunei: ministe- 
„rului şi dorinţei "adesea exprimată de A.S. 1, 
„Domnul, precum şi de toţi bărbaţii iusemnaţi 
„ai ţărei, care au vizitat şi au: aprobat lucrările 
„mele. Pot deci să vă dovedesc ustăzi domnule 
„Ministru, că nu este nici. o legătură, nici 0 pro- 
„Porție între cele prevăzule prin devizul sumar şi 
„lucrările. execulate“. 

„ln adevăr, continuă - d. Liecomte în: respun- 
„Sul său, d. de RBaudot, n'a coprins în raportul său 
„lucrările următâre: 

*) Raportul d-lui Lecomte precum şi acela al comisiunei s'au 
publicat în Monitorul oticiul No. 252 de la 15/34 decembre 1819.
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- Se adu  aSeultătolilu la turnuri, j , 
„heconstruirea părței de sus la fața vos & 

„turnului cel mare. 
„Înoirea sculpturilor la turnul cel mare, 
„Ornamente de plumb pe învelitori, 
„Restaurarea crucei. 
„Lanţurile aurite la cruci, 
„Cercevele'e de for. 
„Ulucele de pâtră. 
„leconstruireu a două feţe la turnul al doilea, 
"10 florâne din nnu la coronament, 
„becioplirea sculpturilor. 
»Desfac- rea şi așezarea din nou a celor două „turnulețe mici. 
„Recioplirea sculpturei la turnurile mici, „Sculptura la baza turnului al 2-lea. 
pârcul de la altar. 
„Ulucele de pâtră la învelitorilo principale pe 292 m. lungime. 
„Reconstruirea cantarului. 
„Intinderea balustradei în fiţa bisericei, „Două nși de bronz la balustradă. 
„Mozaicul SE. Maria de la intrare, 
„16 ferestre colorate. 
„Pavagiul în jurul balustradei. 
„Dărămarea clopotniţei şi a unei părți mari „din clădirile cele vechi din jurul bisericei spre amEză zi şi apus, precum și transportul a 9000 „metri cubi pământ la 200 metri depărţare.“ 
Acestea sunt lucrări po care d. Lecomte spune că d.. de Baudot nu le a pus in raportul său! Să fio re așa? 
Dacă observăm dela început răspunsul d-lui Lecomte,: vedem că domnia-sa, ?i trage o bună ră-
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luiala d-lui de Laudot, suind e dă n UI ştiut cb 
face când a prezintat un taport și un devis făcut 
fără să ţie compt de materiale, de transportul lor, 
fâră plan, fără măsurătore, fără, nici cele mai mici 
amănunte explicative; că d. de Baudot ne a. sfă- 
tuit rău când guvernul nostru “ia cerut consiliele 
sale asupra restaurărei, pentru că d. de Baudot nu 
ințelegia de căt o restaurare superficială, po' când 
d. L.ecomtene spune căa făcut o restaurare com- 
plectă, şi acâsta conform opinunei ministerului: și 
dorinţei Suveranului și a bărbaților însemnați ai 
țărei. 

E de necrezut să v.zi ca un om de artă, să 
caute asemenea cotituri de scăpare pentru a "și a- 
păra opera sa. 

Dar, ministerul nu era precum nici astăzi'nu 
este in stare a judeca o restaurare, inzrijirea po 
care se știe că A. S. Regele o are pentru monu- 
mentele țărei ne mândreşte, şi fie care din noi 
simțim o deosebită mulțumire de a avea aproba- 
rea sa; părerea suveranului însă nu angajâză în- 
tru nimic pe artistul restaurator pentru ca mai 
tărziu să se pue sub scutul hegul, acesta e un rău 
serviciu adus Cor6nei; căt pentru bărbaţii însem- 
nați ai țărei, ei au altele de făcut de căt să dea 
sfuturi in ale restaurărei, mai cu seamă când dâu- 
şii se adresase la autoritatea recunoscută a d-lor 

Viollet-le-Duc şi de Baudot. Din fericire. însă aţa 
albă cu care a ţesut d. Lecomte apărarea sa nu 
e greu de veznt. I-sa spune tote acestea'cu scopul 
de; a se justifica de înoirile şi adăogirile făcute şi 
ca să dea o aparenţă de adevăr lungului timp în- 
trebuinţat la lucrare şi sumelor nemăsurate care 
Sau cheltuit, contra dorinţei țărei întregi, şi con-
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ira sfaturilor înțelepte ale d-lor Viollet-le-Duc și 
do: Baudot. | E a 

D. de Baudot când “șia dat conştiinciosul 
său raport ştia ce face. 

Dâusul era contra, inovirilor şi adăogirilor pen- 
tru că acestea sunt o denaturare adusă monumen- 
tului, și d. Lecomte prin lista de mai sus vrea să 
ne facă s6 credem că d. de Duudot a uitat să trâcă 
in raportul său: 

Răzuirile sculpturilor. 
Ulucele de peitră de la bazele turnurilor. 
Ulucele de peatra dela corpul bisericei. 
Ornamentele de plumb ciocănit 
Cioplirea a 16 scurgători de peatră. 
Schimbarea arcului: de d'asupra altarului. 
Intiuderea balustradei în faţa bisericei. 
Două uşi de bronz. 
Gemurile culorate. 
Dărămarea clopotniţei şi a unei părți din clă- 

dirile. cele vechi din jurul bisericei. | | 
Cum se face însă că aceste lucrări, .pe care 

d. Lecomte crede că lea uitat d. de Baudot, sunt 
tocmai .acelea care fac objectul discuţiunilor tu- 
turor Smenilor competenţi, sunt tocmai acelea con- 
tra cărora rând pe rând stu ridicat lumea la noi 
pănă şi cea oficiulă pentru a protesta contra lor 
fiind înoiri care batjocărese monumentul şi cu 
care se resipese banii statului? 

Dar d. Lecomte caută argumemtele undei. 
convine, şi fiind că d. de Baudot nw'i vine in aju- 
tor, caută a se scuza de învinovățirile ce'i se a- 
due pentru desfigurările Curţei de Argeş punînduse' 
sub apărarea raportului. comisiunei din 1874 în-
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vocându:l că o lucrare .mai perfectă ca a d-lui de 
Baudot! Fată cum se exprimă -d. Lecomte -cu 
privire la partea tecnică gi artistică a raportului 
acelei comisiuni : 

„Raporiul fârte serios şi îndelung .studiat al 
„dloinnilor Purelli,. Berindei, Orăscu, Odobescu şi. 

-palții redijat în 1874 după ordinele d-lui Minis- 
„tru de Culte şi de Instrucţiune; publică. Aceşti: 
„domni a căror competenţă şi experienţă în a- 
„câstă privinţă war putea fi pusă la îndoiulă“.. 
(pag. 7923). Ne e e 

De asemenea, când voeşte a se scuza de invi- 
novăţirea că a pus flori la turnurile cele mici, d. 
Lecomte €ră-și invâcă -poveţele comisiunei, şi €tă 
in ce mod „Invoc mărturiele domnilor din Aca- 
„dlemie, ale d-lor Odubescu şi opininnea eomisiunei 
„din 1874 care 'mi recomandă .restaurarea aceş-. 
„tei decoraţii necesare.“ 

„_ „Aşa dar d. Lecomte ne spune: că d, de Bau- 
dot nu pătrunsese lucrurile nici in partea artis- 
tică nici in cea financiară, și voeşte a ne face să 
credem in conipetența și în experienţa cumisiunei din 
18;4, « cărei autoritate in acestă privință, n'ar pu-: 
tea fi pusă la îndoială! Dar d-sa uită că era trimis 
cu însărcinarea expresă do a executa un plan al 
persânelor pe care ţara le consultase, şi d. Le- 
comte dă la o parte acele sfaturi, şi se indatoreşte 
dela sine a ne face restaurarea Argeșului mai bine 
de cât chibzuise d. de Baudot şi cu buni mai mulți, 

Ciudată apărare câre.nn putea trece de mo- 
nedă bună decât la noi. 

Prin urmare, să se ştie bine că san făcut 
lucrări netrebuincidse 'într'un timp îndelungat. și 

2
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cu cheltueli mari contra cărora niinisterul însuși 
se revolta in zadar odată pe an. 

Fată şi raportul d-lor Viollet-le-Duc şi de Bau- 
dot, pe care'l dăm aci mai jos în tâtă întinderea 
sa, pentru ca publicul să vadă că sfaturile acestor 
savanţi franceji, nau fost de loc urmate lu res- 
taurarea .clădirei : 

RAPORT 
PRESENTAT DE D-nii DE BAUDOT ŞI VIOLLET-LE-DUC AR: 

CHITECŢI, RELATIV LA RESTAURAREA BISERICEI 

EPISCOPALE A CURŢEI DE ARGEŞ 

adie 

Lucrările de executat pentru restaurarea complectă a bi- 
sericei Bpiscopale de lu Curtea de Argeș pot î divisate in” 
trei categorii diferite, adică: 

I) Lucrări necesare spre a pune în stare bună piăr- 
țile existente ale edificiului ; 

11) Lucrările necesare reslabilirei părților distruse 
complect, dar asupra existenței cărora nu. mai „bole fi nici 
.0 bănuială; 

It) Lucrările relative la mobilier şi la decorațiunca 
înteridră şi ezleridră. 

Acest raport având de scop a stabili, care sunt părţile 
de restaurat şi dea indica mijlocele de intrebuinţut 
pentru a obţine uu bun resultat, vom examina succe- 

„siv şi metodice tot ce se rapârtă Ia fe-care din aceste trei ca- 
tegoril de lucrări. 

I. CAPITOL 

Lucrări neeesare «restaurârei părților conservate ale 
bisericei. 

Biserica Episcopală a Curţei de Argeș, gruție unei exe- 
cutări perfecte, de şi a resistat în mod surprinzător la cutre»
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murile de pământ totuși s'a.produs dre-care desordine, -destui . 
de seriuse, în mai multe părţi ale edificiului. , 

In adevăr, cele patru turle ce se înalță pe corpul prin- 
cipul al hisericei au suferit de cutremur, care a avut asupra, 
fie cări din ele o acţiune mai mult sau mai puţin. proniin- 
?ată. Asupra celor două mici turle din față, cutremurul au-. 
vut efect de răsneclă care, a avnt de resultat a le mişca cu 
totul de la rîndul al 2-lea de petre de dasupra învelitorei, 
fără însă a causa desordine sensibile în disposiţia straturilor 
ce compune partea mişcată, "Acelaşi lucru s'a produs și în 
condiţii analoze lu turla octazonală secundară. Efectul însă 
a fost mult mai simțitor asupra turlei octogonală principală 
la care mai multe feţe au fost aşa de seuduite că tgte rân-- 
durile de petre au fost mutate din loc și o ruptură verticală 
s'a declaret în zidăriea de cărămidă ce face căptuşeală inte- 
risră a turlei, 

Pe de altă parte, tot acestor entremure trebue atribuit, 
în parte cel puţin, crăpăturile ce am constatat Ig cheia cercu- 
rilor înteridre pe care se aşâză acâstă turlă principală. La 
una din ele, crăpătura se prelungeşte mai vertical d'asupra 
extradosului pe o lungime cam de 2.09, dar e mult mai pu-, 
țin întinsă pe cele lalte 3 fețe cari nu par a fi fost rupte de 
cât-în urma infigerei pironelor de fer puse în zid şi destinate 
a suporta lampi san alte obiecte. 

Independent de uceste desordine produse de cutremur mai 
trebue să semnalăm : | | 

| 1) Dărămarea, prin scobire, pe 3 m. înălțime a stâlpi-" 
lor de colţ de lângă altar, Aceşti stâlpi au fost probabil 
tăiați cu ocasiunea așezărei sau segterei templei. 

2) In fie-care unghiu al. cupolei.principule la nivelul tri-" 
gonilor (pendentifs) o alteraţie a tencuelilor, provenită din prâsta 
stare a învelitorilor de plumb, cari find rău lipite lasă să | 
treacă apa prin ele. 

3) Ruptura sau decompunerea, pe diverse fețe ale bise- 
ricei a unei cantităţi de rânduri ale căptușelei de peatră, efect 
ce trebue atribuit defectului de omogenitate san îngheţului. 

4) Starea rea a soclului în pantă (glacis) ce încinge bi- 
serica; acestă pantă actualmente acoperită cu tablă n'a putut 
fi examiuată de noi în total, dar am putut vedea o parte și. 
a o examina, după care ne am convins că din causă că pe a- 
cest soclu, curgea direct apele de la streşini a fost, și ca să]
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apere “1 -a acoperit cu “tablă, lucrare efectuată în: urmat cons- 
trucţici bisericei, 
"0) Distrugerea unei părţi, din coronamentul în flori tăete 

în piatră: care 'ornâză vârful turlelor principale. 

'6) Descompunerea vârfurilor de piatră ce corona turlele 

precum şi tablele de alubastrn decorând 6re-care feţe în par= 
tea inferioră a: bisericei. 

7) In tine trebue semnalat, ca fiind unul din punetele 
cele mai seri6se ale restaurătei bisericei Curtea de 

Argeş, starea rea a invelitorilor corpului principal și al 

turlelor. “ 
Tote învelitorile sunt făcute de făşii de plumb forte 

grose, în peifoctă stare de conservare, dar caro au fost fixata 

în iod brut pe o formă de pământ bătut şi cu cue mari de 

fer, astfel că sau desfăcut aşa de rău în unele părți că nu 

mai apărau în mod suficient interiorul biserieei. 
In resnmnt lucrările ce reclamă restaurarea bisericei Cur- 

tea de Argeș, în cea ce priveşte capitolul l-iu, pot fi clusate 

precum urmeză : 
1) Repararea părților de piatră sau cărămizi mișcate de 

cutremure. . 

2) Repararea erăpăturilor interiGre, provenite din ace- 

iaşi causă, 
3) Restaurarea stălpilor “interiori ai turlei principale. 
4) Refacerea tencuelitor și zidăriei stricate prin infiltra- 

rea apelor din ploi. 
5) Restabilirea coronamentelor şi vârfurilor distruse pre- 

cum! şi rîndurile de petre alterate, plăcile de alabastru, soclu- 
rile ete, - 

6) Refacerea complectă -a înselitorilor, 
Vom procede în mod succesiv a indica modul cum tre- 

bue executată: restaurarea fie-căria din aceste părţi. 

1. Repararea părților de pialră mişate din loc prin 
culremure.: 

“Prebue să spunem de la început, că în cea ce priveşte 

turlele resucite şi cea octogonală secundară, aveud în vedere 

că ete au suferit fârte puţin de cutremur, restaurarea lor tre- 

bue limitată la înlocuirea câtor-va petre de la base cari sau:
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noir 

stirbit a meche. prin cutremur. şi. î altele cere sut stricat din 
însheţuri, , 

A desface cu totul aceste turle este să se angajeze v 
lucrare prea costisitâre, mai cu scmă de vom ține compt de re- 
sultațul ce se va, obţine, căci soliditatea lor. nu e .nici de cum 
compromisă, şi imişcurea. ce a suferit. e, prea puţin sensibilă la 
vedere, pentru un observator ce sar alla la basa edificiului; 
va. fi, deci de ajuns să se isbuenească în mod priceput câte-va 
pictre pentrn a reda linielor. principale mai tâtă. rectitudinea, lor. 

Nu. tot ast-fel,, este pentru turla principală cure cere. o 
refacere. mai complectă şi pentru care trebue cea mai mare 
îngrijire şi o supraveghiare abilă şi constantă, 

Profitând de împrejurarea că acestă turlă este construită 
îu. interior. de cărămidă și in. exterior de piațră, va Â. posibil 
că după ce se va dreze erăpăturile interiore ce am arătat mai 
BUS, s6 se ia pe rind” fie care față a octogunului cure are pe- 
trele mişcate, fără a atinge zidăria, de piatră, care reparată 
cum am zis, va susţine turla în timpul. operațiunei.— Se va 
depune pe echeli tote rindurile de petre dintr'o faţă, numero- 
tându-le, se va înlocni acelea cari sunt alterate sun sparte 
(şi cari, sunt în forte mic număr) şi se va repune totul laloc 
pe rîndurile dela basă cari n'au fost de loo mişeate ș—actstă 
operaţie se va repetu la.tte fețele mai stricate, cât deupre 
cele aprâpe în. bună stare se vor repara numai diferitele bu- 
câți mișeate puţin. 

2, Repararea crăpăturilor din zidăria de cărămidă 

Crăpăturile ce am observat în zidărica do cărămidă sunt 
forte puţin deschise și mt. denotă nici uu pericol. E de a- 
juns a.curăţi tencuiala în lături şi să se umple cu ingrijire 
tote crăpăturile.— Acestă operaţie se pote fate şi asupra cer- 
curilor, fără a fi nevoe de tipare. 

3. Repararea celor 4 stâlpi de colț ne cure cad. cercu- 
rile ce suportă turla mure. 

Pentru mai multă siguranță, trebue ca să se, sprijinescă 
partea: superioră a zidăriei în timpul lucrului, şi repararea să 
ge facă cu piatră ceoplită îar nu cărămidă, cea ce va permite



ta același timp a fixa mai "bine timpla, cînd va trebui pusă 
la loe, 

14. Refacerea lencuclilor şi a zidărici, și a tencuclilor stricate 
de infiltrațiuni, 

Parte de zidărie în cărămidă, stricată de ploi, trebue 
desfăcută și refăcută cu materiale bune noi, asemenea și ten- 
cuelile stricate. Pentru efectuarea acestei lucrări nu se cere 
nici o consolidare prealabilă, ci numai puţină îngrijire. 

"5. Restubilirea petrelor alterate, coronameule, table de a- 
labastru, socluri, etc. 

Inlocuirea părţilor de piatră deteriurate sau distruse, tre- 
bue fâcută cu o piatră de aceiași natură ca cea. caro a servit 
Ja facerea bisericei. Cu ocasia şederei nâstre la Argeș, am 
vădut blocuri de piatră în curte, de o bună calitate, dar care 
neavând un bob omogen, trebuesc alese cu îngrijire de la ca- 
rieră chiar, 

Pentru repararea căptuşelei de piatră, nu e necesar a 
înlocui en totul un rînd de petre, dacă numai o bucăţică de 
ciubue sau sculptură este stricată; căci avînd în vedere mă- 
rimea blocurilor, am fi conduși a sucrifica şi a reface o prea 
mare „parte din ornamentaţie, e destul deci să se pus bucăți 
de măsură exactă a părţei rele; felul de construcţie cu căp- 
tuşeală autorizînd cu totul acest “fel de procedare 

Florile de pe stveşinile tuslelor. existând încă în mare 
parte, tot ce e mai lesne să se refacă bucățile stricate, totuşi 
ec necesar pentru refacerea învelitorilor de a desface complect 
aceste flori și repnindu-le să .se lege cu scâbe de aramă între ele. 

Aceste flori şi vârfurile trebuesc să fie complect lucrate 
"jos şi numai aşezate sus, 

"Plăcile de alabastru trebuese complect înlocuite cu altele 
de marmură albă, de 6re-ce alabastru nu rabdă la clima as- 
pră a ţărei. 

Cât. despre soclu de piatră de jos, care este acuma aco- 
perit cu tablă de fer, nu trebue refăcut ci numai reacoperit en 
foi de plumb, avînd și o mică ştreașină pentru a feri picătura,
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"6, Refacerea învelitorilor. 

, Acestă lucrare (cea mui importaută din tâtă restau- 
varea) cere desfacerea întregei învelitori de plumb, curățirea pă- 
mântului bătut ce apasă pe acoperişul turnurilor și bolțile bisericei, 

Pentru a înlocui aceste forme de pămint, trebue cons- 
traite bolți ușore, în forma învelitorilor peste bolțile ce fae 
tavan adi. 

In dreptul extremităței fie cărei foi de plumb, care e de 
1.30 lungime se va uşeza o copcă de aramă fixată în cără- 
midă şi destinată a lega îmbucătura foilor jos puse. 

E bine înţeles că tot plumbul ridicat va fi înmagazinat 
cu cea mai mate îngrijire spre a fi întrebuințat la refacerea 
invelitorei.— Cât despre foile de înlocuit de ei nu se pâte cam 
ști just câte trebue, totuşi putem afirmu că va trebui fârte puţine. 

Independent de lucrarea de mai sus, e necesar de a se 
prevede la streşini un mic sghebuleț de plumb, cu găuri din 
distanţă în distanţă pentru a divide apa şi a o lăsa să curgă 
pe aceste găuri armate cu un scoculeţ. 

Actstă dispusiţie va remedia în parte, lipsa de sghia- 
buri şi burlane. 

Pentru ca aceste lucrări să se execute bine suntem de 
părere să se aducă un antreprenor din Paris care să furniseze 
şi să execute copcile, sghiaburile și foile de plumb lipsă. 

“II. CAPITOL 

Lucrări necesare pentru refacerea părților distruse, 

Aceste lucrări se compune: 
1. Facerea unei Valustrale de jur înprejurul monu- 

mentului, la nivelul soclului exlerior. 
2. Refacerea coronamentului ușei de înlrare, 
3. Tefacerta coronamentului turlelor în spirală, 
4, Refacerea pardoselei intcridre. 

7. Balustrade exteridre. 

După o deseripție făcută de un patriareh de la Antiochia, 
cu puțin după clădire, monumentul era înconjurat de o plat- 
formă și o Valustradă compusă din 319 bucăţi.
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Caro a fost.disposiţin acestei platforme? Nimic nu ne a- 
rată acâsta, cât despre balustradă e de presupus că bucăţile 
ce.am găsit la Argeş făceau parte din ea, căci puse.una lîngă 
alfa se. pote reconstitui un. fel de înprejmuire de piatră destul 
de: în caracterul architectonic al edificiului. 
Acuma urmeză dresă considerăm ca absolut Nr. de 31S 
bucăţi pentru a restabili balustrada lărgind'o sau luigind'o 
ast-fei ca să coprindă 31S balustii ? nu “credem, căci, pentru 
a ășeza un aşea mare numer de bucăţi ar trebui să se dea 
platformei un perimetru. ne justificat; ac alt-fei, e permis. să 
credem că descripţia nu este exactă, căci în alt loc. se zice 
că -coronumentul turlei principale se compine din 74 Valustri, 
pe. când în realitate, nu stiut de'cât 56, adică câte 7 pe fi fic- 

care față a octogonului. 
In astă situație credeam că ar fi bine ca să se adopte 

acelaşi desen pentru balustradă! şi ca disposiţie să se caute a- 
coia care va da cel mai bun resultat conform tradiţiunilor bi- 
sericei grece ;—de aceia noi propunem să se înconjore monu- 
mentul cu o balustradă care să'se întorcă în unghiu drept fără 
a se ține compt. de părţile intrate ale edificiului, păstrând o lăr- 
gimo de 2 m. de la eșitura soclului.— Deosebit de acesta, a» 
cestă platformă având de scop, nu numai a da o bază moni 
mentului dar în același timp de a crea o zonă de protecţiune, 
e bine să se prelungească, în față-i pănă dincolo de Cantar, și 

„pentru intrare să se facă un grilagiu mobil de fer şi bronz în 
stilul bisericei, 

In fine pentru a asigura monumentul de uniedlelă, se va 
da-o pantă. platformei spre în. afară unde vor da întrun șenţ 
ec va fi în exterior! şi se conducă apele. 

2; Coronamentul uşei de la intrare 

Uşa de la intrarea hisericei este acum prevădută cu un 
cozoroc de tablă, care a fost pus, de sigur, mai în urmă! şi 
care trebue ridicat.—Nu ne a fost posibil a ne da socotelă 
pe loc dacă nu cumva a putut fi inainte acest coronament, tu- 
imşi avinâ în vedere datele ce ne procură alte edificii de ast- 
stil, d'asupra inscripției era un coronament a cărui importanţă 

în înălțime era determinată de spaţiul lăsat între: d'asupra 
pervazului drept-unshiular şi dedesuptul profilului ce susține 
brâul în spirală: după ce se va ridica cozorocul spus mai sus
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se va putea găsi disposiţia primitivă. și. reconstitui mutivele 
ce.trebue. să termine uşa, totni credem că e lesne. de- admis 
chiur. de acuma, următorele două îpotese: sau: uşa: area: un 
cozoroc eşit care apăra treptele de intrare de picătură: san era. 
numai coronată cu un fel de işitură care adăpustea inseripția. 

Iu ori ca cas este sizur că işitura ori care ar fi "fost 
nu se întorcea pe fețele. laterale ale pervasului uşei, - de :dre-ce 
nu ge găsesc urme, pe ele. dara urmărit profilul brîului îm- 
pletit, Căci acest brîu sa desvoltat în mod franc, şi na fost 
nici o dată pătruns de ver un ciubuc, 

Acesta fiind admis, dacă eşitura cra destul de mare ca 
să facă un fel de cozoroc, atunci el n'a putut fi, de cât: în 
lemn acoperit cu plumb, în care cas urmeză să găsim găuri 
în. did, pe unde a fost înţepenit cozorocul ; dacă însă-nici pu 
păsim urme de acest gen, atuuci trebue să "admitera că: eșitura 
era mică și că coronameutul. era de piatră. 

3. Coronamentui turlelor în spirală. 

Examinând. partea superioră a turnuleţelor în spirală: 
găsim că acoperişul î în plumb trece peste muchia pietrelor ce 
fac streșini, în mod foste simţitur, acoperind chiar, parte: din 
profile, In faţa acestor dispusiţii se pune întrebarea . dacă a- 
cestă; disposiţie este primiti vă și dacă n'u fast la origină .un 

coronament de petre tite în flori ca la turele mari. 
De sigur că îndoiala este permisă cu tote acestea. ni se 

pare că pentru a satisface condiţiunilor de seară şi proporţie, 
e de preferit.a nu stabili coronamente în piatră întlorată “pe 
muchile turlelor cari sunt deja prea bogate priu ele însă-şi. 

După noi ar fi să li se mudifice in mod supă- 
vător caracterul: şi armonia proporțiunilur. 

Cât despre disposiţia învelitorilor este evident: că.nn este 
bună şi trebe modificată în sensul de a lăsa să se vaulă. pro 
filul atreșiuei arcurilor şi să se lase scurgerea apelor la: dulii 
prin. nişte mici ciocuri. de plumb ca: cele puse li turla prin- 
cipală ş şi cure ar fi un motiv de decorațiuue sulicient, arâud 
in vedere scara cea mică a.acestor turle. - 

4) Pardoseala interioură. 

După des seripția citată mai sus pardostia interigră a-bi-



ELA 
“sericei a fost' de marmură albă. 'Tot de o dată acestă mato= 
vie fiind cea care ar conveni mai bine. suntem de părere a o 
adopta pentru res*aurarea pardoselei, îusă penirua determinn 
forma si dimensiele plăcilor trebue să se aştepte pănă co se 
va curăţi interiorul de șeheli, 

“Ul CAPITOL - 
Mobilierul şi picturele iuteridre şi exteridre 

Actualmente nu se găseşte nici o urmă de cum a fost 
mobilierul hisericei Curtea de Argeş, deci trebue făcut un com- 
plect studiu și spre a ajunge la un resuitat satisfăcător e ne- 
cesar a face cercetări în Romănia sau la Constantinopole pen: 
-iru a găsi documente după care să se compue iconastasul, stra- 
nele, amvonul şi alte părți de mobilier. 

In acestă privinţă observăm că la Bucureşti chiar sunt 
biserici jăcute după Curtea de Argeş şi care au încă obiecte 
de mobilier de o valore în adevăr artistică şi prin urmare s'ar 
“putea găsi în ele chiar doenmente forte utile. 

In timpul gederei ndstre la Argeş nu ne-a fost posibil 
să vedem bine pieturile murale din interior, din causa lipsei 
de lumină provenită din sehelile exteriore. Pe de altă parte 
“unele din aceste picturi erau acoperite cu scânduri spre a le 
feri de accidente, totuşi după lămuririle ce ni sa dat mai a 
vemas o bună parte din picturi bine conservate, pentru a so- 
coti că va fi lesne unui artist conştiincios şi abil să wăsescă 

gândirea primitivă vestaurând părţile alterate şi chiar de a 
compune din nou în caracterul general, părţile ce sunt de re- 
făcut cu totul, 

In cea ce privește pictura exterioră sunt încă destule 
“urme dacă nu pentru a restitui compleet ce a fost, cel puţin 
de a concepe acestă decoraţiune în spiritul care a "condus pe 
“creatorul operei. 

Nu e iudoios că tote ornamentele erau d'aurite şi se 
detașa pe fundnri azunii, verzi suu roşii. Fiind date aceste 
elemente, dificultatea consistă în a repaatisa în mod judiţios fie- 
care din aceste tonuri, ceea-ce trebue făcut în urmă spre a se 
jdeca efectul general 

Bazăndu-ne pe observaţinnile făcute - în ţară şi lămuririle 
culese, putera stabili un calcul: provisoriu de cheltueli, repmâ-
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nând ca persona ce se va însărcina cu lucrările să întocmâscă 
“un devis definitiv şi detaliat. ” 

” Evaluaţia nostră nu coprinde picturile interiore și exteridre, 

ESTIMAŢIA CHELTUELILOR 

Facerea platformei, canalelor, balustradelor re- 
fec țiunea peronului î[ .. .. .......... « 30,000,00 

Dărîmarea şi reconstrucția turlei principale, 
coprins piatră din nou şi sculpturi .. 20.000,00 

Reparaţia și refacerea petrelor alterate, table 
„de alabastru, coronamente, pilastri, zidării de cără- : . 
midă, tencueli ete... de ee e e. 30.000,00 

" Refacerea invelitorilor în plumb. cu tot materialul 
din nou necetar, accesorii şi scheli ......,.. 50.000.00 

Jghiaburi de plumb din nou la streşini cu tot 
materialul și armături cc... 10.000,00 

„Soclu de piatră acoperit cu plumb din nou co- ” 
prins lucru şi tot materialul cc... . . 6.000,00 

Bolţi de cărămidă pentru înveliș . ...... 5.000,00 
Pardoscla de marmoră în interior... : 412.000.00 
Grilajul de fer şi bronz ...... .. . c. 9,500,02 
Suma necesară pentru geheli o... . 5000,00 

- Total ss i... .. L7U.DUU,U0 

(ss) de Baudot. Vioilet-le-Duc. 
22 îe. 1874 

NOTA.—Trebue să adăogăm la acestă sumă de 170,500 lri 
cheltuelile de .voyagiu şi indemnitate la doi uerători plombierie: In 
resumat, putem afirma că uceate Incrări, fără mobilier și picturi, nu 
vor întrece suma de 200 0000, - 

(55) de Bauudot,
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». Am ţinut.s& arătăm aceste rapârte căci. ele 
fac o mare lumină asupra părței: artistice, asupra 
mersului lucrărilor. şi: asupra lealităţei discuţiunei 
şi a probelor artistice şi archeologice de o parte 
şi de alta a luptătorilor. 

Acum să trecem. înainte .la anii: viitori. 

Încercările de a se pune capăt; risipelor, pre- 
cum și raportul: comisiunei ministerului fără.o fur- 
tună. într'uu pahar cu apă pentru. d. Lecomte, 
care ştiea să 'şi roguleze afacerile cu abilitate. Lu- 
crurila: se liniştiră prin. intervenţiuni de tot soiul, 

“şi un: nou contract fu. încheiat, cră-şi pentru ter- 
„minarea. lucrărilor pe doi ani ca de obiceiu. -A- 
„cesta era al treilea contract. 

Imerările . anului; 1880 se incepură.la.15 a- 
prilie continându-se cu auritul exterior. Se aşe- 
zavă-gemurile culorate la corpul bisericei, se con- 
tinuă, dărămarea clădirilor vechi, se fâcură mici 
lucrări, şi în fine la sfârșitul: anului se vâzu exte- 
riorul . terminat. Dar, la închierea compturilor pe 
1850, d. L.ecomle presenlă socotelile îu un deliecit de 
73,300, : cheltuind. arestă sumă peste cea ce-i. se a- 
rordase, și apelâză la buna voință a: ministerului 
că se-i o libereze. 

Acestă neregulată. cerere, era un nou , sistem 
cure se înaugura pentru a mări cheltuelile. Pănă 
acum am văzut că se prelungeau lucrările și se 
cheltuia . în zadar sumele ce se accordau ; . acum 
insă începe a se cheltui mai mulț de câţ, se a-
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corda chiar, cu siguranța că în cele dini uri mi- 
nistorul va trebui să. plătească. 

Neapărat că sistemul acesta pgubitor + 'pen- 
tru stat, ridică o nou& nemulţumire mai cn 'semă 
când nu trecuse anul dela comisia din '1879,; şi 
cu deosebire când ministerul de astă dată'se gă- 
sea în fața unei cereri de bani în -neregu'ă şi fără 
Hici o aprobare. Se năşteau 'bănueli justificateii în 
contra acestor lucrări care de pe atunci -păreau 
a se intinde ca pânza Penelopei, in cât miniştrii 
se 'nelinișteau de a acorda credit in aşa 'condi- 
țiuni. 

D. “Lecomte însă care ştie cum merg Aueru- 
rile, se pune pe muncă. :Se aşeză in “Bucureşti 
dela 18 noembre 1880 şi-stărui: continuu pănă la 
21 februarie din anul viitor.. Trei luni de zile 
făcu vizite şi rugăciurii pela diferite persne, şi 
rezultatul fu strălucit; căci „şi deputații 'din opo- 
ziție susținură votarea creditului. Suma de 73,300 
trecu de bună: şi statul mai plăti d-lui Lecomte şi 
3377 :lei :pentru :şederea in Bucureşti 3 în timp de 
trei luni, Me ni 

' i” 

“Dar, în fine exteriorul era “terminat, şi:se 
luară .măsuri pentru restaurarea interiorul. Lu- 
crarea 'se dete tot d-lui Lecomte. care *şi-luă an- 
gajameEntul a termina în doi ani de zile. 

'De astă dată .se--puse un articol în :contract. 
in care se spunea că ministrul nu va mai plăti 

nici-o ;cheltuială d- bi Lecomte peste sumele în- . 
cuviințate. ,



N. 
_- După inchearea contractului *) şi căpătarea'ce-. 

lor 73.300 lei -d. Lecomte plecă din fară la 21 
februarie pentru a se resfăța pe câsta Mediteranei 

'la Monaco pănă in iulie, când sezonul devenind 
mai plăcut la Ocean trecu la Etretat unde şezu 
pănă la 16 .septembre, și apoi se: întârse in ţară 
pentru sezonul de €rnă. Timpul fiind înaintat nu. 
se-putea lucra nimic şi după o şedere de două 
luni, plecă eară-și la Paris la 12noembre. Astfel 
in-1881_d.' Lecomte șezu la Monaco şi la Etretat. 
ne; venind in ţară de cât pe tâmnă pentru a an- 
gâja noua lucrare a bisericei Trei-ierarchi din Iaşi, 
pe car ministerul voia să i o încredințeze. Eată 
ca 'exemplu cheltuelile-pe 1881. 
oi pa a Creditul acordal 66,912 

„Sa cheltuit cu personal 33,000 
„Voiugiu în orient , . 3,000 

„ YVoiage la Bucureşti , 3,611 
- Diferite cheltueli: .: . 3,400 

Total “43,0iL : 
Remăind pentru lucru 23,201 

cu, care sumă s'a refăcut soclul și s'a copiat picturile diu. 
biserică **). 

1 

* 

„Anul 1882 se incepu prin o nouă încheiere 
de -contract, earăşi pentru terminarea, lucrărei pe 
trei- ani. De astă dată ministerul -prevede tâtă 

  

"%)" Articolul 1al contractului din 1881 prevede că a. Lecomte! 
„88 predea ministerului tâto desenurile vechi şi noui ale res-: 
taarărei, și nici pănă acum desenurile nu s'au dat. Ele an 
fost dus» în Franţa. De asemenea ar trebui să ss ceră şi 

” desenurile diferitelor biserici din ţură pe care le păstrâză lu 
d-sa. Aceste desenuri ar trebui se fie depuse li minister 
pentra a le consulta cei caro ar area trebuință de dânsele. 

**)  Copiele dupe tâts picturile din interiorul bisericel, şi care: 
au costat peste 10,000 lei,au fost dusela Etretat in Franţa,



st APA 

Strha care 'se cerea pentru interior, crezând 'că tu. 
o astfel de măsură a pus capăt prelungirilor din. 
trecut a lucrărilor. In anul acesta se începură 
picturile, și d. I?. Nicolle. pictor decoratorul dela 
Paris care luă in întreprindere lucrarea, începu 
executarea la 15 Aprilie, avănd ca directoral lu- 
crărilor pe d. Ch. Renouard pictor decorator. 

In 1883 lucrările fură incepute la 20 maiu. 
Se continuară picturile sub întreprinderea d-lui! 
Nicolle, avănd pe d. Renouard cu şeful lucrărei; 
Se aşeză uşa de bronz a, bisericei, se făcu teme- 
lia dalagiului interior, şi alte mici lucrări. In:a-- 
cest timp d. Lecomte se afla la Monaco şi veni: 
în” ţară două luni delă 14 maiu pănă la 20 iulie, 
când 6răși plecă, dar de astă dată se duse la E- 
tretat fiiud mai preferabil pentru vară. | 

Venirea in ţară a d-lui Lecomte fu mai mult 
pentru a vedea şi cea laltă lucrare a bisericei 
Trei-lerarchi care se începea. | 

De acum încep să apară indicele unui abuz pe 
care! vom proba pină in sfârşii. D. Lecomte vă- 
duse că antreprenorul avea un bun profit la pic- 
turi către finele anului mă anunță că vrea. să 
înlăture pe antreprenorul picturelor și se gândea 
de pe atunci la o altă combinaţie pentru a le face. 
Fată cemi scrie: . _ 

| . + e + Mais je ne sais pas trop si certains chauge- 
menis ne devront pas €lre aportes dans Ventreprese, Mr. 
Nicolle stant une cenquitme rue d la. carosse, 

Lecomte. Paris 24 decâmbre 1883. 

- Yom vedea mai la urmă dispoziţia - pe . cara.
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a'luat'o şi combinaţiă pe care a “făcut'o : pentru: 
executarea zugrăvelilor. 

>»: 

. Ta anul 1884 Iucrările se începură-.la 19 iu-. 
nie, de. astă dată în mijlocul verei. Picturile par-: 
tea cea. mai importantă a Incrărei se dirijară ca 
şi“ mâi "nainte de către d. Ronouard pictor deco- 
rător. Dă&usul. compuse decoraținnea, dirijă lucră- 
torii „ŞI se ocupă cu plata lor ca fiind din: partea 
antreprisei; 'dar.d. Nicolle „antreprenorul de mai 
nainte numai fioura in nimic fiind inlăturat. La 
finele anului: insă. d. Lecomte justifică cheltu- 
&la pictupei; printr'o factură semnată de so- 

_erul sea, d. Oudinot pentru suma (e 103,296 lei 
9%, care. fu inregistrală în jurnalul de cheltueli la 
No, 152 de .la:29.octombre 1834. 

- Totul acesta păru straniu pentru cei ce nici 
nu: văzuse nici nu auzise de vre un antreprenor 
al- picturilor in anul 1884, şi justificarea picturi- 
lor. de. către d. Oudinot? socrul d-lui Lecomte cu 
chitanța de 102,296, da loc la bănuială. 

“ Bănuiăla aceasta se transformă in siguranţă 
citind următârea scris6re, 'din care se vede cum 
d: Lecomte se ocupa ca curut antreprenor al pic- 
“turelor. 

„ Bată ce scrie: 
“Apropos: de: ln peintura il se presânte une dificulte, 

il, parat que - Bohr ct :Ozeluth oul eu lu bâlese d'aller ra- 
conte; a leurs collegues de Bucarest onvriers de: Katt, qurils 
Gtâient angagts directement par moi sur pued de 14 
fes.: par jour, de:sorte que tous le autres peintres font 
des grandes difticultes.... J'ai donc decidâ que le ouvrigrs 
de.:Vienne ne seraient pas angages direotemont, altendu gue 

N
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je madresserai sculemeul a. leur palrou, qui mc fouiniru 
tani que j'en aurai besoiu. SE 
- „Lecomte, Paris 9 aprilie 1884. 

+ 

„Se impliniseră insă cei trei ani de .la înche- 
evea contractului şi lucrările erau departe de a fi 
terminate. . Sistemul de. prelungire. al lucrărilor se 
practica cu sueces după vechinl obiceiu, şi speran-. 
ţa ministerului din 1882, când sa acordat intrun - 
condein t6tă: suma trebuinci6să pentru a se termina 
lucrările in 1884, n'a fost de cât o deşertăciune. 
Ministerul remase picălit şi de astă dată, - şi d. 
Lecomte tare pe piedestalul ce'şi zidise de ani, 
veni in februarie şi martie 1885 în Bucuroşti, pen-. 
tru a incheia un nou contract, şi a căpăta o nouă 
sumă de risipit. Să se observe. că tite contractele şi 
prelungirile erau pentru terminare. 

Când s'a acordat: suma din 1882 se credea 
că lucrările interidre, fiind lucrări noui, vor fi fă- 
cute in limitele sumelor acordate; pentru dânsele. 
nu se mai putea pretexta, că ar fi putut presenta 
surprize neașteptate ca lucrările de restaurare, cu 
tâte acestea la incheerea contractului se mai ceru 
încă 110,100 lei, și ministerul pentru a scăpa o 
dată din acest nomol in care intrase cu restau- 
rarea Argeșului, se văzu nevoit a mai acorda şi 

„ acestă sumă, de astă dată insă suma se dete cu 
însărcinarea expresă, ca d. Lecomte să gătească 
negreşit: lucrările pănă in tâmnă,.: : » - 

* Ministerul cercetă, cu serupulozitate situaţia 
Incrărilor, se dete credite și se luară măsuri ca 
lucrările se fie! terminate intrun timp dat şi se in- 
cheiă un nou contract cu d. Lecomte pentru ter= 

â
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minarea lucriirilor: pe termen de trei ani; pe 1885, 
1886, 1887, de astă dată cu îndatorirea ca - Ar- 
geşul să fie terminat in tâmna anului 1885; 6r res- 
tul timpului pănă la finele anului 1887 să fie in- 
trebuințat la terminarea bisericei T'rei-lerarhi, u 
sf. Nicolae Domnesc, a) Mitropoliei din Târgovişte, 
a st Dimitrie din Craiova şi a caselor episcopiei 
de Argeş. Astfel de astă dată ministerul se arătă 
energic şi decisiv. 

"D. Lecomte dănd tote asigurările că biserica va 
fi gata de sfințit pănă în tâmnă, plecă la 5 aprilie 
1885 pentru o zori pregătirea mobilierului. Dar, 
si de astă. dată d-sa se încuibează la Etretat, pe 
când mobilierul se lucra la Viena. Se mulțumea a 
comanda, la fabrică o candelă, un sfeșnic sau un 
alt obiect căruia nu'i cunoştea nic: forma; de alt 
fel nici n'avea trebuință să le stie de 6re ce se 
adresa la fabricanți iscusiți. Eată un exemplu din 
tr'o scrisâre a d-lui Lecomte de felul cum era pre- 
gătit. pentru aceste importante lucrări. : 

Le vase pour Veau benite peut âtre en argent E 
„_ titre recouvert d'une âppaisse couche d'argent; mais je w'ai 

juimais vu de ces vuses.  Donnez moi done de suite des! 
renseignements plus precis que ceux que vous m'avez donn6. 
Quel est usage de ce vase, est-ce semplement pour y metre 
de leau benite. Est-il destin€ a plonger les enfants pour, 
le baptâme. Quelle forme doit-ii et peut ii avoir? 

Lecomte. Puris 20 mai 1886, 

Astfel, d. Lecomte nici nu ' văzuse în ochii 
sti objectele pe care trebuia să le facă, şi acesta, 
cu trei luni înainte de sfințire, “Dar d. Lecomte 
trecea de mare maistru şişi putea bate joc de 
ori ce. „i
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La biserică nu erau de cât mici” lucrări de 
făcut; se contioua restul picturei *) și se repro- 
duceau pe:pereți portretele M. L..L. Regelui şi a 
Reginei, şi a celor doi episcopi, 'd6 către d. Ea. 
Grant, după modelurile în mărime naturală date 
de d. Lecomte. 

La finele anului când a fost să se justifice 
suma de 33,734 lei 30 b., pentru picturile exe- 
cutate în 1885, d. Lecomte presintă crăşi o cehi: 
tanţă semnată de socrul d-sale d. Oudinot, care 
a fost înregistrată în - jurnalul cheltuele'or la . No. 
9S de la 1 iulie 1985 - 86. 

Frustrarea e dovedită, de Gre ce chitanțele 
sunt de Ja persâne care n'au figurat în . lucrare, şi 
mai cu semă când prin mărturii și din ' scrisori 

"se probâză că d. Lecomte sa ocupat singur cu an- 
trepriza picturilor; se constată nu numai că d. 
Ondinot nu era nimic în afacerea picturei, dar cea 
ce e mai grav pentru d. Lecomte e că d-sa era 
antreprenor şi controlor în acela-și timp din par- 
tea statului. ” 

* 

| Afacerea cu picturele fiind forte scridsă să 
arătăm cum s'a petrecut lucrul, şi st dăm de o 
cam dată câte-va probe în acestă privință. 

  

%) Pictura Argeşului e o mediocră instalațiune bisericescă cu 
- 424 caracter cam ambiguu, cum curcit . *, . şi acâsta pea- 

tru că arclutectul mavea idei complecte întru cât priveşte. 
N -areheolugia eclesiustică a: bisericei - răsăritene. (Odobescu 

13 Septembre 1887). Ministerul a acordat architectului di- 
riginte 3,000 lei pentru a se duce în orient spre a studia 
pictura şi: mobilierul, dar n'a fost de şi aluat suma. E de 
regretat că s'a făcut o lucrare ca Argeșul, fără a se cerceta 
Nuntele Athos unde Domoil țărilor române erau ctitorii mai 
multor locaguri, - ” -
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După cum am. văzut, la început picturile fu- 

sezeră date în întreprindere decoratorului Nicolle 
representat fiind prin d. Renouard pictor, care com- 
punea. desenurile şi dirija executarea lucrărilor. A- 
câsta a mers astfel în anii 1882 şi 1883; cr d. 
Lecomte văzând că e un câștig aici, "și-a zis că 
de. ce nu Yar avea D-sa, şi atunci a înlăturat pe 
d. Nicolle după cum se vede dintro scrisâre în 
care spune: Ş 

„de n'entende jamais parler du pere Nicolle, îl ne 
donne pas signe de vie, et gai pris le parti de me pas- 
ser d lui, 

Lecomte. Puris 19 aprilie 1684. - 

Luănd decizia a înlătura pe d. Nicolle, curând 
după acea d. Lecomte €răşi scrie urmitârele: 

„Le ptre Nicolle ctant devenu invisible, Ț'ai resolu 
de Y'ccarter complâtement, et de madeesser A une autre 
personne, ou de m'urranger autrement.. 

Lecomte. 27 aprilie 1884. 

Vom vedea mai în urmă cum sa aranjat 
altfel. „o 

' ț 

Se începe lucrul în campania anului 1884, şi 
de astă dată tot d. Renouard dirijeză picturile. 
D. Lecomte angaja lucrătorii, trimetea materialele, 

plălea lucrătorii și în fine se ocupa de tot ce trebuia, 

ca un antreprenor; d-sa însă era în același timp 

şi representantul statului pentru a controla pe an- 
treprenor. 

Etă o scris6re prin care "mi recomanda a 
plăti la Bucureşti vopselile luate pentru picturi: 

Je regvis avis par une lettre de Mr. Const. Christescu 
strada Culţei No. 16, Yavis que les marchandises (cou- 
leurs) que jai commandees sont expedices.  Polez vous lui.
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'râgler 95 fes. En plus une coinmission pour Pun de: mes 
peinires Chaujffrey . ...... 

Lecomte. Arges 24 acăl 1881. 

D. Lecomte mă însărcinase'a libera d-lui 
henouard sumele ce-i trebuia pentru plata lucră- 
„torilor; €tă o scrisre prin care se constată .acâsta;: 

J'ui regu hier soir les cinq mille fes. que vous m'a- 
vez adresst. Quundvvus reviendrez m'oblirz pas d'appor- 
icr de Pargent, pour râgler ces deux messicurs Dubreuil el 
Chanffrey. Lor que veus m'avez envoyă ne sera pas su- 
tisant, îl -faudra encure 2.000 fes, 

Renonard. Arges 5 octobre 1987. 

Un pictor din Viena d. Kott, procurase lucră- 
tori cu ziua pentru facerea picturilor. Când a 
fost ase achita d. Kott, d. Lecomte mă iusărcină 
pe mine a plăti d-lui Kott. 

»Vous pouvez acquilter la note de 2lr. Koltt, quoi 
qu'il soit ctrange que le conditions de celte anunte ne soyent 
pas les mâmes que celles de Lanner dernitre. Muis îl n'y 
a pas moyen d'eviter celu sans cuuser une perte â Ar. 
Kott 

| Lecomte. Etretat 1:14 octobre 1881. 

Se vede că d. Kott mai urcase preţul şi a- 
cesta nu convenea d-lui Lecomte acum când făcea, 
pe antreprenorul picturilor. 

Terminându-se campania anului, când a fost 
să se facă socoteala, d. Lecomte 'mi scrie s5 fac 
estimaţia lucrului, pentru ca să pâtă pregăti fac- . 
tura pentru justificare. Etă ce 'mi scrie: 

„ss se Dos votre retour î Argts, occupez vous do 
faire le releve des travaux de peinture exccutes et ter- 
min€s cette annce, pour que je puisse dressrr le memoire. 
-Preparez aussi un ctat, montrant pourquoi ceitains travauz 
onț cotit € plus cher que m'lait prevu qu devis estimaţif
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“de fagon a pouvoir repundro aux defferentes question, qui 
me seraient posces. 

Lecomte. Paris 4 novembre 1884. 

Etă o probă prin care se constată că lucră- 
torii erau achitaţi de d. Lecomte. 

Spuindu-i că pictorii trebue să plece și n'au 
bani, d-sa 'mi respunde: 

Pour le râglement des picintres nons le fairons dts que 
nons serons en meșure,“ 

Lecomte. Paris 10 novembre 1884, 

"La Paris châr, d. Renouard care dirija pictu- 
rele ducându-se la d. Lecomte, pentru a. primi or- 
„dinile în privinţa dispoziţiilor 'de luat în campania 
anului viitor pentru executarea picturilor, primesc 
“următârea, scrisâre în acâstă privință : 

„Renouard vient d'arriver et je: m entende avec lui e en 
_prâzision de Vavener, de Vavenir que je ne connais pas. 

Lecomte. Paris 24 decembre 1851. 

Scrisorile citate arată, curat chipul cum au 
fost executate picturele în campania anului 1584, 
când a fost însă să se justifice cheltuiala, d. Le- 
comte presintă o factură iscălită Oudinot pen- 
tru suma de 103,296 lei 90 b. 

In anul .1835 încheindu-și contractul d. Le- 
comte plâcă din ţară, și achitănd la Viena pe pic- 
torul Kott pentru lucrătorii ce-i procurase, 'mi 
scrie următorele: 

„Jai encaiss& 11,000 fes. et sold Kott et Gillar.“ 
| Lecomte. Vienne 10 avril 1885. 
Achitarea d-lui Kott ?l privea direct 'de 6re- 

ce lucrarea, fusese justificată cătră minister prin 
factura: din. anul trecut iscălită . Oudinot, ME
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"Trebuia a se începe lucrările de pictură în 
1885, d. Lecomte aflându-se la Paris, se ocupa cu 
.angajarea lucrătorilor și cu luarea măsurilor tre- 
buinci6se pentru executarea lor, înştiințându-mă 

“în chipul următor: 
„Jo m'occupe de râgler tout mun monde et puis je cais 

preparer le depart des peintres. 
Lecomte. Paris 30 avril 1885. 

Pentru portretele M, L. L. Regelui și a Reginei 
fusese angajat d. Ed. Grant cu reproducerea lor 
e pereți, și odată cu plecarea celor lalţi pictori 
din Paris, d. Lecomte 'mi scriea la 12 mai 1885, 
ca să înștimțez și pe d. Grant să înceapă lucrul. 
Sosind pictorii în Argeș d. Renouard care dirija 
lucrarea mi scriă la lași întrebându-mă, că cine 
aro să dea acompturi lucrătorilor. Etă scrisârea: 

„I'ai & vous demander pour Nae, qui va le payer ? 
Il m'a demanăc un i-compto, je Vai pris sar mes fonds per- 
sonneles, 4/r. Lrcomte ne mayaut donnt un ă-compla que 
pour moi. Georges et Ilie sont avec Leprou îi travailler 
aux grilles, quti les rezlera ou înut au moins leur donnera 
des a-comples? Repundez moi ă ce sujet je vous prio.... 
Je ai pus besoin de Llorvuth pour le moment, dv. Le- 
comle ue wa rien dit A ce sujet. 

Renvuarăd. C. de Argcs 29 mai 1885. 

D. Renouard care dirija picturile când avea 
trebuință de bani, îi liberam conform însărcinărei 
d-lui Lecomte. Etă o cerere a sa. 

„Jai regu les mille fres. que vous nv'avez expedic.... 
dans tous les cus je vous envoi le requ de quatre cent fes. 
ă comyplo Sur la peinlure. 

Renouard. C. de Argeș 27 juin 1885. 

Terminând-se campania anului, lucrătorii „tre-



49. 
:buiau să plece, și d. Renouard 'mi scrie la Iași ce- 
-rându-mi parale pentru a plăti lucrătorii: 

" „Pour ce qui et de 'nous c'est-ă-dire Bories, Thoma 
“et moi, je ne puis vous prâciser le chiffre exact, 'ne sachant 
pas ă une semaine pres ce «ue nous resterons encure. .Vous 

„pouvez compter sur la somme de 20,635 fres. pour le r6- 
jlemeul de nous tous jusquă notre depurt. 

_. Renvuard. C. de Argeş 24 sept. (6 oct.) 1885. 

Intr'o 'scris6re din Argeş, d. Lecomte 'mi scrie 
„că a achitat pe unul din lucrătorii pictori care 
„se întorcea.îu Franţa: NE 

„P. S. Je rouvre cette letire ce soir avant do me 
" coucher c/ apres atoir rigle Dories, 

Lecomte. C. de Arges, 18 oct. (5 novembre) 1855. * 

In cele din urmă d. Renouard care dirijase 
“picturile trebuind să plece şi densul, d. Lecomte 
"?mă scrie că nu cere a fi plătit aici în ţară: 

„Renouard compte partir cette semaine si c'est pos- 
sible. 11 ne bient potul ctre reyle, ce quinous permetiitue. 

| Lecomte. C. de 2lryes, 1/15 decembre 1985. 

Vom vedea mai în urmă că d. Renouard, « 
fost achitat şi la Paris tot de d. Lecomte. 

Jită încă o probă că d. Lecomte se ocupa sin- 
gur de picturi. După plecarea pictorilor mai re- 
„măind căte-va lucrări de făcut, d. Lecomte le a dat 
cu totul unui pictor din Argeş. Etă scris6rea sa: 

„Renouard est parti dimanche, J'ai donne ce qui. 
-Teste a faire de peinture â Nae etă la tache. 

Lecomte. C. de Aryes 10]22 dâcembre 1885... 

„Pentru portrete 'mi scria să nu mai liberez 
"acompturi, pănă cenu va. face şocoteala cu-d. Id,
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Grant. tă scrisârea sa prin care se adevertză 
acâsta: 

„Je ne sais pas vii en est Ed. Grant uree son coiipte, 
IDais je vous angage a ne plus lui delirrer de Pargeat. Il 
me travaille plus depuis longtemps dej, et je desire causer 
"do lui avec vous, LL 

Lecomte. C. de Arges, 14 dâcembre 1885. 

Etă o serisâre a d-lui Ed. Grant prin care :se 
constată că d. Lecomte 'l angajase pentru execu- 
tarea portretelor : 

„Tai dâjă mi au trait les deux eveques et ebauche 
la tâte de Joseph. Cette semuine j'esptre recevoir un mot 
de M. Lecomte pour me faire savoir la couleur que je dois 
doner aux vâtements. Commptez vous tre Vientât parmi 
nOus, Car jaurais une prierre î vous faire, Ciest ii-dire 
il mo faudrait,... si vous n” âtes pus antoris€ i Je faire. 
faites le moi savoir, pour que je m'adresse a A. Lecomte, 
o Ed. Grant, 0. de Arges. 

Pentru aprovizionarea materialelor trebuin- 
ciose pentru picturi, tot; d. lecomte se ocupa..Etă o 
“scrisâro a sa prin care trimite aur, şi se arată. ne- | 
mulţumit că intră prea, mult; căci acesta era po 
socoteala sa: 

| „Je vous fais expedier î Iasi 20 livrets d'or deman- 
des par Nao. In verit6 cela m'âtonne qu'il w'en ait pas 
eu sufissement. | 

Lecomte. Pilllefranche 9 murs 1886. 

Ttă o altă scrisâre cu privire tot la celă de 
mai sus: i î 

„Lor demand par Nae a €t6 expedid îi votre a- 
dresse k Iasi. Ainsi que j'ai du vous le dire, nous arous 
estime accc. Renouard quc la guantit€ dor que jatais fait 
„renir A Arges devnit -suffure. Nae en aura done pas mal 
„perdu, car nous ne pouvions pas nous tromper ă ce point. . 

- Lecomte, Paris 16 1hars 4886,



42 

  

-.. In Ang d, Lecomte fiind li Paris, chemă pe 
d. Renouard care se aflu la Orlcans pentru al a- 
chita definitiv de lucrarea sa. Jtă scrisârea caro 
„constată acâsta: 
„ai ou Renouard aujourd'hui ct je Vai regie. Je ne 
lui ai parle de rien, c'est fini n'y parlous plus. Auep 

„cerit pour me denunuder” un supplement. Il est exigent, 
ear nous nvions compte avee Renouard, etle prix aecord6 
ctait suftisant. Reglez cela direetement avee lui. 

Leromte, Puris 29 mars 18986.. 
Tot din acestă scrisâre se imui constată că 

d-sa angaja lucrătorii şi făcea preţul cu dânşii 
pentru lucru, : Nae zugravul ne find mulțumit mai 
cerea un suplement de bani. 

Se mai vede și din următârea scrisâre cum 
“d. Lecomte era antreprenorul picturelor, şi se în- 
voia cu diferiţii pictori pentru prețul Incrului. Dl. 
Ed. Grant executând lucrări suplimentare sa a- 
dresat -prin următârea. serisore către d. [.ecomte, 

pe care d-sa 'mi a trimes'o în copie, pentrua a- 
vea cunoștință de dânsa, şi pentru a interveni pe 
lângă d. Grant ca să-i ecră mai puțin. | 

Etretat, 
» Mlonssieur Lecomte. 

-„Voici dix semaines.... maintenant Mr, je suis pret 
i, faire tous le changements necessaires; mais avant tout 
je dois m'entendre avec vous sur le munlaul des irarauz 
supplementaires, ainsi que sur les changemente que jai 
fait... done, je pense monsieur, que vons ne trouverez 
pas exagert de ma part en voiis demendant mille fes. 
pour tout ce travail. | 

Ed. Graut. C. de Arges 16 juillei 1886. 

Am cerut şi d-lui Renouard, care astăzi se află 
stabilit la Orlans, s&'mi respundă îu comptul cui 
a lucrat picturile de la Argeş, cine era antrepre-
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morul acestor lucrări, pentru că d-sa care! dirija 
lucrările de pictură după cum am văzut şi care 
trebuia se represinte pe antreprenor, era mai în 
stare ca ori cine a cunâște afacerea, şi stă ce'mi 
respunde: | 

| „Pour ce quo vous me demmandez an sujet. du: la 
formation de Vattelier, vous le savez aussi bien que moi, 
ca n'6tait pas un secret. l.os deux premiere ann6s, je, fus 
pour le compte de Mr. Nicolle de douce memoire, les deux 
autre annces, je fus pour le compte de Mr. Lecomte, 
ainssi que tons ceux que j'engazeais ă Paris. Les 
travaux devaient se faire ainssi. S'il ş a cu d'autre a- 
rangements je lignore completement, car j'ctais îi J'heuere 
2inssi que tous mes compagnons, du veste tons nos recus 
out Gt€ faits au nom de Mr. Lecomte. Qui vous auyieg 
coulu pour nous payer aussilăt les relations rompiles avec 
le pere Nicolle ? Je wai cu ă faire quă Ar. Lecomte qui 
du reste n'a reglă ce quil me devait, d'une facon assez sec- 
cho et brutale. Je conserve cette lettre et plussicurs autres. 
i Renouard. Orltans 4 octombre 1889. - 

Am mai întrebat pe d. Renonard se'mi spue 
„dacă a cunoscut pe d. Qudinot şi 6tă ce'mi res- 
punde: Se 

Si rous doutez que Dv. Oudinot ai! cre guelque chose 
dans Laffnire, d:fiez vous de vous aventurer;, tar les deux 
ct mâme trois personnages sont malins. Oudinot m'est prs 
peintre decorateur, îl n'a jumnais fait de decoration murale. 
C'est un peintre verrier et connu comme tel î Paris. Mr, 
Qudinot n'âtait rien dans le travail d'ârges, , du 

- Moiu je n'en ai pas connnissence. J'ai conuu Mr. Qudinot 
quand il venait voir sa fille ct son gendre mais je mai 
jamais eu de relation avec lui. Qunnt aux dessins et ma- 
quettes d'Arges j'ai eu touţ le mal et de produir et de 
diriger. 'Foutes les maquettes je les ai faites et en Rou- 
manie et au bureau de Mir. Lecomte Paris. Jai touies les 
lettres de Mr. Leromle ici, e: j'ai ici â Orlians la dernitve 
oăă îl me dit de me presenter d Puris pour te râger. Celle- 

“le m'etuit adresste ă Orleans, Quand besoin pn sera je
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peux vous en donner la copie, car jesuis degoiite de peu 
"de consideration que Pon a pour ceux qui 'vous ont, 6t6 
“utiles, En France il me prâsentait comme son collabora- 
“teur, :mais en Roumanie je vois que ce n'est pas la meme 
„hose. Grand bonheur lui fasse les honneurs, qu'il garde au 
moins un bon souvenir de ceux cui lont aidc:i ArTIVer & 

ses fins.: Vuus w'ignorez pas que le travail fit.d'abord 
pour le compte du pere Nicolie, c'est enxuite que Mr. Le- 
emmte « di continuer; car lu derniere anute c'est moi citi 
ait lou€ un rettelizr boulevari d'Enfer au nom de Dr. Le- 
comite du Noiiy, pour faire les dessens des princes peintr 

„nur les murs VArwes. J'ai du louer lattelier au mois de no- 
„vembre 1585. 

Renonard. Orleuns 5 novembre 1889. 

Intrebând pe d. Renouard care a dirijat lu- 
crările a căror intreprindire e justificată de d. 
Oudinot, respunde : ă 

Je waijameis eu de rclalion avec Mr. Oudinol, pour 
miruz vous expliquer, je ne le connais que de vue, de 
plus, je ne recevais de correspondance que de Mr. 

„Lecomte. Jaicn cftet tuute cette correspondanee cuncer- 
nant le travail; mais elle est, Paris. Lei je ne possede que la 

" dernitre 'lettre que j'ai regu de lui pour mon reglement 
et cuncernant les dessins et curtons d'Arges. Je vous do- 
nne une copie de Ja lettre de Mr. L.ecomte „Mon cher 

: Renonand, me voici enfin de retuur î Paris 4 viendrez 
vous bientât car je desirerai regler avec vous. Dites'mui je 

- vous prie si tous mes dessins sont au complât et en -or- 
-“dre dans votre attelier de la rue. Malebranche, je dos les 
faire embaler et expedier & Elrelat, oi nous allous nous în- 
staller. Bien k vous. Leccmte du Noiiy. 20 mars 1886. 

“ avenue Montaigne. Pour les autres lettre îi faudrait quo 
jaille ă Paris. | 

a Renouard. O:ltans 22 novembre 1589, 

„D. Edonard Grant'a fost angajat a repro- 
„duce pe perete la Argeş portretele Regelui, a Re- 
'ginei şi a celor .doi. episcopi, după dessenurile .ce
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i sa dat şi caro au fost făcute la Paris de d: 
Olivier Merson, acâstă lucrare a d-lui Grant sa 
făcut tot in intreprindere fiind justificată de a. 
Oudinot in factura No. 58 de la 1 iulie 1886. 
Cu tâte acestea d. Grant spune că a fost angajat 
de d. Lecomte la lucru, prețul “i la tăcut d. 'Le- 
comte, tot d. Lecomte la plătit. şi cât priveşte pe. 
d. Ondinot nici nu la cunoscut. Eată scrisrea: 
d-lui Grant. a 

Mon cher ami. J'ai regu votre lettre du 11 junvier,: 
et je m” empresse de vous repondre, Je prends votre ques- 
tionaire tel que vous me le presentez, je fais les reponses, 
les plus succsintes possible. | 
„Qui vous a angagă pour le travail? : 

— Ar. Lecomte. 
Qui a parle pour la somme? a 
— Mr. Leconte, . i FI 
Qui vous ă paye? | ie 
— Vous le plus souvent; mais avec Lautorisalian. de, 

Mr. Leconte. 
„Au nom de qui faisiez vous les recus? : 
— Au nom de Mr, Lecomte, îi moius quej'en ai fait 

dans ce sens ci: recu la somme de... comme i-compte: 
sur mes travaux de Curtea d'Arges. 

Qui vous ă râgl6 ? a 
— Vous le plus souvent, le reglement definiti» ma j- 

mais eu lieu, , i 
Si vous connaissez Mr. Oudinot ? 
— Jai fut su connaissence lannte: derndre d Vezpo-: 

sition, quelques jours avant sa mort, c'est lui qui In 'a.pre- 
sente î M-me Lecomte... . . a. . 

| Si vous avez causc quelque chose avec lui pur les, 
portraits ? Ia 

— Non, j'ai parle avec Mr. Qudinot sur ma famille. 
Ed. Grant. Buc. Bepvedere 15|, janv:er 1890. 

, 

“ - In urma atâtor serisori şi probe din pârtea 
celor cari au lucrat decorațiunea, şi cari spun:că'
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erau. angajaţi de d. Lecomte, că d. Lecomte vi plă-" 
tea. şi se ocupa de lucru, apoi scrisorile d-lui Lecomte 
în care spune că angajează lucrători penir u sine că 
i-a achitat ete... | 

. Sunt mărturii eri idenle că d. Lacomte a făcut 

pe atitreprenorul picturilor, dându'și prețul care a 
vrut, -şi fiind că era în același timp și representatul 
statului care. trebuea. să controleze pe d. Lecomte 
antreprenorul, a pus pe socrul său d. Oudinot a îs- 
căli chitanța scrisă chiar de d. Lecomte. 

“Eată o frustrare dovedită cu acte de chipul 
cum d. Lecomte ştie să “gi facă treburile. 

=... Eată pentru ce Statul a cheltuit suma co- 
losală de 1,200,000 cu Argeșul şi pentru ce lupta 
dl. Lecomto de a pune mâna pe lucrări înregie, 
ca pe de o parte să le prelungâscă la infinit pen- 
tru a lua suma de 31,000 ca lefă afară de voiaje 
la: Villefranche şi Etretat, locuinţă, servitor, chel- 
tuelile casei şi ale măncărei la restaurant. Şi căt 

. pentru afaceri... a se aranja după cum spune într'una 
din scrisorile de mai sus autr coment 0t ve! une 

auire personne. i : 
Actele şi scrisorile atât ale d-lui Lecomte 

cât şi ale celorlalte persâne prin care se dove- 
deşte cele de mai sus sunt in posesiunea n6stră, 
şi suntem gata a proba ori când acâstă specula- 
țiune. : 
“Acesta fiind stabilită, să începem €ră “i cu 
expunerea lucrărilor şi să urmăm rul lor pănă 
la sânţirea bisericei. 

. x 

'- Cu tâte. stăruințele. şi desele inspecţiuni ale 
sainistralui în pers6nă, fu cu neputinţă a se ter-;
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'și luase angajamăntul d; Lecomte la facerea con- 
tractului, şi. trebui să se amăne sfinţirea pentru. 
anul viitor 1886. Episcopul de Argeş era tare 
nemulţimit de aceste amănări nesfârşite; d. Le-: 
comte însă nu se preocupa, ştiind că in fine la 
noi, se trec t6te. Astfel, in 1886 d-sa se închide 
tot anul la Etretat, şi pretextă lipsa sa din țară 
că se ocupă cu mobilele Disericei, deşi ele se lu- 
crau la Viena in atelierul d-lui Valeriân Gillar. 

* De astă dată însă ministerul și dădu bine seamă 
cum se petrec lucrurile, și fixă cu ori ce preţ sfin- 
țirea bisericei pentru 15 august.: D-nul Lecomte 
se preocupa puțin de acâstă: deciziune, şi cu: tâte 

"că mobilierul era gata la Viena în cât sar fi pu- 
tut sfinți biserica la 15 august, dar d-sa nu voia 
al expedia, crezând că dor de va mai putea în- 
curea să mai mergă lucrările și pe alt termen de 
contract. | E 

La biserică pe loc nu era de făcut de câta- - 
gezarea pardoselei de mozaic, care şi fu terminată. 
la 1 august, îndreptatul curței bisericei și termi- 
narea portretelor. 

Etă o probă prin care se vede că întârzierea 
era chibzuită și că objectele erau gata:. . . 

In urma unei ivspecțiuni a d-lui ministru de 
atunci, scrieam d-lui Lecomte să trimâtă numai 'de- 
cât objoctele bisericei pentru că de astă dată s'a 
înfundat cu tertipurile învechite, şi d. Lecomte 'mi 
respunde- următorele:  :- : .-0 0 îi: 

„Mr. Sturdza regrette qui le travail n'est pas encore 
fait, avez vous bien insist, comme je le crois du: reste, 
pour exposer au ministre qu'il n'a pas dâpendu de DONS. 
d'aller plus vite, puisque nous wavo 's pas dordres,”
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Le travail n est: pas fait, mais-du «uel travail parlez. 
vous? du dallage, nas le dallagee sera partaite:nent terminc.. 

“Meste dune le petit mobilier, puisque le gros mobilier 
prut âtre considăre comme prăt dejii ct sera bientot excpidie 
labăs.  Vous avez bien fait de donner.au ministre lassu- 
rence quele travail sera prât pour le 15 a6ut et cesti 
nous de:nous arranger. Je sais en eflet que Mr Sturdza 
eat îi la fois trâs' bonot,-mauvais; mais îl a toujours cte pour 
moi parfaitement bon et juste, et j'aime a croire quiil ne 
cessera pas de mv'accorder son bienveillunt appui. 

. „Lecomte Paris 26 mai 1886. 
Curios respuus prin care să scuză spuind că: 

ministerul nu dă ordine de a se lucra, când mai 
erau trei luni pănă la sfințire. 

, 

Episcopul de Argeș de asemenea stăruia din 
t6te puterele ca .să se sfințească biserica, Etă o 
scris6re prin: care "mi arăta. nemulțumirea sa: 

„Sunt gata a pleca în strtinătate, pentru a'mi că- 
păta sEnătatea zdruncinată din canza Întirzierei cu res- 
tăurarea monastirei. Suntem aprâpe la începutul lui iulie 
şi mai nimie nu se vede lucrându-se. "Ali pare rău de 
multe câte am.ţăcul în privinţa vestaurărei. Am fost mă- 
gulit şi înşelat; căci după cât vedem, şi ehâr din scrisorea. 
D-vostră primită înaintea acesteia, s6 înțălego că biserica 
n'are să fie gata „pentru august viitor, Aşa dar, eu nu. 
mai comptez în nimeni lăsând lucrul la voia întîimplărei.. 

Ghenadie, Episcop de Argeş. 
” Curtea de Argeș 20 iunie 18S6. 

Din rândurile de mai sus se vede câtă de- 
cepțiune a trebuit să aibă P. S. sa Episcopul de. 
Argeş, care, stăruise îndelung timp fără rezultat. 

Pe de alti parte ministrul, care nu pierdea 
nici un moment pentru ca biserica să fie sfiuțită, 
cu ori ce preţ pănă în tomnă, şi pentru ași da 
seamă mai bine de lucrări, să dusese, singur la,
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/Curtaa de Argeș spre'a.vedea:ce st licrâză, -Seriin- 
«du'i d-lui Lecomte; despre, aceste. vizite, 6tă;:ce'mi 
-respunde: -: . Da „ui 

„me. voyage solitaire. de notre. ministre.ne m'âtonne 
pas. îl a roulu sc rendre comple par lui meme. et incognito 
de 'âtat davancement des travaux.e 

* Lecomte. Firelat 5 act 1886, 

In fine: după multe stăruinți, și fiindcă 'se 
fix.se cu nestrămutare sfințirea la 8 septembre, d. 
Lecohite se: văzu forţat; a' termina, și sfiuțirea: se 
făcu: în: fine la'12 octombre. 

Când se presintă compturile de 'liquidare, ă. 
Lecomte spuse că a cheltuit 785,000 lei mai 
mult, peste sumele ce se acordase: pentru: ter- 
minare. Acesta - era o repeliție a sistemului: care 
reuşise în :1980, când *i s'a-acordat după cum vă&- 
zurăm 73,300. lei. ” 

„R 
x» * 

+ Ori -cine a urmărit cu atențiune dela: înce-: 
put expunerea de mai sus, cred că s'a convins'de: 
speculuțiunea nedenină care a domnit; în: tot :tim-: 
pul lucrârei, şi'și dă seamă de calculul abil, prin 
care au fost mistificați rând pe rând toți Gmenii 
de la guvern. | 

Restaurarea Curţei de Argeş odată terminată, 
cu t6tă dorinţa mea de a mă ocupa cu lucrările 
de restaurare, eram însă nemulţumit .de a .face. 
parte; din .niște .lucrări. atât de. compromise, *) şi 

  

*) Incă de mult eram nemulțumit de rtua conducere,a acestor „ataceri, şi, într'an timp .nu voiam a.mă : mai ocupa cu tâto lucrările, Etă o scrisâre cu privire la ucâsta: | 
+ sa VOa8-semblez, „je ne. saia trop poarqaoi rouloir au dernier 

4
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-Auirm trei ni la 10 februarie 1387, cu regret 'mi-ara 
presentat dimisia d-loai ministru de Culte. Ea însă 
a fost refuzată. Am fost forte măgulit; de acâsta; 
dar nu "mi-am retras'o de cât cu încrederea că răul 
se pâte îndrepta 

__ Oreditul de 78,000 lei se acordă după luogi stă- 
ruinți, dar ministerul luă dispoziţia a nn se mai 
acorda nici un credit pănă la terminarea contrac- 
tului, pentru a se pune.temelia unei organizări 
cu aceste lucrări de restaurare. Jită pentru ce 
nu s'a lucrat la Trei-ierarhi in vara anului 1887; 
se luară însă măsuri ca să se înceapă casele E- 
piscopiei, pablicăndu-se licitație pentru ca Statul 
st ştie cu exactitate căt ”] vor costa acele case. 

Biserica însă fiind terminată, istoria Argeşu- 
lui nu s'a sfărzit. O nouă serie de prelungiri a 

lucrărilor de mai 'nainte reincep, şi un nou izvor 
de risipe se deschide cu construirea reședinței E- 
piscopale. De astă dită d. L-comts nu mai e res- 
taurator, se mărginește a zidi. o clădire curentă ; 
şi cine mii ştie pentru ce planuri, ţinu se facă 
și acsstă lucrare în regie. Se vorbim şi despre 
dăasa pentru a termina, cu Argeșul. 

    

momeat, pour atasi dire, ne pls văns occiper co mme non 
en 6tions convenus des deux affaires da Jassy et d'Arges, 
«se. VOus ne potvez onblior que lorsque j'ai acceptă 
Pafiaire de Jasay en principe, Jai comptă sur vautre collabo- 
ration. 'C'6tait mâme ci vous vous en souvenez une des con- 
ditious du contract. 

„= Lecomte, Paris 11 mars 1832,
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Reședința episcopiei de la Curtea de Argeş 
DODI 

„ Din vreme încă. ministerul se preocupa a face locuiuțele trebuinci6se Episcopiei-de la Curtea de Argeş, și fiind că d. Lecomte se ocupa cu restau- rarea bisericei, ministerul. găsi cu cale a'1 insăr- cina şi cu facerea planurilor pentru case. In con- tractul dintre d. Lecomte şi minister de la 17 febr. 1882 art. 2, se prevede ca d. Lecomte să -preidea pănă la finele anului, planurile pentru casele Bpis- copiei și pentru seminar. | . După doi ani, d. Lecomte pretextă că n'a pu- tut face planurile, de 6re ce ministerul nu-i a fixat “costul clădirilor, şi pentru a se lua măsuri mai sigure pe viitor, ministerul i cere să arăte ce su- mă să acorde; rd. L.ecomte, respunde *) că casele se pot face cu 280,000 lei. Suma -Păru -accepta- bilă, şi prin contractul de la 9 noembre 1882 art. 2, d. Lecomte 'şi luă din nou angajamentul de a preda planurile pe suma de mai sus. 
Astfel, se luară tâte măsurile pentru a se ob- ține de la camere suma de 280,000 ca să se în- ceapă numai de cât casele. | Despre acâstă lucrare, P. S. S. Episcopul de Ar- geş care stăruia mult pentru a nu se perde vre- mea în zadar, 6tă ce spunea în privința bunei dis- poziții a guvernului de a se grăbi lucrările, 

  

*) Raportul No, 35 de 14 9 noembre 1882,
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Ciu tâto că în urma asigurărei d-lui ministru de Cul- 

"40, nu ar mai fi fost trebuință a aştepta şi pe d. Sturdza, 

ea so ?] intreb; dar avănd:în vedere dragostea, stăruința 

şi hotărîrea d-lui Sturdza... "i am vorbit de scrisdrea d-tale 

şi a d-lui Lecomte, şi 'imi a spus că în consiliul do miniş- 

tri;s'a admis împreună. cu. contractul de prelungire -pen- 

tru 2 uni, și sumele arătate de d. Lecomte pentr a termi- 

nu în doi ani. Mi i zis châr că dacă pote și întrunan 

an se termine, banii i se dau. 
-.. Ghenadie Episcop. Argeș 13 feoruarie 1885. 

Etă deci, de ce dorinţe erau animați la minister 

“în 1883, in privinţa locuințelor Episcopiei, pentru 

a fi gata odată cu sfințirea Disericei. Sumele după 

cum se. vede. erau la dispoziţie, şi. se-puteau da 

„châr întrun singur an. 
Inceperea caselor însă nu. era decât o iluzie, 

pentru că d. Lecomte la 17 noembre 1883 -zeni 

„ca o:nouă cerere, spuind că trebue 487,400 lei pen- 

tru casele Episcopiei .și .pentru seminar, şi. minis- 

:terul care spera a scăpa cu 280,000 conform primu- 

lui -angajamăut al d-lui Lecomte, în urma nouilor 

„stăruințe, se văzu nevoit. a încuviința acâstă -nou 

sumă, şi.se deduiă ordine pentru-a se face :pla- 
urile pe snma de 487,400*). : 

_Pănă să se facă planurile. definitive, sub pre- 

text că personalul .n'are sunde locui, ministerul 

încuviințeză, după cererea d-lui Lecomte, să se facă, 

dependinţele : episcopiei .pe suma -de 26,510. Ele 

însă, când au fost făcute, au costat 44,323 lei... 

“În fine. la ;15 februarie 1885, d. Lecomte îna- 

inteză o „schiţă de plan pentru casele episcopiei. 

„Ministerul voia a le pune în licitaţie și a -le :0xe- 

cuta în întreprindere pentru :a :scăpa :o dată de 

  

*) Ozd, Xo.:152 de la 13-ngembre, 1583.
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prelungirile și: de: cheltuealile -nesfiirşite -din trecuti. 
D. Lecomte însă preintimpină şi'acâstă” salutară“ 
dispoziţie; şi prin! raportul său cu'No.. 62 'de:la.... 
sfătuoşte ministerul 'ca să nu:le mai dea în: între. 
prindere, penţru' că d-sa se: însărcinâză: a-'le: face în': 
regie: cu un: preţ mai 'eftin' și:tot 'de 'odată * mai :s0-- 
lide“:de cât' cum: s'ar face în întreprindere. 

Se vede că d. L.ecomte-mai stăruia și prin. 
tr'alte: părți pentru a:obţine executarea lucrărilor: 
în regie, căci Gtă ce "mi scriea în acâstă privință: - 

+ D'apră Pevâque, le roi “est: pronones pour quo les tru- 
vaux de l'evâch6 'scient exccutâs en.repie. Di reste,. lors : 
de mon audience il m'avait dit la mâmo chose, â la suite. 
des observalions que je lui ai presentes, 

C'est lă interât absolu du travail et de ladminis- 
tration. 

Lecomte. Bucureşti 5, martie 1885. 

Vom vedea mai la urmă, ce profita avut: 
lucrarea din aceste stăruințe neobosite şi chibzu- 
ite:din vreme ale d-lui Leconte, ca să se execute 
casele: în regie. | 
„La început stăruințele nu avură izbândă, căci 

prin contractul de la 2 aprilie 1885 d. Lecomte.era: 
însărcinat a dirija în întreprindere construirea ca- 
selor în timp de trei ani. Se luaseră-dispoziţii-a - 
se pregăti planurile şi se- publică termenul pen- 
tru licitație. Anul 1885 trecu fâră a se începe 
clădirea, de “asemenea și anul:1886, pentru că-pla- 
nurile nu fură presentate de cât la 23 maiu 1887. 
Pănă -să se ţie licitaţie. ar fi trecut şi luna lui- 
Iulie, de acea se luă dispoziţia a se :face' temnliilz: 
în-:regie- pentru a. se începe 'lucrareu numai: de: câl, 
cu atât mai mult că nu se bucura'la nici una din. 
cele: Julte: lucrări; de 6re- ce banii:fuseseră cheltu=
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iţi pe scheli, dărămări, personal şi voiage. Acâsta - 
era sorta creditelor ce se acorda d-lui Lecomte. 

Temeliele însă nu se puseră in lucrare numai 
de cât, de 6re ce d. Lecomte găsi un alt pretext 
pentru a pierde vara. De şi era in Iulie, in loc. 
de a începe lucrul, d-sa găsi de cuviinţă a lăsa 
totul baltă, şi a se duce s8 se plimbe pe la mo-. 
nastirile din Moldova şi Bucovina, sub cuvânt că 
se .duce să studieze pentru a tace biserica sf. Ni- 
colae din Iași.. 

Calculele d-lui Lecomte de a perde. vara îi 
reuşiau ai “i erau profitabile, dar ele desesperau 
pe. Episcopul de Argeş, care așteptase de opt aui, 
conform angajamăntului d-lui Lecomte se înceapă: 
casele, şi in nerăbdarea: sa "mi scria: 

+ Domnul becomte este aşteptat aici de mai mult timp, 
După spusa d-lui Miustru, de când "i a telegrafiat la sno- 
nastirea Neumţului, este uprâpe daca nu şi mai.Dine 
de vo lună. D-nu Lecomte, dacău fost veţiuut de alte lu- 
crări, trebuia âr trimițeă oneni “imediat, după ordinul d-lui 
Ministru ca se înceapă lucrarea, de ore ce timpul este în-- 
tâvziat .. Nu cred că se vor face fondaţiele Est timp ..... 
însărcinați pretezieză lipsa, d lui Lecomte, şi |. aşteaptă 
pe d-sa, sau se Ie trimiţă ordina pane mai mulţi Gmeni. 
Te rog n spune d-lui Lecomte, că dacă îniirziază cu ve- 
nirea sa, se dea ordin însărcinaţilor sti să pue 6meni 
mai mulţi la lucru. 

Ghenudie Episcop. Argeș :£ uugust 1851, 

Astfel, când totul era fixat şi când nu remă- 
seseră de cât două, trei luni de zidit, d-nu Le- 
comle găseşte chipul de a nu începe lucrul, ca d6r 
de-o trece și vara acâsta. 

În vara anului 1887 s'a început așa dar te- 
meliele care erau fixate a se face în regie, 

la aprilie 188$ conform conţractului d, Le- .
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comte trebuia să dea clădirea gata, dar lucrurile 
se petrecură altfel. D-sa "şi reinoeşte din nou con-: 
tractul pe tradiţionalii doi ani, şi visul se împlini; 
căci -de astă dată fu autorizat a face tâtă clădirea 
în regie. 'recu vara anului 1888, se lucră ce se 
putu, și suma de 487,400 acordată de camere pen=. 
tru a se face seminar și episcopie, se cheltui nu-: 
mai cu un'şfert din lucrările ce trebuiau a se face, 
şi d. Lecomte cu o îndrăsnâlă ne mai pomenită, 
cere ministerului prin adresa de la 1 tunuarie 1889 
incă 613,692 lei, pentru a termina episcopia de 
Argeş, cu un nou termen de trei ani, și-cu rezerva: 
ca mai tărziu să se mai acorde incă 130,000 
lei pentru lucrări neprevăzute. Astfel, cu o Lucrare: 
pentru care statul, după cum am văzut la început că 
nu. era dispus a acorda de cât 250,000 lei, se vede 
împins de d. Lecomte, pe calea nenorocită de a chel- 
tui 1,281,092. o 

„_Eată o nouă ediţie a esploatărilor de la Cur-. 
tea de Argeș. 

Se luăm acum pe acele lucrări unde nu se 
mai vede nimic, și pe care trebue să le plângă ori 
ce inimă care mai simte romănește,
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Sf.. Nicolae: Domnesc din lași:. 
aa. 

„In primăvara anului 1884, după, cererea unor”. 
d. deputaţi,: se votă creditul :de: 200,000 .lei:pen-- 
tru restaurarea bisericei sf. Nicolae: Domnesc: din - 
lași și pentru Mitropolia din - Târgovişte. Pentru. 
fie care lucrare se -dete astfel câte 100,000 lei. 
Se începură- numai de cât schelele: şi cerce-.: 
tările - trebuincidse pentru. studiarea- clădirei.. Dar: 
cercetările acestea aveau aerul a fi: fără sfarsit: şi 
de a da bănueli în .privinţa: modului cum se di-. 
rijau: lucrările; căci, puţin câte: puţin in loc de:o- 
restaurare, lumea cu mirare văzu că: sf; Nicolae: 
dispăru de lingă Palat: | : 

Tâtă lumea vorbea de acest sistem-nou- al: 
lucrărilor; şi: d. Lecomte-era: pus in cunoștință de 
nemulțumirea publică; căci. 6tă ce'mi scriea:: 

1 parait quo j'ai: encore „des: bons amis comme Ar, 
Kreţulescu, «ni pretend que je fais durer le travail... 

Ivcomte. Puris 28 octobre 1884. 

Neaparat că aceste nemulțumiri nelinişteau 
pe d. Lecomte, şi se gândea lu probe; astfel, in- 
tre altele 'mi scrie. 

A st. Nicolas ncus nous arrangerons de faire de fa- 
con î faire constater le mieux possible i'tat de l'cglise, 
pour qat'on se vienne pas ensuite, prelendre hetement que 
nous demolissons, pour le plaisir de faire durer le travail. 

Lecompte. Paris 4 noctubre 1884. 

Erau și persâne, carei dau sâma, că se ca-



5 , .. 

mită o: greșâlă' neertată, cu darea jos'a clădirilor 
dar d. Lecomte era convins'că numai refăcândă-le“ 
vor costa mai mult. Se vede că lumea 'i-o spui: 
nea curat ce crede de Îucrările sale, şi 'mi scrie: 
într'o scrisâre următâreie : N 

„ Vous ai-je dit, que Mr. Kretulescu me garde toujours. 
une dent, et que le ministre de Russic prince Ourouisolf,' 
est îndigne de ce que nous faisus ă Iaşi. Il ditet pretead: 
que nous ngissons eu vue de prolonger le truvuil a fin ide” 
NOus eurichiy. 

Leconte, Puris 30 noembre 84. 

Trecuse anul şi mergea pe al doilea,-d. Leii 
comte însă "şi pregătea viitorul: Astfel *mi reco- 
mantia ca: E " n 

"A sf. Aiolis rous conlinurrez le mâne travuil de 
recherche ct d'echațarlaqes sans presser autrem»ul. 

Lecomte. Bucarest î/,i mars 1885, 

Suma. de 100,000 lei, ce se încuviinţase pentru - 
sf. Nicolae, părea un nimic d-lui: Lecomte, pentru: 
că o compara cu fabulâsele sume: pe: care.le'ob-: 
ţinuse -pentru-'celelalte 'lucrări;- spera: so aducă și 
pe' acesta -la un bun sfărșit astfel':"mi seria: - 

Pour st. Nicolas: il est .bien :entenda,; ue 2405 nous 
Bornerous A tracuiller dans la limite de la somne de' 100,000 
fr. on demulira les parties mauvaises et on restaurera Ven- 
cienne cglise, Enssuite on tera." Rien ne presse. Lt n6* 
făut pas se presser si on: veuti arriver â'ub bou': 
resultat.» : m 

Lecomte. Paris 21! avril 1885. 

„_ Sar părea că: o preocupaţie continuă -'] do- 
mina pe d. Lecomte, că lucrările se vor termina | 
prea: curând. - Astfel, pe cănd. recomanda. a merge 
încet cu lucrările -de la Sf.: Xicâlae - pentru -a»-se-: 
evapora:-suma.. 100,000 lei incetul . cu.. încetul, cu. 

.



cheltueli zadarnice, pe. de altă parte se gândea -a. 
instala o. agenţie şi a pune personal și la Craiova, | 
pentru. nenorocitul de Sf. Dumitru, ca: să începă 
şi acolo seria, de tragăniri şi risipe, şi in acest. 
scop 'mi scria : 

N'oubliez pas que les travaux de st. Nicolas ct do 
Tirgoviste, ne sont pis press6s pour instant. Je 'songo. 
que je piurrai vous expedier bientât.le jeune homme qui 
ocupera le posle de Craiova... + on fuira une pelile apere, 

„Lecomte. Puris 17 mai 1985. 

„Nu tecu mult timp, şi o altă scrisâre urmă .: 
pe celelalte in. acela-şi sens spuind: . - : : 

„A st, Nicolas allez doncement îl est toat ă fuit inu-. 
til6 de se presser. | 

Lecomte. Paris, 31 mai 1885. 

Trecu şi anul 1885, ca mulţi alţii fără a se 
face nimic, şi tote zbieretile şi svârcolirile Gmeni-- 
lor: care se nelinişteau de :trista sârtă a acestor 
lucrări, erau zadarnice în fața unui omnipotent care: 
nu se temea de niinic. 

“In 1886 de asemenea nu se făcu nimic, și in 
fine in 1887 se incepu 6răşi cu dărămarea. Am 
văzut că în loc de a incepe construirea caselor e- 
piscopiei de Arges, d. Lecomte plecă in Moldova 
şi în Bucovina, pentru a se plimba pe la monas- 
tiri, şi viind inai intăi în laşi, dete ordin şefului de 

lucrători a da jos sf. Nicolae, vechea biserică și a- 
devărată a lui Stefan cel Aare, core mai remăsese. 
Fată ce 'mi scrie şeful de lucrători, de 6re ce eu 
m'am aflat in Bucureşti, i in tot timpul căt s'a fă- 
cut dărămarea.* 

Dl. Lecomte a plecat de câteva zile şi 'mi a lăsat 
lueru ca să dărăm pe sf. Nicolae şi să fac:o repara- 
ție Ja'schelele de la 'Țrei-ierarchi; dar reparaţie bună, să:
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indreptez toţi attlpir care sed strimb, şi să pun proptele. 
pe din afară; şi să ieau scândnrile ca să nu aibă greutate 
gchelea, și dacă nu-s purale să luăm lemne de ln sf, Nicolaa, 

Valaea. Jasi 33 Lunie 1687. 

Astfel se dădu cu totul jos sf. XNicolae Dom- 
nesc din Iaşi, fără știrea ministerului, şi fără să se. 
facă cercetările” enviineiose. 

Făcându-se planurile pentru reconstruire, şi 
zictnd făcându-se sar crede că e o exagerare ; 
căci întradevăr sar părea curios a spune, că s'au 
făcut acum planurile pentru o biserică a 'lui Ste- 
ian cel Alare, dar așa e; san făcut planuri noni,” 
pe temelii noui, se schimbă vechea clădire in 'di- 
mensiunilo și in formele sale pentru a-i da.o 
aparenţă mai lustruită şi mai inorijită. Acestă 
refacere, Sar putea cheina cel mult o construire 
de biserică nouă, in genul clădirilor lui Stefan cel. 
Mare, şi cu t6te acestea peutru lumea nâstră, a- 
câstă barbariă trece de restaurare. Să le fie de bine. 

Astfel, cu schele, cu personal, cu dărămări gi 
cu intărzieri chibzuite şi premeditate, se duse suma 
de 100,000 lei, şi se vor mai duce și alții; căci. 
lumea n6stră nici idee mare de ce va se zică o: 
restaurare şi nici nu vrea să cerceteze şi Bă vază, 
că darea josa clădirilor, se face cu intenţiune. de 
a. prelungi lucrările, știindu-se că in urmă “se 'va | 
acorda ori căt pentru a le zidi la loc. 
„Un caz asemenat cu al sf, Nicolae e al Mi- 

tropoliei din Tirgoviște, să trecem dar la acâsta, 

INN N NI INI N NIN
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j Mitropolia din Tirgoviște. 
o - bi ă SPP IN 

O dată cu darea creditulei pentru restaura- 
rea sf: Nicolae- din laşi în:.18$81, .se încuviință - 

100,000 lei..şi, pentru -mitropolia din-Tirgovizte:. - 
; “Aceste. dou. lucrări au fost începute. odată r-și-. 

au- avut. aceaşi:.sârtă... Sistemul .de șcheli,:de dă-= 
rămare, de personal :şi de întărziere, a fost aplicat. 
treptat, şi simultaneu cala sf. Nicolae. 
«In acestă: privință, &tă.ce seria d. Lecomte: 

de-la Paris: 
„  „N'obliez pas que lesde travaus st. Nicolas 'et de Tir- 

govişte ne sont pas presses pour Pinstant. , 

“Si tot cu aceaşi scris6re mai adaogă: 
le“ songe «ue je pour;ai vous expâlier bientot le jeune 

honinid qui occupera le poste de Cruiora.  Vous Vinstuleiez : 
labăs;: et: vous prendrez 'totes: les':mâsures' ordinaires-pour 
le: mettre au :courent-'de notre -manitre -.de proceder,: 05“ 
faira une pelile. agence €cononique ou îl logera;: 

„Lecomte. du Noiiy. 17 mni 1555. 
+ . o 

Astfel: pe' de o parte trebuia 'să mergeni încet 
cu 'sf. Nicolae" şi cu Tirgăvişte, dar voia! să atace' i 
Craioia care 'pănă: acuni' eră lăsată în "pace, şi “jug” 
se. alinsesă de 'sumiele: ce se acordase, 

“- Clădirea a fost dată jos în' mare parte, şi de 
undâ'se slujea în trănsâ, astăzi e o ruină “care 
costă pe stat 100,000 lei. 

Mai e o clădire; care n'â âvut mai mult no- 
roc cu restaurarea. Acesta e sf. Dumitru dia 
Craiova,



  

  

Pe 

Sf. Dumitru din Craiova. |... 
rar 

*0 -ruină imposantă se ridica -pe maliil: Jiului 
“În capitala banilor Olteniei. ' 'Trecuse secole :peste 
“d&nsa, unii 'mai buni, alţii-mai răi; darea rezis- 
-tase şi: trăia iufășurată în armonia. poetică 'căpă- 
tată cu timpul. De mult nu: se atinsese - nimerii. 
de dânsa. Ne-am găsit noi mai pricepuți. Sub) 
cuvânt de restaurare a -fost data jos, pentru a.se 
zidi în locul ei alta ca cea de pe vremea lui Mateiu 
Basarab, care să semene ca: două picături. de apă 
cu cea dântăi. Dar re, dacă ne-a venit gustul 
a avea o biserică ca a lui Mateiu Basarab, nu se 
mai găsea un pogon de pământ în reslățita n6stră 
Craiovă, pentru ao zidi șia lăsa astfel, pentru is- 
toria artei dreptul de -traiu al celei vechi ? ” 

Ne prinde mirarea cum Craiova, unul din 'o- 
rașele inteligente ale. țărei,: nu s'a simţit -atiasă în 
sentimentul său patriotic, și cum de n'a protestat 
contra ucestui act barbar ? 

Deşi creditul de 200,000 lei a fost acordat 
“în;1885,. restaurarea acestei clădiri era ţinută mai | 
“în rezervă, fiind altele în dărămare: . Cu:tâte â- 
: cestea. se. ceruse «de la minister a se libera: bani. 

Astfel, d. Lecomte 'mi scria: “ 
„Liorsque nous aurous rega- le erâdit. demande pour 

Craiova, je verrai î envoyer lubhs, le jeune. homme jdont 
je :vous ai, pari, et qui residera sur le chantier. 

„Lecomte. Paris 21 uvril.1685,
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Ara văznt. de asemenea, din-serisorile „pentru 
Mizgovite şi -sf. Nicolae, unde se. vorbește ca :se 
nu se lucreze acolo, dar ca să se inceapă la Craiova, 
Tote acestea se ținea lanţ, i și aveau un . scop care 
nu 6 greu de.v&zut.: -- - 
Sa cheltuit şi aci 100 „000 lei pini acum. 

și cei mulţi înainte! 
"Mai rămâne o lucrare din multele cu caro se 

tot „însărcina, d. Lecomte; acâsta e Trei-ierahii din 
lași, și.cu care! “termină, rugând pa-lector a:a- 
„vea răbdarea, și a ne urmări în acâstă expunere 
de interes pentru monumentele țărei. - 

. 

VIU, 

* Restaurarea bisericei Trei-ierarhi din lași. 
OOPS 

| - Restaurarea bisericei 'Trei-lerarhi sa început 
„a se face. în.anul 1882, acordăndu-se suma de 
300,000 .lei pentru facerea lucrărilor exteridre în 
timp de. trei. ani. 

“Se făcură numai de cât şchelele şi cercetările 
trebuinci6se pentru studierea clădirei. 
___ T6te elementele necesare restaurărei existau, 
de 6re ce biserica nu suferise transformări. -Deși 

n 
n. 

a



9 
Se a a 

e 

-atsese de mai multe ori, ea însă nu suferise repa- 
rațiuni care s5'i schimbe formele sau caracterul. 

În anul 1883:se continuă cu cercetările şi se 
dete jos turnul despre apus, începăndu-se tot de 
o dată şi cioplirea pietrelor pentru acest turn, 

- , i 

lu anul 1884 se dete jos şi turnul dăâpre ră- 
sărit, se începu așezarea turnului despre. apus și 
se continuă cu tăierea pietrelor pentru acest tura. 

In general se lucra fârte puțin, pentru a se 
prelungi lucrările. Prelungirea era sistemil ge- 
“neral intrebuințat cu succes la. tâte lucrările; 
astfel, termenul de trei ani trecu, şi suma acordată 
se cheltui, fără a se termina biserica conform con- 
tractului și a devizului stabilit : la începutul res- 
taurărei. Din ce în ce se inventau lucrări noii 
de refaceri totale a monumentului,. în cât restau- 
rarea deveni o reconstrucție totală, substituindu-se 
încetul cu încetul şi pe neştiute, o altă clădire în 
locul celei vechi, de şi so părea a fi aceași: cănd 
era înfășurată de șcheli. | a 

Ca mărturie că biserica a fost rezidită, tă: 
câteva r&nduri scrisă de d. Lecomte, pe care le 
estrag dintr'o inscripţie şi pe care "mi-o dăduse: să 
o pun ca document intre bălțile de sub acopsră- 
mâ&ntul bisericei:: a 

pe «+. les travaux ont 6t€ confes A Mr. Andr6 Lecomte du Noiiy architecte, restaurateur de la Curtea de Arges, avec Mr. N. Gabrielescu inspecteur et. directeur des travaux. L'eglise a 6t€ complete ut, dE.nolie jusq'au ras du sol et recdifite tres fidelement acec le plus grund soin. e e Ia ied i 
X. 

ă



i 
„pa... În anul 1885, d. Lecomte încheind. ua npiz câu- 
trac! «de..rei, ani, ministerul ceru ca să fixeze suma 
trebuinci6să pentru terminarea exteriorului. Se 
mai acordă încă 323,000 lei pentru alți trei ani 

„Şi se dete ordin .ca lucrarea. să se termine.numui 
„decât în. timpul „fixat. 

;Indaţă ce.se .încheiă, contractul am vizat că 
a. “Lecomte plecă la Etretut pentru a se ocupa cu 
mobilele de la Curtea de Argeș, şi fiind că mi- 

„nisterul de astă: dată era mai stăruitor. și mai 
preocupat de a se activa lucrările, s'a început châr 
din; primăvară cu străşnicie, aşa că de unde în 
„cei trei ani trecuţi nu se văzuse aprope. nimic fă- 
„cut, de astădată clădirea, se lucra cu repeziciune. 
Acestă „iuţelă neliniștea forte mult pe d. Lecomte; 
„căci, simțea, că. dacă ar merge tot așa, restaurarea 
șe,va. termina răpede. Și. atunci se. gândeşte .să 
„ea măsuri, scriindu'mi să merg mai încet cu lu- 
crările, de la 'Trei-ierarhi și s8 mă duc la. Argeș 
„pentru a. începe. grajdiurile. episcopiei. 

„„Btă scrisârea sa:, 
„Maintenant que Nicolet est b Arges arrangez vous 

“pour commenencer au plustât. les depend: inces. ct laissez 
piustăt Jassy -marche- dyutzement, * ainsi que: je vous Lui 

dit plusieurs fois, 
DR Lecomte. Fir. tat 1S juilet 1885. 

„Acesta cred.că arată în destul .sco pul urmă- 
rit,. de a trăgăni. lucrările, din. care resultă «nea- 
părat .perderi. enorme .pentru stat, 

+ 

“In, anul :1886 de asemenea lucrările au fost 
“activate. terminăndu-se intreaga clădire: - Lucrările 
„ce. se incuviințase a se face în trei ani, se lăcură 
pumai în doi ani, aşa că încă-de la finele anului 

: ,



„1886 so“putea lua măsuri pentru intâriorul bi- 
sericei. | : 

Din acâstă activare a lucriirilor care de. alt- 
fel in mare parte se datora şi ministrului de a- 
tunci, d. Lecomte remuse cu convingerea pe care 
a manifestat'o către diferite pers6ne, că eu 'am 
înaintat lucrările prea repede, cea ce. e contra in- 
tereselor sale, şi de atunci nu ciută de cât tim- 
pul oportun .cu vre un ministru mai ascultător 
de interesele sale pentru a mă îolătura din lu- 
crâri. i 

In anul 1887 am văzut că tâte. Incrările lăn- 
gezeau, fondurile fiind risipite *) au cheltuite: la 
Sf. Nicolae sau cheltuit paralele cu dărămarea, la 
Târgovişte de asemenea, la Craiova încă nu erau 
începute şi. la 'Trei-ierarchi nu se lucra din cauză 
că nu s'a dat bani. 

Nu remănea de cât casele dela Argeş unde 
se putea lucra, dar acolo am văzut câ deși se 
luase măsuri a se incepe temsliele, nu s'a lucrat 
nimic din cauză că tocmai în vremea de lucru d. 
Lecomte a plecat cu personal cu tot să se. plimbe 
pela. mănăstirile din Moldova, încât trecu un an 
fără a se lucra. | d 

In vedere că se apropia termenul contrac- 
tului, ministerul: ceru, a se pregăti un deviz de 
costul total al restaurărei, şi d. Lecomte. gisi de 
cuviință se mai câră 1,153,740 lei **) Și un.termen 

  

+). Eată un respuus la o scrisâre a mea pțin care-i atrăgeam atenţiunea asupra. acestor risipe : . Je sais anssi que vous fates toutes les &conomies possibles, Croyez vous done que je suis aveugle! reglez dance aveo Verzulli au mitux des intârâts genâruux de nos afiaires, - 
. " Lecomte. Etretat, 2 juliet 188, . +*) Devizul a fost înaintat ministerului cu adresa No. 211 dela 9 ianuarie. 1887, - . 

g



de 5 ani. De astă, dată se gândea se'și asigure 
un viitor mai bun. Costul restaurări sar fi suit 
astfel la 1,776,740, și cu speranţa unor noi cre- 
dite pe viitor după vechiul obiceiu. 

Din suma cerută s'a acordat în 1888, lei 
469,600 cu care să se facă Gre-care lucrări în 
timp de doi ani, adică pănă în timpul de faţă. 
Dar, de astă dată d. Lecomte ştiu să potrivâscă 
lucrurile ca să nu se mai lucreze repede. luă 
tOte măsurile ca se trecă doi ani cu lucrări: de 
nimic şi cu auritul bisericei. IE forte interesant 
a se vedea' cu câtă dibăcie chibzneşte săși ajun- 
gă scopurile. 

Etă cum : “ 
Mai ântâi la facerea contractului în 1888, a 

ajuns să mă ştârgă. din contractul cu rministerul, 
în care eram trecut pentru mai multă siguranță, 
şi a adăugat un articol prin care "și lua dreptul 
a numi singur personalul, ca astfel prin surpriu- 
dere eu să m& găsesc la disorețiunea sa, Am ce- 
rut însă ca ministerul să mă numească direct prin 
tr'o anume însărcinare, şi prin adresa No. 6,362 
de la 4 iunie 1888, ministerul mă confirmă ca 
inspector al lucrărilor de restaurare din Iaşi. -- 

De astă-dată mai mult ca tot dauna, d. Le- 
comte părea a se preocupa mai puţin de lacrări. 
Se întârse de la Monaco la Giunie, şi pănă să'şi 
facă vizitele se apropiă luna lui iulie, fără a lua 
vre o dispoziție pentru închierea lucrărilor. In 
fine la 1 iulie se decise a incepe lucrările ; dar 
pănă să se aprovizioneze peatra şi pănă să tra- 
teze cu un pictor din Bucureşti pentru auritul 
exterior, veni luna lui august. In acelaşi timp 

" d-sa trebuia se aducă de la Paris aurul pentru 

+



67 ai 
“atritul xterior, şi nwl comandă de cât forte tăr- -ziu ca astfel se treacă timpul de lucru. Ia Dar cea ce e mai mult, e că nici nu voia a decide ca să se lucreze, în cât pe mine mă ţinea în suspensiune, și mă împedica de a lucra. 'I seri- cam neincetat dar în dadar, căci nu voia să "mi respundi, și nici nu voia a veni în laşi pentru a, decide ce să se aurâscă. In fine, abea veni la 27 septembre cu imprejurarea inaugurărei statuei lui Miron Costin, când stătu o zi şi plecă a doua zi. Dar şi atunci, s'a suit o dată pe schele, și lucru de necrezut, nici n'a voit a Iua o deciziune defi- mitivă, pentru ca astfel să nu se dea șchelele jos, şi s& mai remâe lucrul pe afară şi pe anul viitor; în cât de unde speram a termina cu auritul în vara anului 1888, nu se făcu aprâpe nimic. Sche- lea era putredă, şi amenința a se strica; dar nu cra chip de lucrat; d. Lecomte reușise a: mă îm- pedeca se lucrez, şi 'și asigurase un an mai mult de lucru pentru exterior, 

Campania anului 1888 find pierdută, voiam a începe din vreme în 1889 pentru terminarea, 
exteriorului și darea jos a, schelei. Incă de la 15 martie am încunoștiințat pe d. Lecomte care se a- fa la Villefranche lângă Monaco, pentru înce- perea lucrărilor, și la tte telegramele şi seri- sorile mele pe care ?i le am irimes în timp de două luni şi jumatate, ma vrut nici cel puţiu semi respundă, Timpul trecea, cheltuelile cu personalul numeros la tâte lucrările și la Bucureşti, 
şi cu întreţinerea lucrărilor mergeu, dar ce-i păsa d-sale. când avea o pensie: de 31,200 lei pe an ca se stea; la Monaco și când în: țară nu se gân-. deşte nimeni a] lua de scurt, De ce n'ar întărzia



Jucrările “şi de ce nar risipi la diserețimiie când 

se chibzueşte ai se mai da două miliGne şi 

jumatate şi: cn un contract de 5 ani ?: 

„Trecutul: ne: spune cu cine avem a face. 

Lumea nâstră fără să aibă cel puţin idee de 

aceste lucruri, se conduce numai:de fabule. Intre 

altele d. Lecomte prin partizanii săi, respândeşte 

sgomotul: că contractul seu e garantat de: pers6- 

ne inalte. Acâsta e un neadevăr respândit cu în- 

tențiune pentra a intimida lumea. Acâstă insinu- 

are, nu are nici umbra adevărului. Se respândeşte 

pentru a se agăța de acâstă situaţie strălucită, 

pentru a risipi în mod nedemn plătindu-și pănă 

şi cea din urmă cheltuslă din banii statului *) 

pentru a.putea să se plimbe, când la Villefran- 

che, când la Etretat cu anii, fără a da prin ţa- 

ră, după cum ori cine pâte vedea. din următorul 

tablou: (pag. No. 69). 

*) Etă cheltuelile de masă, deplasări şi celelalte în anul 1987 

alo d-lui Lecomte, afară de locuinţă care numai ea sin- 

gură 'se sue la 1595,55, RE . 

1) 12 fevruarie până la 15 uprilie, gaderea în Bucureşti. 

Cheltusla trecută. în jurnalul de la Trei- 

ierarhi No 215 pe anul 1887 913—00 

2) 13 aprilie pănă la Li mai, voiajul la Paris 

pentru a'şi. vedea copilul bolnav : 

Jurnal No. 222 (Trei-ierarhi, 1389 —00 

3) 11 mai pănă la 14 iulie, șederea în Bucu- 

reşti. Cheltueli cu masa. Jurnal oase Argeş 

  

No. 19. 868--00 
4) 11 iulie pănă la 98 august, șederea în Bu- 

cureşti. Cheltueli de masă. Jurnal casa. Ar- . 
280—00 geş. No. 101; . 

6). 10 iunie pănă la 14 ialie, voiagiu în Mol- 

dova şi Bucovina. Jnrna! Sf. Nicolai- No. 13. 9î9—31. 

6) 10 pănă la-20 noembre, şederea în. Bucureşti 

Jurnal case Argeş No. 144. 400—00 

4928 —84 
Dacă se adaogă și locuinţa, servitorul, lemne,: . - 

. A 4595—55 lumânare ete. 
Avem pe 1837 9123 —89
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70 a. 

Astfel, biserica rei- ierarchi era amenințată 
a remănea și anul acesta cu schelea pe dânsa, căci 
d. Lecomte are interes a prelungi lucrările. Ma- 
terialele ședeau in gară şi ne allim in mijlocul ve-. 

ei, fâră ca lucrul să se inceapă. Diferitele per- 
sâne importante din ţară, fosti miniştrii, senatori, 
deputaţi care vizitau lucrarea, mă învinovăţeiu de 
acâstă întărziere. Pentru a nu trece de un dela- 
tor, am pretextat cât va timp că ministerul nu 
Jiberâză bani să-:se lucreze, dar în fine lumea simţi 
cum se petrec lucrurile, şi gazetele alarmăndu-se - 
de aceste risipe şi intărzieri, a trebuit in fine să 
mărturisesc adevărul, şi puind pe d. Ministru in 
cunoştinţă de situaţia lucrărilor, m'a învinovăţit 

“de tăcerea mea, spuindu-mi că e o datorie pentru 
mâne de a nu lăsa să se frustreze statul; 6r pe.de 
altă parte telegrafieză d-lui Lecomte la Villefranche 
să vie in țară pentru a evita complicaţiuni. 

DI. Lecomte sosi la 1 iunie, se puse pe lu- 
cru bătând pe la uşile tuturor după vechiul său : 

“obiceiu, şi spre mirare: minislerul însu-și "i luă a- 
părarea, publicând un comunicat în monitorul oficial 
de la S lunie ) prin care spune: 

  

*) intrun articol publicat în Lupta de la 1 iunie 1889, lu- 
crăriie de restaurare ale bisericei 'Trei-ierarhi din laşi sunt 
criticate şi presentate intrun aşi chip, în cât e necesar a se 
restabili adevărul. 

In lipsa creditului necesar, lucrările de restaurare ale aceş- 
tui editiciu au, fos. complect suspendate în timp da 18 luni, 
de 14 noembre 1886, pănă la 15 awrilie 1888, epocă la care 
studiele au putut fi reluate după vota-ea sumei de 469,600 Iei. 

In cursul anului 1SSS, lucrările au fost urmărite regulat 
în vederea terminărei cateridre și interidre a monumentului. 

Asupra creditului alocat de corpurile legiuitâre, o sumă 
de 362,514 lei este incă disponibilă. 

Ministerul de culte, după ce a luat cunoștință de starea 
chestiunei, a dat ordine precise pentru reluurea, imediat a 
lucrărilor iu limitele caeditelor acordate,
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india ai - 

Că lucrările au fost intrerupte în 1887: din + lipsa de credit. 
Că in 1888 lucrările sau urmărit regulat 

pentru terminarea exteriorului şi a interiorului. 
„Că ministerul luând cunoştinţă de starea: 

chestiunei a dat ordin să se lucreze. 
Și că lucrările n'au fost nici o dată intre- 

rupte, de 6re ce diferite părţi a mobilierului bi- sericei se lucr(ză la Viena, şi două piese sunt ex- 
puse de o lună de zile în muzeul industrial de 
acolo. 

De astă dată, d. Lecomte nu mai are trebu- 
ință a se apara prin monitor cu 'rapârte ca in 
1879, pentru că ministerul se insercinâză cu acesta. 

Dar... am văzut de ce nu s'a lucrat in 1887, 
de asemenea am văzut că in 1888 nu s'a lucrat 
de cât două luni, in care nu s'a putut face nimic, 
începănduse lucrările la iulie, și că d. Lecomte 
viind o zi în laşi, mă putut nici vorbi de lucrări. 

Ministerul mărturiseşte însuşi prin comunicat, 
că nu știa dacă se lucreză deși eram în iunie ; şi in cele din urmă spune că două piese sunt gata la 
Viena. 

Dar ce avea a face două uși care se lucrau 
la Viena, cu darea jos a şchelelor, cu auritul bise- 
ricei, cu materialele care şedean în gară, cu risi- 
pele pentru... personal la, tâte lucrările de restau- 
rare, cu gederea d-lui Lecomte la Monaco pănă 
in iunie, tără a da ordin să se lucreze ? 

Acâsta e o dovadă pipăită, că d. Lecomte "i 

  

De altmintrelea, in realitate aceste lucrări nu “au fost intrerupte un singur moment. Diferitele părţi ale mobilieru- lui bisericei se află in construcţie: la Viena, şi două piese sunt expuse de o Innă de zile în muzeul industrial de acola, ” unde atrage atenţiunea tuţuror vizitatorilor,



NA 
bite j joc cu un cinism ne mai pomenit de! “țară a- 
câsta, de puuga statului și de artă, biziiindu-se ' 

„pe sprijinul ce 'şi a'crâat cu timpul. 
In fine lucrările se începură, şi cu tâte 'pie- : 

dicele ce 'punea ne comandând aurul la timp, nu 
mai era decât de dat jos stâlpii din jurul biseri- * 
cei, de vopsit și de 'aurit la 'corpul bisericei, când 
la”-1 august primesc iurmătrea adresă din partea | 
ministerului, prin care mă inlătură “dela, 'lucrările 
in care stăruiani: de: 13 'ani,-pe cuvântul că em 
lucrat greul lucrului şi nu mai are trebuință de mine, * 

Eat-o : 
-. 

ROMANIA 

  

Jinisterul Cu'telor 
şi al | y 

INSTRUGȚIUNEI PUBLICE ss 

DIVISIA COMPTABILITĂŢEI şi ” $ 

"A CONSTRUCŢIUNILOR e Dee 

  

Anul 1889 Luna â!] VII . 

„Seria 'B. —No. 3377. 

Don fe Architect: 

“Pe temeiul art. adiționul *). din contrae- , 
tul cu data 2 aprilie :1889, dintro, acest mi- 
nister și d. A. Lecomte du Noiiy architect, . 

  

+) Acest articol a fost adăogat în. 1855, Ta contractul din 1885. 
Prin trânsul "ise da voe d-lui Lecomte a-puna: personalul la 
lucrări, stergându-se articolul din 1885 prin care eram trecut 
în contract. Ea însă eram numit direct, de minister după 

Cum any văzut mai sus priu adresă A0. 362 dela 3 iuuig.
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'față cu mişesorareh 'iniporlanței lucrărilor Vise: 
ricilor 'Trei-ierarchi şi -sfâatu Nicolae - Doiu= 
nesc din Iaşi. Sub-semnatul vă avizâză,. că: 
funcțiunea D-vâstră de inspector al lucră- 
relor de restaurare la zisele biserici, incetâza 
cu începere dela izaugust 1889. Vă invit 
dar a preda compturile și actele gestiunei 

"şi având m vedere economia 'care se împiine * 
2 

) 

“a 

D-vâstră sau d:lui Lecomte sau delegatu- 
lui Domniei-sale. 

Ministru, 'C. 'Boerescu: 

„.. Speram că d. Ministru va fi: consecinte do-- 
rinţei sale arzătâre de a face 'economie, şi numai 
decât 'i am trimes următârea zadarnică :telegraniă,:.. 

Domului DICiniotru 2e Culte 

Bucureşti, 

Adresa d-vâstre cu No. 3317, prin care mă depăr- 
taţi din lucrările de restaurare pentru economie, m'a in- 
tristat cu deusebire, lovindu-mă in sentimentul profund 
ce mă leagă de aceste lucrări istorice, la care contribuiu 
de trei-spre-zece ani. Pentru a face însă economic după 
cum arătați că ţara are trebiiinifă, ofer în acest caz ser- 
viciele mele gratis pentru restaurarea bisoricei Trei-icrar= 
chi, al cărei exterior se va termina peste o lună. 

Aştept răspunsul d-vâstre d-lo Ministru, sperând că 
nu "ini veţi 'răpi o' lucrare pâritru'caretin special 'liierez 
de opt 'ani cu devotainent. : Da 

e N. Gabrielescu. 

:D. Ministru in omnipotenţa sa a „putut prea . 
bine să mă înlăture, dar Gre cănd Pam pus în:cu- 
noştință de risipele și de prâlungirile lucrărilor, du- 
pă cum însuși d-sa la minister ma. indemnat să o. 
fuc, mă înlătură în cele din ună pentru econioiie, * 

a 

%
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pe când permile a. se continua neregulele pe care le 
am semnalat în acest memoriu, se'mi permită a crede 
că a usat rău de puterea pe care "i-o dă inalta 
d-sale misiune. | 

XX % * 

„+ In privința părţilor artistice a lucrărilor de 
la 'Trei-ierarhi, nu s'a făcut nici o cercetare ofi- 
cială prin care să.se constate chipul cum a fost 
restaurată, după cum văzurăm că s'a făcut la Cur- 
de Argeș, de acea nu atingem acâstă parte, de şi 
critica ştiinţifică nu admite învoirile şi transfor-" 
mările făcute. 

VIII, 

- Dacă schițâză cine-va istoricul acestor res- 
taurări de la început şi pănă. astăzi, "i apare înain- 
tea ochilor-un tablou trist, şi o nemulţumire 71 
coprinde că, cele mai importante tipuri ale arhi- 
tecturei române ca Curtea de Argeș, 'Trei-ierarchii,. 
sf, Nicolae Domnesc, Mitropolia din Tirgoviste și 
sf. Dumitru din Craiova, au fost unele alterate; $r 
altele distruse pănă în temelie, :
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- Dar re nu e nimeni. răspunzător de -aceste - 
neomenii condamnate: de artă și de ştiinţă ? O clă- . 
dire pâte cineva sulemeni după voe? Se pote 
distruge un monument istoric, şi nici.0 voce nu 
protestează contra unei asemenea barbarii? 

Dar bine, in ce vremuri trăim ? 
Am v&zut cum d. de Baudot nea datţ sfa- 

turi conștiincidse și adevărate pentru restaurarea 
Argeşului, şi trimisul său şterge cu buretele un ra- 
port care trebuia săi servâscă de evanghelie, şi 
se oferă'a .ne batjocori monumentul, facând lu- 
cruri condamnate de știință şi de artă. Am vâ- 
zut jaful şi exploatarea cu casele Episcopiei dela 
Argeș, care dela 480,00 lei se sue la 1,200,000. 
Dar distrugerea a trei monumente pentru a le re- 
face! Ce nume odios ar merita acâstă barbarie? 
Dacă in lume sar şti .ce facem, tâte societăţile ar- 
hiologice din Europa sar ridica contra nâstră. | 

Cine nu vede că aci eo exploatare nedemnă, 
e o înjosire a artei, că aci e speculațiunea unui 
duh râu, care pentru un interes personal ne dis- 
truge şi ne şterge cele mai frumâse pagini ale 
artei române? Căci, distrugându-se clădirea, -se 
şterge o mărturie a timpului care a produs-o; 
căci, prin reproducerea ei se falşifică adevărul 
şi pentru că aurul care se respândește astăzi, nu e 
probă, de gust şi de ştiinţă! 

Ore w'avem alt ceva de. făcut decât să ne 
batem joc de aceste sacre mâşte a timpilor trecuţi ?. 

Sa făcut apel la consiliele unor reputaţiuni 
câştigate prin muncă şi ştiinţă, și astăzi ne lă- 
săm a fi ameţiţi de un om, căruia “i lipseşte pro- 
bitatea artei. Ne 

Să se întrebe reputaţiunile Franciei, gi ala |
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Italiei dacă avem dreptul a -dărăma:o clădire ve- 
clie, “a “face acte pe 'care nici barbarii nu le co-" 
miteau ? ' S8 se întrebe Omenii conştiincioşi de: 
ştiiăță, dacă putem înlocui un monumânt care: 
există cu'o reproducție, care e o plagiatură pen-. 
tru artă şi o povară pentru pungă? Să se în- 
trebe dacă putem mizgăli interiorul unei biserici, 
un interior care are o simnificaţie, o'valore scumpă 
pentru istoria artei, pe cuvântul ca să fie mui stră- 
lucit de cât exteriorul clădirei ? 

“Şi plănuitorul ucestor înfamii ai cheologice când 
e prins în luț, dă din colț în colț, spuind că d-nii 
Orăscu, Odobescu, Berindei, Burelli şi alții, a căror 
compeleuţă în acestă privinţă ar putea fi pusă la 
îndoială, (7) sunt mai pricepuţi ca d-nii Viollet-lu- 
Duc și de Baudot în restaurări de monumente is- 
torice ? 

“Dar către cine se adres6ză când spune aceste 
enormități? Avem:o deosebită:stimă pentru. bar- 
biiţii noştri din comisia de la 1874, dar credem 
că nu vom fi desminţiţi, 'spuind că a: lor n'au a- 
vut'nici oiată pretenția de a trece inaintea d-lui 
Violet de-Duc in materie de restaur ări! 

Persânele importante din țară cu care am a- 
vut 'conversaţiuni in-acâstă privinţă, fără excep- 
țiune de culdre politică, 'şi dau bine seamă de. 
reaua stare a acestor lucruri. Cu toţii deplâng des- 
figurarea și distrugerea 'clădirilor nâstre, și re- 
gretă sacrificiele zadarnice făcute de stat. După 
un timp îndelungat, dacă 'mi pot da cuvăntul meu 
în aceste lucrări, rog pe cei de:la guvern; căci 
de la dânșii atârnă îuireptarea, să nu risipească 
în viut. „pentru ruşinea țărei,- două: mili6ne şi. ju-
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„mătate, pe care fără nici un “studiu, se pregătese 
„a le cere de la camere,, 

Măsurile pentru restaurarea unui monument, 
nici în țările unde arta şi clădirile sunt cunoscute, 
nu se iau. cu mare viteză ca la noi. Să pășim în- 
„țelepţeşte şi sistematic cel puţin în lucrările de 
ştiinţă, unde nimic nu ne . deosebeşte, şi lesne voim 
vedea că noi luăm lucrurile -pe dos; pentru -că 
restaurarea monumentelor e o consecință astudiu- 
lui istoriei artei, dar nu un mijloc de ao falsifica, 
după cum se face la noi. Se avem grijă de a nu 
ne atinge de o c'ădire, inuinte de a studia bine 

. i îndelung chipul restaurărei, cu privire la -parz 
tea istorică și artistică a architecturei nostre, dacă 
vrem să nu facem vundalisme de Stat; căci în sta- 
rea de astăzi, un monument care a avut nenoro- 
cirea să fie supus la tortura restaurărei,. remâne 
transfigurat, dacă a scapat să nu fie dărămat, 

Distrugerea unui monument istorie e o nelc- 
giuire nereparabilă, pentru că. de dânsul se 'l6gă 
amintiri scumpe. Astădi lumea a ajuns la un cult 
pentru păstrarea a tot ce interes6ză istoria, ome- 
nirei. Ori ce object vechiu, fie cât de mic, se stu- 
dieză și se păstrează in adevarata su formă, pen- 
tru a servi veşnic ca mărturie. Cui i ar mai tre- 
ce astăzi prin gănd,a aruuca in foc un document 
istorie scris, pentru că ar fi vechiu şi stricat 2— 
Și cu tote acestea monumentele la noi dispar pe 
neştiute; din nepasarea n6stră se duc in chaosul 
uitărei, plăuse de câţi va prieteni. Clădirile vechi 
sunt pagine adevărate din istoria neamului. De ce 
să le stergem din mijlocul nostru? De ce s8 le 
schimbăm la față? Ele trebuesc păstrate cu sfin- 
ţenie in forma şi in cul6rea lor, pentru că nere-
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“bresintă caracterul veacului care le” a produs, 
Prietenii monumentelor sunt puţini la noi, 

“Bperăm însă că guvernul și camerile, acum când * 
sunt incunoștiințate şi au icâna adevărati in afa- 

„cerea restaurărilor, vor lua măsuri de indreptare, 
şi.se vor.grăbi a face legea pe care de multo 
cerem pentru păstrarea monumentelor istorice, a- 
cesta fiind singurul mijloc ca sacrificiele statului 

-să fie reale, și în același timp să se J6tă studia 
“istoria artei la noi. | 

Inainte de a termina, cer indulgenţa pers6- 
nelor din țară cărora le-aș fi adus vre o displăcere 

„cu această mărturisire neașteptată, și le rog să 
creadă că numai in dorința de a scăpa clădirile 

„de o sârtă rea, am intreprins desfășurarea şi darea 
la lumină a unor lucruri, pe care n'aș fi voit nici 
odată a le spune. | | 

Jaşi 22 fevruarie 1390. - 

— DORI oi


