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MONUMENTE, ANSAMBLURI, SITURI 
ATITUDINI ŞI MENTALITĂŢI 

Problematica păstrării patrimoniului arhitectonic 
ţărănesc săsesc din Transilvania 

Prin colonizarea saşilor, acum 850 de ani, 
a fost urmărită nu numai popularea mai densă 
a unor zone, dar şi stabilirea aici a unei popu
lati i dintr-o zonă deo:;ebit de dezvoltată a 
E~ropei, capabilă să contribuie la emanciparea 
economică a regiunii. Premisa pentru continu
area existenţei ei aici a fost o încadrare favo
rabilă în relaţii le politice ale T ransi Ivan iei, 
precum şi o anumită independenţă economică. 
Aceste premise au dispărut în decursul tim
pului - prima deja începînd cu perioada ilu
minismului în secolul al XVIII-iea, a doua în 
contextul omogenizării economice socialiste; 
după cel de-al doilea război mondial au apărut, 
în plus, persecuţii de ordin naţional. Toate 
acestea au determinat emigrarea în masă a 
saşi lor în German ia. Aceasta a început în 1944 
în nordul Transilvaniei, a continuat mai lent 
între 1978 şi 1989 în sudul p.-ovinciei şi a luat 
proporţii spectacu I oase în anu I 1990. După 
toate probabilităţile în anul 1991 nu va mai 
exista decît 10-20% din această populaţie 
-formată îndeosebi din bătrîni şi handicapaţi. 

Prin plecarea saşilor, un patrimoniu arhitec
tonic deosebit de bogat şi valoro; îşi pierde 
proprietarul, respectiv beneficiarul, fiind astfel 
deosebit de periei itat. D~sigur' situaţia con
cretă diferă întrucîtva de la o zonă la alta; ea 
este mai puţin gravă în apropierea oraşelor şi 
în satele cu o populaţie româ:iească puternică 
şi mai dramatică în zonele greu accesibile, cu 
o pondere mai mare de populaţie ţigănească. 
În ceea ce priveşte po:;ibilităţile pă:;trării patri
moniului se înregistrează, de asemenea, dife
renţe substanţiale de la un p ozram de con
strucţie la altul. 

Biserici le parohii lor desfiinţate-jeseo.-i de sti I 
roman ic sau gotic-în măsu•a po>i bi I ităţi i sînt 
vîndute sau donate de către biserica luterană 
comunităţilo .· ortodoxe. Ele sînt astfel adaptate 
cultului re~pectiv, păstrarea Io• fiind asigurată. 
Există însă numeroase cazu-i, în care loc uitorii 
români ai satelor au o biserică ce corespunde 
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necesităţilor şi nu au nevoie de alta. Monu
mentul vechi care nu îşi găseşte un beneficiar 
nou este sortit dispariţiei (un exemplu în acest 
sens îl constituie bazilica gotică din Tărpiu, 
din zona Bistriţei, la care s-a prăbuşit recent 
acoperişul şi tavanul). 

Şi mai problematică este soarta fortificaţiilor 
bisericilor cetăti. De secole nu mai au decît o 
funcţiune spirituală -şi aceasta doar pentru 
saşi. De obicei ele nu îşi pot găsi o nouă uti
lizare şi în consecinţă sînt deosebit de pericli
tate. Problema nu se pune atît pentru zidurile 
de incintă, ci mai mult pentru turnurile şi 
construcţii le au xi I ia re, prevăzute cu un aco
periş care protejează o serie de elemente din 
lemn (recent s-au prăbuşit, de exemplu, aco
perişul şi tavanele de la turnul porţii bisericii 
cetate din Dîrlos, de lîngă Rupea). 

Pentru construcţii le obşteşti civile, problema 
este ceva mai simplă: şcolile şi căminele cul
turale au fost nationalizate -cu decenii în urmă 
şi î~ mod norm~I ele sînt folosite; numai în 
cazuri deosebite nu este nevoie de ele - de 
exemplu Ţn micul sat_ V:ulcan de lîngă Sighişoara, 
unde nu există ·copii care să frecventeze şcoala 
si nu există manifestări culturale în căminul 
~ultural, care este destul de mare. În multe 
cazuri casele parohiale sînt şi ele vîndute sau 
donate preoţi lor ortodocşi, dar în alte cazuri 
aceştia nu au nevoie de ele, iar pentru un ţăran 
este mai favorabilă o gospodărie ţărănească, 
cu toate acareturile ei. 

De obicei, ţăranii încearcă să-şi vîndă proprie
tatea lor - dar şi în acest sens e_xistă diferenţe 
foarte mari de la o zonă la alta. ln Cisnădioara, 
de lîngă Sibiu -cu un specific de localitate 
balneoclimaterică - o gospodărie cu cîteva 
construcţii costă de exemplu 300 OOO de lei, la 
Ham ba, de lîngă Sibiu - într-un sat obişnuit -
ea nu mai valorează decît 150 OOO, iar la Metis, 
la o distanţă mai mare de Sibiu, doar 50 OOO de 
lei; la Vulcan, de lîngă Sighişoara, greu acce
sibi 1, vechiul prnprietar nu mai obţine pentru 
o gospodărie cu zece construcţii decît 30 OOO de 
lei iar la Ticusu Vechi, de lîngă Făgăraş, de ase-
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menea greu accesibil. cei care pleacă nu pot 
vinde deloc casele. Dar chiar şi în cazul în care 
se găseşte un nou beneficiar, acesta, de regulă, 
nu mai întreţine şura cu grajdurile şi şoproanele, 
care sînt sortite şi ele pieirii, iar casa ajunsă 
în posesia ţiganilor - chiar prin vînzare - este 
şi ea deseori neglijată, distrugîndu-se treptat. 

Dispariţia unor case din zona centrală a 
satelor are ca urmare apariţia unor spărturi în 
desfăşurarea fronturi lor închise, tradiţionale ale 
fostelor sate săseşti. Ca urmare începe un pro
ces de schimbare a caracterului acestor aşezări, 
proces care va schimba însăşi specificu\ habi
tatului transilvănean. 

Fiind un proces amplu, care la ora actuală 
nu mai poate fi oprit, este foarte greu să se 
găsească soluţii în vederea salvării acestui patri
moniu arhitectural. Ideală ar fi, desigur, găsi
rea unor noi beneficiari serioşi, care să .se îngri
jească de întreţinerea construcţiilor. ln unele 
cazuri va fi posibilă chiar şi găsirea unor func
ţiuni noi -de exemplu balneoclimaterice -
pentru anumite sate, şi implicit pentru construc
ţiile lor. Dar prin toate acestea problema este 
departe de a fi rezolvată. 

Interes pentru patrimoniu I arhitectural există 
la diferite niveluri. Mai întîi amintim în acest 
context statul român - prin intermediul Comi
siei monumentelor istorice -, el este benefi
ciaru I valorii materiale şi spirituale a acestor 
construcţii care contribuie esenţial la specificul 
zonei situată la limita între Europa centrală 
şi cea de sud-est. Un anumit interes, de ordin 
istoric, pentru acest patrimoniu istoric pre
zintă şi saşii emigraţi în Germania, şi implicit 
statul german. Oamenii plecaţi din Transil
vania caută prin cunoaşterea lui s~-şi regăsească 
întrucîtva identitatea pierdută. ln sfîrşit este 
normal ca şi UNESCO să fie interesată în păs
trarea unor construcţii cu valoare de-a dreptu I 
mondială -ca bis-erica cetate din Biertan, de 
lîngă Mediaş, sau biserica cetate din Prejmer, 
de lîngă Braşov. Este necesară implicit conjuga
rea tuturor acestor forţe. 

Va fi nevoie ca acţiunile care vor trebui 
întreprinse să se orienteze în mai multe 
direcţii. Mai întîi este necesar să se completeze 
lista monumentelor şi ansamblurilor istorice. 
Pe lîngă bisericile şi bisericile cetăţi este opor
tun să fie cuprinse şi case ţărăneşti deosebit 
de valoroase, unele din se<!olele XV-XVI, de 
asemenea ansambluri deosebit de închegate 
-ca centrul Biertanului, sau acela al satului 
Valea Viilor/Vorumloc. 

O soluţie favorabilă pentru păstrarea multor 
construcţii ar putea să fie constituirea unor 
colective regionale de întreţinere, cu un per
sonal fix, care ~ă deservească zona respectivă. 
Pentru asemenea colective şi acţiuni va fi posi
bil, foarte probabil, ~ă se obţină un ajutor 
su~stanţial din partea Germaniei. 

ln paralel va fi necesar, fireşte, ca Direcţiu
nea monumentelor istorice să execute restau
rări mai ample. Asemenea lucrări s-au executat 
şi în perioada anterioară desfiinţării Direcţiei 
din timpul dictaturii ceauşiste, şi ele au dat 
rezultate foarte bune (amintim în acest con
text restaurarea cetăţii din Cisnăd ioara). Pentru 
asemenea restaurări va fi posibi I, de asemenea, 
să se obţină un sprijin din partea Germaniei 
-fapt important nu numai pentru suportarea 
unei părţi a cheltuielilor, dar şi pentru obţi
nerea, pe această cale, a unor materiale necesare 
lucrărilor de restaurare. Lucrările DMl-ului vor 
fi cu atît mai necesare, cu cît acţiunile de re
novare efectuate pînă acum, cu mult succes, 
de către biserica evanghelică se vor restrînge. 

Concomitent sînt oportune şi o serie de 
lucrări de documentare. Acestea trebuie să se 
refere nu numai la construcţii deosebit de 
impunătoare -ca cetăţi, biserici cetăţi sau case 
parohiale -, ci şi la altele mult mai modeste, 
ca, de exemplu, case vechi sau şuri tradiţionale. 
În aceeaşi măsură se impune şi o documentare 
asupra unor ansambluri întregi. -cum ar fi 
pieţele sau străzile. · 

O asemenea documentare implică realizarea 
unor evidenţe, o documentare fotografică sis
tematică precum şi efectuarea unor relevee. 
Şi în acest sens va fi posibilă şi oportună colabo
rarea cu Germania. Astfel, „Cercul de studii 
pentru cunoaşterea Transilvaniei", care a depus 
de decenii o activitate ştiinţifică foarte bogată 
(concretizată, printre altele, în numeroase publi
caţii ştiinţifice, şi care colaborează de mulţi 
ani cu diferite i nstituţi 1 de cercetare ş1 muzee 
din România, precum şi cu o serie de cerce
tători) este interesat în efectuarea unei ase
menea documentări fotografice. De asemenea, 
va fi posibil ca în efectuarea unor relevee, pe 
lîngă Institutul de Arhitectură din Bucureşti, 
să se obţină sprijin şi din partea unor univer
sităţi, respectiv institute tehnice din Germania 
şi Austria. 

Prin toate aceste acţiuni va fi posibil să se 
păstreze o anumită parte a patrimoniului arhi
tectonic foarte bogat din Transilvania, periclitat 
în momentul actual în mare parte, moştenire 
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care const it uie o parte integrantă a patrimo
niului ţării noast re. Ea contribuie nu numai la 
diversificare~ şi implicit îmbogăţirea acestuia, 
dar şi la completarea listei monumentelor 
noastre cu o serie de construcţii şi ansambluri 
unice în spaţiul sud-est european şi chiar din
colo de acesta. 

Născut în condiţiile vitrege existente timp 
de secole în această parte a lumii -datorate, 
de exemplu, numeroaselor invazii turceşti-, 
născut concomitent dintr-o anumită bunăstare 

economică a acelora care le-au ridicat, dar şi 
dintr-o tendinţă specifică spre ordine şi regula
ritate, din relaţiile culturale şi comerciale cu 
părţi foarte diferite ale continentului, acest 
patrimoniu cuprinde, pe lîngă altele, bisericile 
cetăţi cele mai im p unătoare de pe glob şi cele 
mai vechi case ţărăneşti zidite din ţara noastră. 

Găsirea unor soluţii pentru păstrarea tuturor 
acestora constituie pentru noi toţi o datorie 
de onoare. 

Dr. PAUL NIEDERMAIER 

Monumentul paleocreştin de la Niculiţel (jud. Tulcea) şi 

necesitatea intrării urgente în circuitul valorilor naţionale 

Se apreciază tot mai mult astăzi, în mediile 
oameni lor avizaţi şi cu bune intenţii, însemnă
tatea deosebită a monumentelor în istoria unui 
popor, ca mărturii ale identităţii naţionale. Şi 
deşi se recunoaşte că este insuficient, în anu
mite situaţii, doar să protejezi pentru a salva, 
dacă monumentele nu au intrat în acţiunea 
propriu-zisă de intervenţii, impunînd nu doar 
salvarea temporară ci conservarea şi restau
rarea pentru a le mări durata în timp , au existat 
situatii în care numeroase monumente arheo
logic~ (şi nu numai acestea) au avut o viaţă 
sinuoasă sau au fost în pericol de-a se nărui 
atunci cînd n-au mai putut fi protejate de 
pămîntul care le-a ocrotit secole şi chiar 
milenii. , 

Într-o atare stare s-au aflat prea mult, din 
păcate, vestigii le basi I ici i paleocreştine (sec. IV) 
de la Niculiţel, în interiorul căreia, spre marele 
cîştig al cercetării spiritualităţii autohtonilor 
de la începutul mileni ului creştin, s-a descoperit, 
în anul 1971, bine păstrat atunci, un mormînt 
martiric, făcînd dovada unor practici magico
culturale de venerare a martirilor creştinilor 
din perioada romanităţii tîrzii în Dobrogea. 

Desi valorificată stiintific în o serie de arti
cole În presa de ;peci~litate*, această desco
perire, de-a dreptul senzaţională , n-a găsit înţe
legerea necesară pentru protejarea şi restau
rarea i mediată a monumentelor, chiar la sem-

* V. H. Baumann, Consideraţii preliminare asupra basi
lirn creş tine din satul Nicu/iţe/ (jud. Tulcea), comunicare 
ţinută la Sesiunea ştiinţifică a Muzeului din Constanţa , 
1971; idem, Basilica cu „martyrion" din epoca romanităţii 
tîrzii, descoperită la Nicu/iţei (jud. Tulcea). în „Buletinul 
Monumentelor Istorice", nr. 2. 1972; I. Barnea, Un 
martyrium descoperit la Nicu/iţei (jud. Tulcea), „SCIV", 
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nalările repetate şi luările de atitudine în presa 
scrisă şi vorbită, aşa cum reiese limpede din 
materialele ce însoţesc articolul de faţă (vezi 
Anexa). 

Din discuţia purtată, pe această temă, cu 
V. H. Baumann de la Muzeul de istorie din 
Tulcea, care a cercetat şi valorificat ştiinţific 
monumentele respective, relatăm următoarele: 

În anii 1982-1986 s-au făcut cercetări în 
vederea protejării şi punerii în circulaţia ştiin
ţifică a monumentului şi mormîntului celor 
patru martiri; 

În 1986-1989, Muzeul nu a dispus de fonduri 
băneşti pentru executarea unor lucrări, ce se 
cereau a fi ample, atît de protejare cît şi de 
restaurare; s-a reuşit doar ca monumentul să 
fie apărat de o construcţie de protecţie din 
metal şi beton, acoperită cu tablă ondulată, 
executată cu fond uri afectate în mod egal de 
către muzeu şi Episcopia Tomisului şi a Dunării 
de Jos (azi despărţite). 

Prin ultimul proiect, cuprinzînd seria a doua 
de lucrări, s-a urmărit terminarea intervenţiilor 
de arhitectură şi anume: închiderea completă 
a pereţilor construcţiei şi amenajarea ei inte
rioară. De altfel, cu doi ani în urmă, o comisie, 
formată din arheologi, istorici şi arhitecţi, a 
dezbătut, la Tulcea, principiile cuprinse în 
proiectul de amenajare a construcţiei ca spaţiu 
muzeal. 

24.1. 1973; P. S. Năsturel, Quatre martyrs de Noviodunum 
(Scythie Mineure ). „Ana lecta Bol landiana", 1973; 
V. H. Baumann. Cîteva precizări rezultate din cercetarea 
monumentului paleocreştin din comuna Nicu/iţei (jud. 
Tulcea). „Acta Musei Napocensis", XIV, Cluj-Napoca , 
1977; idem, Cercetări recente la basilica paleocreştină din 
satul Nicu/iţei (jud. Tulcea), „Peuce", X, Tulcea, 1990. 
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=1g. 1. Imagine a construcţiei 
:le protecţie a monumente/or cu 
~ccesul vechi (foto mail 1990 ). 

Din cele consemnate mai sus, reiese că ar fi 
existat interes din partea muzeului tulcean de 
a studia şi rezolva problema protecţiei monu
mentelor în discuţie, deşi închiderea con
strucţiei nu ar fi fost soluţia cea mai 
potrivită; tergiversarea finalizării I ucrări lor 
datorîndu-se poate nu atît nepasarn cît 
neînţelegerii faptului că era vorba de inter
ve nţia urgentă asupra unor monumente de 
im portanţă excepţională, pentru care ar fi tre
buit să primeze în această, din nefericire, lungă 
perioadă fondurile băneşti afectate diferitelor 

Fig. 2. Vedere a drumului care 
amena;at ar putea să conducă 
direct la obiectivul istoric (foto 
mai 1990;. 

obiective în special economice din judeţul Tulcea. 
Pentru reactualizarea şi definitivarea proiec

tului , elaborat de Institutul de Proiectări al 
judeţului, căruia îi aparţine forma actuală a 
structurii cu acoperiş metalic pe stîlpi şi fun
daţie din beton armat, avizat iniţial de fostul 
C.C.E.S„ Muzeul judeţean de istorie s-a pre
z.entat, în vara acestui an, la Comisia Naţio
nală a Monum':.ntelor, Ansamblurilor şi Situ
rilor Istorice. ln urma discuţiilor, s-a optat 
pentru conceperea şi a altor variante ale con
strucţiei de protecţie, care, executată în propor-
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ţie de 50%, mai poate suporta corecţii în ceea ce 
priveşte integrarea sitului într-un circuit turis
tic, accesul mai direct şi uşor către obiectiv 
cu amenajarea drumului, a parcării auto, pe 
lîngă cea muzeistică a spaţiului interior. 
Odată pusă în discuţie varianta cea mai potri

vită, aceasta se va adopta, redacta şi aviza, pe 
baza ei continuîndu-se lucrările la construcţia 
de protecţie. 

Definitivarea proiectului va prevedea, toto
dată, executarea de urgenţă a lucrărilor de 
restaurare in situ a bazilicii şi mormîntului 
martirilor, dar numai după închiderea peri-

Anexă 

Tristeţile muzei Clio 

1. Un monument în mare primejdie 
Colaboratorul nostru Gelcu Maksutovici din Bucu

reşti ne scrie: „în urmă cu un an, la Nicu I iţei. în judeţul 
Tulcea, s-a descoperit un monument din secolul 
IV e.n., o veche biserică creştină, în interiorul căreia se 
află o criptă cu osemintele unor martiri•. Ne aşteptam 
ca imediat să fie întreprinse toate lucrările necesare 
pentru ca acest extrem de important obiectiv istoric, 
să intre în circuitu I marilor valori naţionale. Dar, spre 
surprinderea noastră, pînă acum s-au purtat numai 
discuţii, fără a se întreprinde măsuri hotărîte de restau
rare. Un şanţ, prin care, în vremea ploilor, vin şuvoaie 

• Victor H. Baumann , Basilica cu „martyricon"• din epoca 
romanitiţii tirzi i, descoperitl la Niculiţel {jud . Tulcea), 
in „Buletinul monumentelor istorice0 nr. 2/ 1972, pp. 17-26. 
Reprodus dupl ,,Mapxin „ Istoric", octombrie 1972 , p. 6S. 
Anul VI, nr. 10 ( 67) 
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Fig. 3. Morm1ntul martiric sur
prins În 1990. cu măsurile de 
protecţie a zidăriei ş1 spri11nir1 
ale malurtlor din jur. 

metrală a clădirii de protecţie şi a valorificării 
judicioase a sitului. Restaurare care, deşi neo
perată la vreme, adică în momentul descoperirii 
pentru a consolida şi, deci, conserva monu
mentele în starea găsită şi, în ultimă instanţă, 
pentru a le feri de pierderile ulterioare provo
cate de intemperii sau de dispariţia pietrei din 
ziduri (cum de altfel s-a şi întîmplat), va avea 
dar ul să oprească procesul de distrugere al 
monumentelor şi să le integreze în circuitu l 
ştiinţific şi cultural al patrimoniului naţional. 

ELISABETA ANCUŢA-RUŞINARU 

de apă, trece chiar prin absidă, întregul pe rete fiind 
în primejdie de a se nărui. 

Şi, în paranteză fie spus, tezaurul de la Nicul1ţel nu e 
numai de o însemnătate istorică deosebită, ci ar putea 
deveni şi un punct de atracţie pentru turişti; el se află 
în triunghiul format de Mănăstirile Celic-Dere, Cocoş 
şi Saoni". 
Nădăjduim că acest semnal de al:irmă n-a fost tras 

în zadar. 

2. N-aude nimeni? 

Acum 10 ani, sub titlul „Un monument în mare 
primejdie", semnalam în revista „Magazin 1;toric", 
nr. 10 (67) din octombrie 1972, următoarele: „În urmă 
cu un an, la Niculiţel, în judeţul Tulcea, s-a descoperit 
un monument din secolul IV e.n., o veche biserică 
creştină, în interioru I căreia se află o criptă cu osemintele 
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unor martiri. Ne aşteptam ca imediat să fie întreprinse 
toate lucrările necesare pentru ca acest extrem de 
important obiectiv istoric să intre în circuitul mar·ilor 
valori naţionale. Dar, spre surprinderea noastră, pînă 
acum s-au purtat numai discuţii, fără a se întreprinde 
măsuri hotărîte de restaurare. Un şanţ, prin care, în 
vremea ploilor, vin şuvoaie de apă, trece chiar prin 
absidă, întregul perete fiind în primejdie de a se nărui". 

Dar. după zece ani, situaţia a devenit extrem de critică, 
deoarece nu s-a intreprins nimic pentru salvarea şi 

·mai ales restaurarea acestui important mor;ument, 
rămas în voia soartei . Despre ce este vorba? ln anul 
1971, scurgerea apelor dă la iveală urmele unei bazilici 
paleocreştine . Tînăr-ul, pe atunci, arheolog Victor H. 
Bauman întreprinde săpături de degajare avind ca scop 
salvarea monumentului şi, spre surpriza sa şi a tuturor, 
descoperă sub temeliile bazilicii un martiricon, despre 
care avea să scrie: „Elementul cel mai interesant al 
acestui edificiu îl constituie însă cripta, ea însăşi un 
monument a cărui valoare istorică depăşeşte graniţele 
fostei provincii romane Scythia Minor" (Revista Monu
mentelor, nr. 2, 1972, p. 20). Lada mortuară cu cele 
patru schelete este datată, ca şi bazilica, a fi de secol IV 

3. 

La postul de radio «Europa liberă», în cadrul emi
siunii «Actualitatea românească» din miercuri 22 mai 
şi retransmisă joi dimineaţa 23 mai 1985, Anişoara 
Negulescu prezenta următorul comentariu asupra 
degradării monumentului creştin de la Niculiţel. 

«În 1971 o ploaie năvalnică scotea la iveală in 
marginea satului Niculiţel din nordul Dobrogei urmele 
unei mari basilici din epoca romană tirzie. La scurtă 
vreme după această intîmplare arheologul Victor 
Bauman de la Muzeul din Tulcea începea săpătur·i 

pentru a degaja temeliile acestei biserici creştine din 
serolul al IV-iea şi descoperea, spre surprincerEa 
tuturor, o criptă bine păstrată în care se aflau osemintele 
a patru martiri ale căror nume, săpate în tencuială· 

se puteau citi clar: Zotikos,Attalos, Kamasis şi Philippos. 
Descoperirea era cu adevărat senzaţională, dovedind 

Jjră putinţă de tăgadă intensitatea vieţii religioa~e a 
c-eştinilor din Dobrogea în secolele IV şi V. Ccrr.u
nitatea creştină de la gurile Dunării îşi \er.era încă 

de atunci proprii ei martiri, perpetuîndu-le merr.oria 
printr-un cult local înfloritor şi ridicind o impunătoare 
basilică peste martiriul adăpostind moaştele celor patru 
creştini. 

O asemenea mărturie pre\ioasă s-ar f1 cuvenit i:is
trată cu toată grija şi nu lăsată în voia soartei aşa cum 
s-a întimplat. 

În 1972 Gelcu Maksutovici scria în «Magazin isto
ric» că monumentu I de la Nicu I iţe I este în rr.are pri
mejdie şi explica de ce , cităm: «Un şanţ, prin care, 
în vremea ploilor , vin şuvoaie de apă , trece chiar prin 
a bsidă, întregul perete fiind în primejdie de a se nărui». 
După zece an i Maksutovici revenea cu o notă pe 

aceeaşi temă intitulată: «N-aude nimeni 1 » . «Situa
ţia a devenit extrem d e critică, scria el de data aceasta, 
deoarece nu s-a întreprins nimic pentru salvarea şi 

sau început de secol V, iar în tencuiala pe retelui din 
dreapta intrării sînt incizate, cu litere greceşti , numele 
martirilor: Zotikos, Attalos, Kamasis şi Phrlippos, ce 
puteau fi citite atunci foarte bine. Antropologu l d r. 
Dardu Nicolăescu-Plopşor, chemat de urgenţă, aduce 
clarificări importante, stabilind chiar vîrsta mart irilor. 
La vremea respectivă descoperirea produce senzaţie, 
aşteptindu-se punerea în valoare a acestui dublu monu
ment . . bazilica şi martyriconul din epoca romanităţii 
tîrzii. Dar, stupoare, lucrările de restaurare s'ri t s topate 
şi monumentu I începe să se năru ie. i n 1972 se vedeau 
clar conturate zonele bazilicii, poziţia abside i, a criptei 
şi a pardoselii de cărămidă, dar încă de atunci e ra vizibi l 
procesul de degradare, în special al criptei , datorită 
intemperiilor şi vizitatorilor nepoftiţi ce p.it r undeau 
nestingheriţi în interiorul monumentului sau a r uncau 
fel de fel de gunoaie . Martirii au fost salvaţi, da r monu 
mentul nu. Este deja tirziu; dar nu trebuie aşteptat 
pină va fi pr·ea tîrziu. 

GELCU MAKS UTOVICI 

Reprodus după „Flacăra" , anul XXXI , ( 1947) , nr. l i. 6 ~ueu1t 
1982, p. 15 . 

mai ales pentru restaurarea acestui important monu
ment». Şi continua amintind că «încă din 1972 era 
vizibil prccesul de degradare, în special al criptei.datorită 
intemperiilor şi vizitatorilor nepoftiţi ce pătrundeau 
nestingheriţi în interioru/ monumentului sau aruncau 
fel de fel de gunoaie. Apelul se încheia cu dnmaticele 
cuvinte: «Este deja t1rziu, dar nu trebuie aşteptat 

pină va fi prea tîrzi u ». 
lată că între timp au mai trecut trei ani fă c·i ca vreo 

schimbare în bine să fi intervenit la Niculiţe ., dimpo
trivă lucrurile par să alunece iremediabil că tre acel 
«prea tîrziu l> de care se temea istoricul ci tat . 

Devine tot mai limpede faptul că indife renţa cu 
care sînt tratate vestigiile creştine de la Niculiţe l ascunde 
în fapt o politică bir.e pusă la punct de a şte rge ase
menea urme mai vechi sau mai noi pretutind ni unde 
ele se mai păstrează. 

Nenorocul a făcut ca zidurile crip+ei de la N ic uliţel 

să răsară din pămîntul care le-a ocrotit un milen iu 
şi jumătate tocmai în anul de tristă amintr re 1971, 
anul faimoaselor «teze drn iulie». Pe măsură ce vasta 
conspiraţie împotriva spiritualităţii româneş ti anun
ţată în vara lui 1971 a început să prindă contururi 
tot mai precise abanconarea mon~mentu lui c reştin 

din nordul Dobrogei a încetat să mai apară ca o ma
nifestare izolată_ ce neînţelegere pentru valorile noastre 
culturale. Martirii împăratului Diocleţian au devenit 
prin una din acele potriviri nefericite ale istoriei, 
victimele ale «revoluţiei culturale ll a lui nicolae 
ceauşescu ll. 

Cu aceasta actu a I itatEa re m2 r.ească de astăzi s-a 
terminat. Neculai Constantin Munteanu vă. mulţu

meşte pentru atenţie. (22 şi 23 mai 1985) 

Pentru conformitate, CRISTIA MAKS UTOVICJ 

15 ianuarie 1990 
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DOSARELE DISTRUGERII 

Miss ion a Bucarest (Roumanie) 

Tout d'abord la pauvrete generale et l'abat
tement moral sont tellement saisissants que la 
preoccupation des architectes et historiens rou
mains de proteger le patrimoine et de recons
truire la vii le, dans ce contexte, est d'autant 
plus admirab\e. En effet le centre de Bucarest 
a ete, en grande partie, detruit: 600 hectares 
de demolition alors que la guerre en a detruit 
moins de 200 â Beyrouth. A la place, une avenue 
monumentale ( « Avenue de la Victoire du Socia
lisme ») conduit au monumental « Palais du 
Peuple ». Sur cette emprise tout a ete detruit: 
Ies maisons eclectiques au XIX-eme comme Ies 
eglises. 

Les constructions actuelles neo-classiques ou 
neo-1930 totalement alignees sur 3,5 km de 
long n'ont aucun lien physique ni esthetique 
avec. le Tissu ancien du XIXeme. 

Par aille urs personne ne sait quoi faire du 
palais monstrueux et inacheve qui domine cette 
perspective: faut-il le terminer et comment 
utiliser ces espaces gigantesques (au total 
40 OOO m2)? 

L'objet du symposium organise par Ies archi
tectes roumains etait de poser Ies problemes, 
de lancer des idees mais aussi de s'exprimer 
librement sur le patrimoine et la viile, Ies lieux 
mythiques, Ies lieux sacres, tout ce qu'ils gar
daient enfoui au fond d'eux-memes. Cela m'a 
un peu fait \'effet d'une beneflque therapie 
collective car ils ont tous participe, par force, 
de pres ou de loin au massacre de leur viile 
et ă sa reconstruction actuelle . 

L'exposition, tres bien faite, situee ă deux 
pas de la place de \'universite ou avaient lieu 
Ies man ifestations a atti re un mt>nde im pres
sionnant. Peu de nos expositions d'urbanisme 
ou d'architecture sont aussi frequentees. Elle 
montrait Bucarest avant, apres, en photos, en 
projets. C'etait simple et clair et convainquant, 

Noto red. 
Textul re;:ir.~zin tă r.i;:i:irtul d-nei An12-M1rie C::iusi n 
către dl je3n-P ierre B1dy, dire:tor al Dire:ţiei Patr i
moniului- Ministerul Culturii, Franţa. 
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convainquant qu'une part de leur histoire est 
enfouie maintenant dans Ies decombres, qu'i\ 
faut raccommoder le tissu neuf sur \'ancien et 
qu'il faut sauver le patrimoine existant; sinon 
Bucarest sera completement assimilee a l'ceuvre 
de son dictateur. 

D'apres ce que j'ai compris la direction du 
patri moine avait ete totalement supprimee, 
par simple decision en 1977, lors de la revo
lution culture\\e roumaine et a l'occasion du 
tremblement de terre qui a detruit ou ebranle 
un grand nombre de bâtiments â Bucarest. 
Aujourd'hui, autour de Peter Derer une direc
tion est en train de se recomposer. La plupart 
parlant couramment fran<;ais, Ies echanges sont 
tres faciles, et ils sont tres demandeurs. 

Tout d'abord ils souhaitent obtenir de la 
documentation; beaucoup de documentation, 
si possible. \ls ont deja, en main, et annote, 
le livre vert sur la protection du patrimoine 
historique et esthetique de la France publie 
au journa' offlciel. 

1 ls souhaitent en pi us: 
- Ies methodes et flches de l'inventaire, 

pour Ies bâti ments essentiel lement, leur prio
rite etant d'etablir la liste des bâtiments â 
proteger. 1 ls ne font pas la d ifference entre 
inventai re et protection. 

- Ies normes techniques de travaux pour 
certains ouvrages speciflques sur Ies monu
ments historiques (je n'ai cependant pas pu me 
rendre compte des travaux qu'ils etaient flnan
cierement capables d'entreprendre). 

- Ies programmes d'etude de Chaillot. 
Ensuite ils ont besoin et demandent une 

«aide humanitaire administrative»: de l'encre, 
des machines a ecrire reformees. lls n'ont rien. 

Enfln ils ont encore tres peur, peur notam
ment que Ies informations meme purement 
techniques que nous pourrions envoyer soient 
filtrees ou detournees ou ne parviennent pas. 
L'attache culturel de l'Ambassade de France 
que j'ai rencontre et a qui j'ai signale ce point 
a eu \'air peu surpris et a propose que Ies docu-
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„ 

ments soient envoyes par la valise diplomatique 
et pu1s ensuite portes directement par l'Am
bassade aux interesses. 

En conclusion, je crois que Ies roumains, 
qui depuis la venue de Monsieur Alain Decaux, 

Arheologia la ora revoluţiei 

Una din cele mai grave urmări ale instaurării 
dictaturii proletariatului pe pămîntul românesc 
a fost înlocuirea adevăratelor valori cu „valorile 
de clasă " . În practică s-a înlocuit profesiona
lismul cu un diletantism partinic, care a con
tribuit la deformarea psihică a celor care prin 
studiile mai mult sau mai puţin făcute au intrat 
în categoria intelectualilor. 

Studentul al cărui ideal era să devină un spe
cialist de valoare avea foarte curînd dovada că 
desăvîrşirea sa profesională nu înseamna cîtuşi 
de puţin deschiderea perspectivelor de a se 
înscrie într-un sistem de recunoastere a calitătii 
muncii şi a rezultatelor ei. Lips~ oricărei ed~
caţi i rnorale, cea trad iţ'ională bazată pe creşti
nism, toleranţă şi bun simţ fiind nu numai 
înlăturată, dar combătută direct, a făcut ca cea 
mai mare parte a intelectualilor să facă un com
promis după altul, sporind puterea minciunii 
şi nonvalorii. În lupta pentru iluzorii poziţii 
sociale s1 recompense materiale s-a recurs la 
cele mai umilitoare renunţări, la demnitatea 
profesională şi umană. 

Aceste consideraţii amare, cu caracter general 
sînt valabile şi în cercetarea arheologică din 
România. Prin frumuseţea şi nobleţea obiectului 
de studiu al arheologiei, mai ales într-o ţară în 
care pentru o vreme îndelungată din istoria 
naţională nu beneficiem decît de documente 
arheologice, era de aşteptat ca cei care o prac
ticam să ne fi consacrat în cea mai mare măsură 
desăvîrs1ri i. 

În co.ndiţiile create după 1947 nu s-a institu
ţionalizat un învăţămînt de specialitate; treptat, 
prin dispariţia profesori lor de valoare de la 
catedra de istoria veche şi arheologie, a dege
nerat şi forma de specializare secundară pe care 
am moştenit-o de la iluştrii noştrii înaintaşi Gr. 
Tocilescu şi V. Pârvan. Pregătirea arheologilor 
a depins practic de zelul cîtorva cadre didactice 
şi de colaborarea cu cercetătorii Institutelor de 
arheologie. Cu rare excepţii, absolvenţii pre
gătiţi în aceste condiţii nu au fost cei care au 

font part ie de I 'organ isation de pays franco
phones peuvent tirer d'echanges culturels avec 
la France une aide qui pourrait avoir des effets 
benefiques irreversibles. 

ANNE-MARI E COUS IN 

ocupat posturile de specialitate din muzee, unde 
criterii le de angajare erau de competenţa 
„forurilor de partid şi stat" locale; aşa se face 
că în multe muzee activitatea de salvare, înre
gistrare şi cercetare a fost cu totul insufi
cientă şi de un nivel extrem de discutabil. În 
ultimii ani, prin introducerea autofinanţării 
acestor instituţii s-a distrus orice activitate de 
calitate. 

Institutul de Arheologie din Bucureşti şi 
sectoarele de specialitate de la Cluj şi laşi au 
constituit, comparativ, focarele de ţinută ale 
cercetării arheologice. Dar şi aceste nuclee 
ale cercetării au fost „sub vremi". Programul 
de cercetare era comandat după interese poli 
tice, rezultatele trebuiau interpretate în funcţie 
de „optica" momentului, constituirea colecti
velor de cercetători, cu rare excepţii, se bazau 
pe dosar şi criterii subiective. 

Fără doar şi poate, relizările obţinute în 
ultima jumătate de veac nu sînt neglijabile, 
dar sînt mult sub nivelul la care ar ·fi putut şi 
ar fi trebuit să fie. Ceea ce s-a obţinut s-a dato
rat acelora care au avut mai presus de orice 
dorinţa de a-şi ex pri ma capacitatea profesio
nală în condiţiile date. Din păcate, nu s-a rea
lizat o atitudine comună şi fermă pentru impu
nerea calităţii în toate aspectele cercetării 
arheologice. Mici sau mari rivalităţi, cu sub
straturi subiective, alimentate deliberat de la 
vîrfurile ierarhiei nonvalorilor, au stat îndărătul 
multora din loviturile pe care le-a primit cer
cetarea arheologică în aceste decenii. 

Încercarea pe care au făcut-o, la mijlocul de
ceniului şapte, cei mai tineri cercetători ai 
Institutului de Arheologie din Bucureşti de a 
reînnoi modul de abordare a temelor esenţiale 
de studiu, prin analizarea obiectivă a stadiului 
la care s-a ajuns şi prin inventarierea problemelor 
principale de abordat s-a izbit de automulţumi
rea comodă a unora şi în cele din urmă a fost 
spulberată prin dezmembrarea colectivelor. 
„Reorganizarea" institutelor din 1975 a avut 
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ca efect timora rea cercetători lor şi trecerea 
la un mod de supravieţuire, cu o luptă tăcută 
şi izolată pentru fiecare temă de cercetare, 
pentru fiecare fond de cercetare, pentru fiecare 
deplasare în teren. 

A scăzut exigenţa faţă de nivelul la care se 
făceau cercetările, în condiţiile în care nu se 
mai putea înnoi baza materială minimă, în care 
nu exista un mijloc de transport pentru depla
sările în teren şi pe şantiere. S-a manifestat o 
îngăduinţă condamnabilă faţă de modul de 
efectuare a unor cercetări arheologice şi faţă 
de nivelul la care se publicau rezultatele. 

Sesiuni le anuale de rapoarte privind rezu 1-
tatele cercetărilor arheologice au avut un 
singur efect pozitiv, întî'nirea arheologilor din 
toată ţara. De fapt se prezentau, uneori fără 
ilustraţia necesară, rapoarte sumare, care nu se 
mai discutau din lipsă de timp; nu se discutau 
constructiv rezultatele în sensul de a se impune 
un nivel superior de cercetare. Nu s-au abordat 
problemele grave şi măsurile necesare pentru 
a se împiedica distrugerea unor situri arheolo
gice, pentru a lua cunoştinţă cu un ceas mai 
devreme de lucrările de investiţii care urmau 
să afecteze monumente arheologice, deci pentru 
a interveni eficient la salvarea lor. 

Evident, în absenţa unui cadru normal de 
desfăşurare a cercetărilor arheologice tot ceea 
ce s-a realizat a fost în funcţie de capacitatea 
fiecărui cercetător în parte de a-şi defini şi 
obţine mijloacele de lucru şi metodele de cer
cetare. Pentru a fi la curent cu bibliografia 
temelor de cercetat singura posibilitate era 
apelul la relaţii personale cu instituţii şi colegi 
din străinătate, care înţelegînd situaţia în care 
ne aflam ne întindeau o mînă camaraderească. 
Dar cea mai mare parte din ajutorul colegial 
vsnit de la aceste instituţii prestigioase din 
lume, mai cu seamă din Germania Federală, 
era zădărnicit prin toate mijloacele. De fapt, tot 
ceea ce privea aceste efecte negative îşi avea 
sursa în dispreţul total faţă de inteligenţă, faţă 
de raţiune, ura faţă de produsul acestora. Este 
adevărat că în sprijinul arheologilor care au 
încercat să-si facă cinstit si bine meseria au 
venit adesea' oameni de dife

0

rite profesii, care au 
găsit că sprijinind o cercetare, sau contribuind 
la salvarea unor monumente îşi făceau datoria 
faţă de propria conştiinţă. 

În momentul în care ţara şi-a propus reorga
nizarea pe criterii ştiinţifice moderne a întregii 
activităţi este firesc să fie necesară punerea în 
discutie a coordonatelor în care se va dezvolta 
cercetarea arheologică. 

12 

Primul pas şi cel mai dificil este acela de a ne 
debarasa fiecare de subiectivismul şi individua-
1 ismul mărunt şi de a încerca să fim loiali între 
noi şi mai ales cu cercetarea pe care o înt re
prindem. 

Legislaţia de ocrotire a patrimoniulu i a fost 
alcătuită în termeni foarte generali şi numai cu 
bunăvoinţă se putea extinde asupra siturilor 
arheologice. Experienţa deceniilor trecute în 
domeniul intervenţiei prompte ş1 e'lc1ente 
pentru cercetarea şi protejarea unor importante 
situri arheologice confirmă con ci uzi a că legis- . 
laţia pentru desfăşurarea activităţii arheologice 
a fost întru totu I necorespunzătoare, permiţînd 
defecţiuni de natură obiectivă şi subiectivă. Din 
stricta mea specialitate, epoca romană, pot 
supune atenţiei cîteva cazuri notorii, ceea ce 
nu înseamnă că siturile cu monumente mai 
modeste sau mai puţin spectaculoase ale preis
toriei sau epocii prefeudale au avut o ~oa rtă 
mai bună. 

Unul din cazurile flagrante a fost 2cela al 
municipium-ului Dierna, afectat de lucrările de 
constructie ale hidrocentralei de la Portile de 
Fier. M~nicipiul s-a aflat sub oraşul ~odern 
Orşova care a fost total distrus, fiind acoperit 
de lacul de acumulare. Deci, teoretic întreagă 
suprafaţă a munic1pium-ului ar fi putut fi stu
diată ca urmare a eliberării treptate (începînd 
din 1967) a terenului de construcţiile moderne. 
Din păcate, cercetări le au fost doar partiale şi 
nu s-au bucurat de o organizare ştiinţi fică de 
natură a urmări totalitatea problemelor ridicate 
de studiul unui oraş roman. Ne aflăm în s tuaţia 
de a nu cunoaşte întinderea oraşului, 515temul 
de fortificaţii (pus în evidenţă pe una din la uri), 
reţeaua stradală, monumentele publice şi car
tierele de locuit. cartierele meşteşugăreşti etc. 
În locul unei cercetări sistematice s-au făcut 
cîteva săpături în cîteva puncte, cu un număr 
foarte restrîns de cercetători şi cu m'nă de 
lucru redusă. Nu s-au folosit mijloace moderne 
de cercetare şi s-a risipit mîna de lucru în acţiuni 
de evacuare a straturilor moderne, în loc să 
se recurgă la mijloace mecanice. Cel puţin în 
parte soarta cercetărilor de la o~şovz trebuie 
pusă pe seama birocratismului şi lipsei de răs
pundere, pe atmosfera conflictuală dint re cer
cetători şi conducerea efectivă a şantierului. 
Chiar dacă mijloacele materiale puse la dispo
ziţie au fost considerabile, săpăturile arheologice 
de la Orşova nu au fost efectuate de un colectiv 
de cercetători care să lucreze permanent, cel 
puţin în cursul anotimpului propice, aşa cum 
ar fi impus importanţa şi complexitatea obiecti-
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vulu1 de cercetat; arheologii antrenaţi au avut 
cite o trecere pasageră (3-4 săptămîn i), timp 
în care continuau cercetările începute anterior 
pe alte şantiere, fără să-şi poată definitiva 
interesul şi să se angajeze în urmărirea unor 
probleme ştiinţifice specifice acestui obiectiv. 
Rezultatele acestor cercetări au fost centra
lizate ş1 păstrate spre publicare cîţiva ani, 
nefiind prelucrat imediat, pentru a constitui 
treapta necesară spre progresu I cercetării. 
Ceea ce este greu de tolerat este că s-a preferat 
acoperirea real 1tăţ11 expuse de noi prin citarea 
celor cîteva rezultate privind fortificaţia de 
secolul IV, a cărui raport faţă de municipium nu 
poate fi stabilit. Cunoaşterea vieţii la Dierna 
în epoca romană, cu precedentele ei dacice şi 
cu evoluţia posterioară lui Aurelian este întru
totul lacunară şi constituie un minus serios în 
procesul de analizare a istoriei naţionale privind 
respectivele epoci . 

O situaţie la fel de dureroasă pentru ansamblul 
cercetărilor arheologice din România a fost 
construirea canalului Dunăre-Marea Neagră, 
care urmează în mare parte traseul Valurilor 
lui Troian din Dobrogea. Trei valuri antice 
străbat Dobrogea între Cernavodă şi Constanţa, 
fiind de fapt impozante şi complexe mărturii 
istorice. Diversitatea acestor monumente a fost 
relevată în secolul XIX, prin cercetările de teren 
ale lui Gr. Tocilescu şi a germanului C. Schu
chardt. Studiul făcut cu mijloace moderne de 
investigare - fotografii aeriene - asupra a două 
din aceste valuri, cel mare de piatră şi cel mare 
de pămînt, au pus în evidenţă nu numai un 
număr sporit de aşezări şi cetăţi, dar a elucidat 
faze multiple de existenţă. ale acestora, de-a 
lungul mai multor epoci . ln 1981, pregătind 
publicarea rezu Ita te lor acestor studii aerofoto
gra mmetrice am efectuat o periegeză între 
Constanţa, Poarta Albă şi Medgidia, constatînd 
că o mare parte din cetăţile de pe valul mare 
de piatră şi de pe valul mare de pămînt au fost 
escavate sau 2coperite de pămînt dislocat cu 
ocazia construirii canalului. Nici una din aceste 
cetăţi ş1 aşezările adiacente nu fuseseră cerce
tate. Cu toate că s-au prevăzut cercetări arheo
logice anterioare lucrărilor care deranjau monu
mentele, au lipsit modalităţile practice de a 
obţine deschiderea în timp a finanţării acestora. 
Probabil că unul din motivele pentru care s-a 
împiedicat sistematic publicarea atlasului aero
fotogra mmetric al acestor două sisteme de forti
ficaţii antice a fost teama de a face notorie pro
porţia distrugerilor. Exact d u pă vizita la Muzeul 
de Arheologie din Constanţa, unde am disc utat 

, 

cu directoru1 dr. Adrian Rădulescu cîteva din 
fotografii le aeriene pe care urma să le controlez 
pe teren, a apărut un control al Ministerului de 
Interne, care practic mi-a imputat folosirea 
„documentelor secrete" în cercetările mele 
(proces-verbal A 58 977/16 111 1982. încheiat 
de lt. col. Popa Vasile de la UM 0800 Bucureşti 
M.I.) Semnificativ, directorul Institutului de 
Arheologie, dr. C. Preda, nu a luat poziţie 
împotriva aberantelor acuzaţ ii şi mi-a făcut 
practic imposibil accesul la documentaţia foto
grammetrică adusă la Institut. 

Prin neconcordanţa dintre legislaţia privind 
investiţiile şi cea privind cercetarea ş1 prote
jarea patrimoniului, cea mai mare parte a fon
durilor ce ar fi trebuit folosite pentru cercetări 
au rămas nefolosite. 

Inexistenţa unor organisme care să asigure 
şi să impună aplicarea legislaţiei de protecţie 
a monumentelor, arbitrariul hotărîrilor nespe
cialiştilor din conducerea de partid şi de stat 
au avut consecinţe catastrofale în distrugerea 
parţială sau completă a unor situri. În absenţa 
unui număr suficient de arheologi la Institutul 
de Arheologie şi la Muzeul din Constanţa, ar 
fi trebuit angajaţi, prin contracte temporare, 
arheologi care să efectueze cercetările şi să 
valorifice rezultatele prin publicarea lor. Acei 
absolvenţi care făcuseră bruma de specializare 
în arheologie ar fi putut, sub îndrumarea cer
cetătorilor cu experienţă, să se desăvîrşească 
şi să constituie, ceea ce ne lipseşte acum, gene
raţia de schimb a Institutelor, care sînt îmbătrî
n ite fizic pentru că au fost voit lăsate aşa. 

Uneori, lipsa de responsabilitate şi false 
conflicte de interes a diferitelor institutii, care 
ar fi trebuit să con cure pentru salvare~ patri
moniului arheologic au avut un rezultat nefast 
pentru monumente. Legea patrimoniului exclu
dea, în fapt, Institutele de cercetare din procesul 
de salvare a monumentelor. Prin acest procedeu 
s-a ajuns repetat în situaţia ca mari monumente 
să cadă pradă total sau parţial I ucrări lor de 
construcţii făcute fără nici un aviz şi fără ca 
muzeele locale să se sesizeze. Castrul roman de 
la Enoşeşti, păstrat doar parţial, a fost total 
escavat pînă în momentul în care am făcut o 
cercetare de teren în zonă (1975). În acest timp. 
cei de la Muzeul din Slatina, cîţiva kilometri 
peste Olt, nu aveau cunoştinţă de aceste lucrări, 
sau nu li s-a părut oportun să intervină. 

Institutul de Arheologie din Bucureşti nu a 
fost solicitat să avizeze în 1974 proiectul de 
construcţie al canalului de irigaţii CA2 -
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Turcoaia-Pecineaga, jud. Tulcea (cum prevedea 

adresa 1128/27 XI I 1974 a Direcţiei Monumen
telor Istorice) aşa încît TCi F-Constanţa l-a 

anunţat de apariţia unor ruine în cursul esca
vări lor efectuate şi oprite temporar (adresa 

2 659/11 aug. 1976). Canalul de irigaţii a deran
jat una din cele mai întinse, în spaţiu şi timp, 

aşezări antice din ţară; este vorba de complexul 
de ruine Troesmis, unde se înregistrează o dava 
getică (cunoscută din poeziile lui Ovidiu), un 
castru de legiune romană, o aşezare civilă 

geto-romană şi o aşezare militară cu existenţă 

paralelă în toată epoca romană, pînă în sec. 

XIV. La suprafaţa terenului sînt vizibile două 
cetăţi romano-bizantine, o întinsă aşezare şi 

două necropole, apeducte şi drumuri. Studierea 
acestui uriaş monument ar fi avut implicaţii 

salutare în clarificarea unor aspecte contro

versate din istoria României; sarcina acestor 
cercetări fiind covîrşitoare nu putea fi asumată 
decît de un colectiv larg, care să cuprindă nume

roşi specialişti din diverse domenii. Insuficienţa 
specialiştilor şi a mijloacelor mate'Hale au făcut 
imposibilă abordarea cercetărilor sistematice 
la Troesmis. 

Trustul de construcţii care efectua lucrările 

pentru irigaţie s-a oferit, plin de înţelegere, să 
asigure mijloacele materiale şi un răgaz sufi
cient pentru o cercetare modernă a zonei afec
tate. Propunerile făcute de Institutul de Arhe

ologie (adresa 1 072/18 aug. 1976) de alcătuire 
a unui colectiv din cercetătorii Institutului şi 

arheologii Muzeu I u i Deltei Dunării s-a lovit de 
opoziţia directorului acestui muzeu, dr. Gavrilă 

Simion, şi a muzeografului V. Baumann, care n-au 

vrut să accepte «imixtiunea» ins.titutului cen
tral în teritoriul judeţului. Poziţia directorului 

muzeului din Tulcea ascundea interese absolut 
subiective, dar invoca aceeaşi lege a patrimo

niului, în sensul că institutele de cercetare nu 
aveau nici un prerogativ asupra monumentelor 
arheologice din ţară. Atitudinea sa a denotat 
doar Ii psă de responsabi I itate, evidenţiată şi de 

faptul constatat cu acelaşi prilej că în perimetrul 

arheologic T roesmis fusese amplasat cu ani în 
urmă un mare complex de porcine, fără ca 

lucrările să se fi condiţionat de cercetarea 

prealabilă. Pe fotografiile aeriene s-a înregistrat 
o mare frecvenţă de morminte, care desigur au 

fost distruse. 
Absenţa cercetătorilor ştiinţifici de la Insti

tutul de Arheologie din Bucureşti la cercetările 

de salvare prilejuite de construirea canalului 
de irigaţii s-a repercutat ne!ativ asupra calităţii 
şi amploarei acestora. Nu s-au urmărit probleme 
de bază pentru cunoaşterea complexului monu
ment cum sînt: investigarea stratigrafiei şi cro

nologiei locuirii civile intersectată de canal şi 

studierea tehnicii constructive a fortificaţiilor 

şi a epocii în care ele au fost ridicate. Din feri
cire toate aceste întrebări vor putea fi rezol

vate, date fiind proporţiile monumentelor nede
ranjate. 

Cu totul alta este situaţia oraşului roman 

Ampelum -sediul procuratorului imperial care 
exploata minele de aur din Munţii Apuseni. 

La Zlatna a fost proiectată o mare uzină de 

cupru (proiect nr. 36 843) pe baza decretului 
267/1983. La elaborarea proiectului nu s-a ţinut 
cont de necesitatea avizării amplasării de către 

Direcţia Patrimoniului din Consiliul Culturii şi 

Educaţiei Socialiste şi nici a oficiului judeţean al 
Patrimoniului Alba. Dat fiind că întreg proiectul 
era sub patronajul direct al „primei chimiste" a 
ţării, nu s-a putut lua în discuţie propunerea 

construirii uzinei, ce urma să folosească materie 
primă importată de peste mări, la Moldova 
Nouă (unde transportul era mai puţin costisi
tor), sau eventual într-un alt loc de la Zlatna, 

ca să nu suprapună oraşu I roman. 
S-a acordat o sumă de 1,3 milioane lei în 

scopul cercetării de salvare a acestui impor
tant pion în cunoaşterea vieţii economice şi 

urbane a Daciei şi foarte probabil şi în cea 
posterioară retragerii Aureliene. Impedimente 

obişnuite au făcut ca această sumă să nu poată 

fi folosită. Sub presiunea îndeplinirii planului şi 

a dării în funcţiune a uzinei într-un timp mult 
mai scurt decît permiteau condiţiile de lucru 

reale, ar fi trebuit ca cercetări le municipium-ului 
să se facă fără nici o piedică în cele cîteva luni 

de răgaz. Or, finanţarea nu a fost deschisă, 
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Muzeul din Alba Iulia recurgînd la elevi în 

practică;defaptselucracu cca20 decopii, 3-4 

ore în zilele în care nu ploua şi cînd aceştia nu 

erau reţinuţi la şcoală pentru alte activităţi. 

După trei luni, timp în care cei patru arheologi 
ai muzeului au făcut cîteva secţiuni, s-a început 

escavarea în zona în care se făceau săpăturile. 
Tov. Sicoe de la Comitetul de Cultură Alba nu 
a permis muzeului să trimită un memoriu alc~

tuit de şeful şantierului dr. Al. Popa şi repre. 
zentantul Institutului de Istorie şi Arheologie 
din Cluj-Napoca, adresat secretarului cu pro

paganda din CC al PCR şi Consiliul Culturii şi 

Educaţiei Socialiste, cu scopul de a se întrerupe 
escavările. Obedient, directorul muzeului, 
dr. Gh. Anghel, nu face nici un demers la foru

rile de care depindea şi care ar fi trebuit să 

intervină radical în salvarea oraşului. Raportul 

asupra situaţiei de la Zlatna prezentat la 20 iulie 
Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste de 

Institutul de Istorie şi Arheologie Ouj-Napoca 

a rămas fără ecou, abia la 4 aug. 1984, ca urmare 
a unei audienţe la tov. Tamara Dobrin, aceasta 
a stabilit cu ministrul ind. chimice un program 

de intervenţie. Cu acceptarea tacită de către 

Muzeul din,.Alba Iulia şi cu încuviinţarea grăbită 
a „intereselor majore" de către ploconiştii de 
la judeţ, cu „promptitudinea" Direcţiei Patri
moniului, în momentul în care s-a organizat 

o întîlnire a tuturor factorilor implicaţi (9 aug. 

1984) municipium Ampelum era deja escavat la 

cota -4 m. 

Pentru istoria Daciei, atît de mult discutată, 
ne lipsesc observaţii privind evoluţia de la aşe
zarea rurală la municipium; s-au pierdut ireme

diabil datele privind perioada în care adminis

traţia romană a fost retrasă, dar probabi I exploa
tarea aurului nu a încetat. Aceste exemple sînt 

doar cîteva din numeroasele cazuri care ar 
putea fi citate, în care monumente arheologice 

au fost distruse parţial sau total sub augurii 
unei legi a patrimoniului, lacunară şi ineficientă. 

Tabloul n-ar fi însă complet dacă nu am cita 
şi distrugeri le continue la care au fost supuse 

situri arheologice pentru că au fost introduse 

în circuitul agrar, în virtutea aberantei pretenţii 

de a se I ucra fiecare pal mă de teren. 

Un monument deosebit, pe care l-au protejat 

strămo~ii, folosindu-l ca drum sau hotar între 
proprietăţi este Troianul. Este vorba de un sis
tem de fortificaţii de graniţă roman, între Flă

mânda-Turnu Măgurele şi pasul Bran. Valium. 
turnuri, burguri şi castre construite din pămînt 

şi lemn, după 30 de ani de cooperativizare, 
„după ce au fost desfiinţate haturile" sînt prac
tic greu de recunoscut pe teren, unele fiind 

definitiv pierdute. Demersurile făcute pe lingă 
I 

autorităţile judeţene din Teleorman şi Argeş 

de a împiedica procesul de distrugere au rămas 

fără rezultat. Doar în funcţie de înţelegerea 

celui care avea răspunderea pe plan local au 

putut fi parţial protejate unele fortificaţii (cele 
de la Urluieni prin grija primarului Marin Anca). 

O parte din oraşele moderne suprapun oraşe 

romane şi medievale. O cercetare a acestora, 
pe cît de necesară este pe atît de greu de efec

tuat din pricina frecvenţei construcţiilor. În 
aceleaşi condiţii, prin grija şi competenţa arheo
logilor, în parametrii unei legislaţii de carac

ter concret şi pozitiv, în toată Europa s-au 
depăşit dificultăţile şi s-au cercetat oraşele 

antice (Londinium - Londra, Lutetia Pariso
rum - Paris, Aquincum - Budapesta), ba chiar 
s-au conservat in situ, încadrate în complexe 
arhitectonice moderne (Serdica - Sofia, Colo

nia - Koln). 
Din păcate, atît la Cluj-Napoca cît şi la Alba 

Iulia-Apulum sau Turnu Severin-Drobeta nu s-a 

avut grija să se înregistreze cu exactitate, siste
matic toate descoperiri le întîmplătoare făcute 

cu prilejul diferitelor lucrări edilitare, ca prin 

însumarea lor să se poată schiţa aspectul urba

nistic şi evoluţia cronologică a oraşelor antice; 
s-a preferat o atitudine de anticar, bucuros să 

salveze obiectele de inventar mobil, neglijîn
du-se fenomenul urban antic şi medieval. 

Nu am evocat aceste situaţii pentru a fi cuprinşi 
de pesimi sm, ci, dimpotrivă, pentru a acţiona 

cît de curînd în sensul stabilirii unui cadru 

legal care să facă imposibilă orice irosire a 

tezaurului nostru arheologic naţional. 
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Un pr im şi esenţial pas ~pre consfinţirea im
portanţei documentului arheologic în cultura 
noastră trebuie făcut prin recunoaşterea, în 
legislaţ i a ce se va elabora, a arheologiei ca spe
cialitate ştiinţifică; în acest fel se va putea 
urmări sistematic crearea unui învăţămînt com
plex de profil şi promovarea celei mai radicale 
exigenţe în recrutarea specialiştilor antrenaţi 

în cerc etările efectuate la toate t.şaloanele: evi 
denţă, protecţie, săpături, restaurare şi valo:i
ficare muzeistică. 

Refacerea Comisiei Naţionale a Mor.umen
telor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice încă 

din febr uarie 1990 este de bun augur pentru 
inten ţiil e guvernului de a schimba fundamenta l 
politi ca faţă de zestrea istorică şi artistică a 
poporului nostru. Dar pentru ca eficienţa aces
tei comisii să fie asigurată trebuie să se aibă 

în vedere crearea unui departament pentru 
arheologie. Acest departament va putea acţiona 
în deplină cunoştinţă de cauză în probleme 
privind inventarierea siturilor arheologice (aflată 
într-o fază „romantică"), protejarea lor şi ges
tiunea rezervaţiilor arheologice şi a ansamblu
rilor destinate pentru exploatarea muzeistică 

şi turistică. Acest departament, distinct de cel 
al monumentelor istorice şi de artă, este nece
sar tocmai deoarece categoria de vestigii arheo
logice este extrem de diversă şi numeroasă 

şi ridică o amplă serie de probleme specifice. 

Departamentul va putea completa eficient acti
vitatea de control şi direcţionare a arheologiei 
care revine Comisiei Arheologice a Academiei 
Române. 

Proiectul de lege a monumentelor istorice 
alcătuit de Comisia Naţională a Monumentelor, 
Ansamblurilor şi Siturilor Istorice păcătuieşte 

tocmai pr in aceea că nu p ·evede expres măsuri 
~pecifice de protecţie a siturilor şi ansamblurilor 
arheologice, pentru că nu ţine cont că cea mai 
mare parte a monumentelor arheologice nu 
sînt încă reperate în teren. 

Dat fiind că în v iitoi-ul mai mult sau mai puţin 
zp :·opiat se vor transforma şi relaţiile de pro
prietate, este o datorie a noastră să ne preo
cupăm de introducerea în legislaţia ţării a unor 
prevederi obligatorii privind obţinerea apro
bării de construcţie sau amenajări de teritoriu 
doa r cu condiţia ca la apariţia unor vestigii 
arheologice să se oprească, pentru cercetări, 

temporar sau definitiv, în funcţie de natura 
acestora şi ·de nevoia de a fi conservate şi puse 
în valoare in situ. 

Este o datorie, atît a noastră a oamenilor de 
· ~pecialitate cît şi a mass mediei să ne străduim 
să formăm o atitudine generală de responsabi
litate şi respect pentru tezaurul pe care ni 
l-au lăsat cei care au creat, suferit şi visat pe 
acest pămînt în decursul veacurilor. 

Dr. IOANA BOGDAN CĂTĂNICIU 

http://patrimoniu.gov.ro



Situri subacvatice 

Sit-de la cuvîntul latin „situs", aşezare, poziţie, 

c:>nstrucţie, alcătuire, ţară, regiune, loc cu un sens 

istoric marcat, căci adjectivu I înseamnă îndepărtat, 

retras, îngropat, dispărut, pierit. 

Utilizat cu precădere în arheologie - metodă şi 

ştiinţă în acelaşi timp, ce-şi propune nu numai completa

rea cunoaşterii, cu mijloace proprii, a vieţuirii umane 

din diferite epoci trecute, cit şi redescoperirea şi reac

tualizarea sensurilor mentale ale acestui univers material 

-situl reprezintă astfel, nu doar denumirea generică 

a obiectului cercetării, ci cuprinde într-însul toate înţe

lesurile sale antice. 

Siturile subacvatice reprezintă habitatul antic şi 

medieval scufundat, amenajări le I itorale - porturi, 

diguri, fortificaţii, epavele navelor mi I itare şi comerciale 

antice şi medievale, moderne şi contemporane. 

O categorie a acestora o constituie siturile subacva

tice terestre, printre care se pot enumera cele lacustre, 

riverane-fluviale şi din peşteri scufundate. De siturile 

marine constituite de epave, porturi, se ocupă cu pre

dd~re arheologia navală. Amenajări portuare pulsînd 

de viaţă odinioară, brusc înghiţite de ape, în urma miş

:ărilor tectonice, fie despărţite de apele dătătoare de 

viaţă prin modificări geomorfologice sau fenomene de 

colmatare. Poate cel mai renumit caz, a cărui soluţio

nare a suscitat interesu I atîtor mari personalităţi, între 

care încă din antichitate şi ilustrul Platon, este cel al 

continentului scufundat, misterioasa Atlantida. 

• 
Trecind din domeniul supoziţiilor în cel a l realităţilor 

tangibile, de la căutătorii de comori, la echipele de 

cercetători, o muncă uriaşă şi tenace, o mare cantitate 

de forţe s-au investit în scopul descoperirii, al cu

noaşterii. 

În septe-nbrie 1622, un uragan scufunda două nave 

dintr-un convoi de 28 corăbii spaniole, în golfu I peninsulei 

Florida. Printre acestea se aflau galioanele „Santa 

Margarita" şi „Nuestra Seiiora de Atocha", cu încărcă

tura formată din lingouri de aur şi argint, bijuterii, 

cupru. tutun, indigo. Căutarea şi recuperarea- într-o 

DICŢIONAR 

oarecare măsură- a acestei imense bogăţii începe la 

scurt timp, în 1626, şi continuă cu intermitenţe pînă 

la 1644. Din 1971 cercetarea a fost reluată, în speranţa 

localizării galioanelor, prin pr.:>spectarea întregii regiuni 

şi în p1ralel studierea arhivelor navale. Succesu I a sur

venit abia peste 30 ani, graţie muncii conjugate a istori

cilor, arhiviştilor, arheologilor şi scufundătorilor. 

Recuperarea corabiei „Mary Rose", considerată 

în epocă floarea flotei de război a regelui Henric al 

Vlll-lea , rămîne poate cel mai sugestiv exemplu, atît 

în ceea ce priveşte efortu I şi perseverenţa necesare 

cercetării subacvatice, cit şi a organizării şi punerii la. 

punct a unei astfel de intreprinderi. Scufundată în 

iulie 1545 în faţa portului Portsmouth, „Mary Rose" 

începe a fi căutată sistematic din 1965. După îndelungi 

studii, cartări şi zeci de mii de scufundări, în 1982 nava 

a fost scoasă la suprafaţă împreună cu armamentu I avut 

la bord, obiectele de uz casnic şi cele personale, un 

crîmpei de viaţa de acum trei veacuri şi jumătate. 

Arheologia submarină ca metodă de cercetare îşi 

află începuturile în sp~ctaculoasa activitate a lui Jacques 

Yves Cousteau, care nu se rezumă numai la studierea 

siturilor, ci pune, în acelaşi timp problema protejării 

acestora. 

În România, activitatea de pionierat a căpitanului 

Constantin Scarlat nu a avut urmări, deşi rezultatele 

obţinute în cercetarea anticelor porturi scufundate 

de la Tomis şi Callatis sînt vrednice de tot interesul. 

Cu speranţa unei investigaţii pe măsura bogăţiei acestor 

vestigii Comisia Naţională a Monumentelor Istorice 

a înscris siturile scufundate în apele teritoriale româ

neşti în Lista monumentelor istorice ale judeţelor 

Tulcea şi Constanţa. La aceasta trebuie adăugată cea 

mai mare parte a cetăţii bizantine de la Păcuiul lui 

Soare, scufundată în apele Dunării. 

Căci, aşa cum avem datoria de a conserva pentru 

generaţiile viitoare ruinele terestre ale unor vremuri 

apuse, tot aşa nu trebuie pierdut din vedere că aceste 

situri, aflate acum sub ape, sînt, la rîndul lor, fărfme 

ale civilizaţiilor trecute ce merită a fi apărate. 

RALUCA VERUSSI 
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LEGI, REGULAMENTE, NORMATIVE 

Carta internaţională de la Veneţia privind conservarea şi restaurarea 
monumentelor istorice 

Acum cînd a luat fiinţă în cadrul Comisiei 
Naţionale a Monumentelor, Ansambluri/or şi Situ
rifor Istorice o nouă Direcţie a Monumente/or 
Istorice, menită să ducă mai departe activitatea 
fructuoasă a fostei Direcţii a monumente/or isto
rice, desfiinţată în 1977 de către adepţii regi
mului totalitar de tristă amintire, se cade să 
amintim celor ce se ocupă de salvgardarea moşte
nirii valoroase pe care ne-au lăsat-o înaintaşii 
în domeniul arhitecturii, principiile care stau la 
baza lucrărilor de conservare şi restaurare a 
monumentelor istorice consemnate, în cele 16 arti
cole ale cartei de la Veneţia, cartă ce a fost redac
tată de specialiştii ţărilor europene întruniţi în 
cadrul lucrărilor celui de-a/ II-iea Congres inter
naţional al arhitecţilor şi tehnicienilor de monu
mente istorice, care a avut loc intre 25 şi 31 mai 
1964 la Veneţia. 

Necesitatea stabilirii unor principii generale de 
aplicare în domeniul conservării şi restaurării 
monumente/or istorice de arhitectură s-a făcut 
simţită încă din prima jumătate a veacului 
al XIX-iea, o dată cu începutu/ lucrărilor de inter
venţii în vederea salvgardării monumentelor isto
rice de arhitectură a flote în stare de avansată 
degradare. 

De Jo început, problema cea mai grea cu care 
au fost înttmpinaţi cei însărcinaţi cu lucrări de 
restaurare a fost aceea a refacerii sau înlocuirii 
unor părţi importante ale monumentului degradat, 
parţi a căror vechime şi stare de conservare obligau 
pe restaurator să int1 eprindă lucrul acesta. S-a 
pus atunci întrebarea ce mai rămîne din monu
mentu/ vechi şi ce valoare mai are ca document 
original istoric sau artistic? 

Tntreprinzind lucrările necesare păstrării monu
mentului vechi, restauratorii s-au găsit astfel în 
faţa unei dileme: a păstra monumentu/ aşa cum 
ne-a parvenit, sau a-/ reface în bună porte spre 
a-l putea păstra. Principiile pe care s-au bizuit 
restauratorii întregului veac al XIX-iea, puşi în 
faţa acestor cerinţe contradictorii, au fost foarte 
variate 1 . 

1 Partea ce urmează din acest articol a fost publicată 
în colecţia de mică răspîndire „Monumente istorice, 
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Tn decursul scurtei sale cariere, istoria restaurări
lor de monumente istorice a înregistrat, în more , 
patru perioade, fiecăreia din aceste perioade cores
punzîndu-i anume idei şi directive, care au fost 
aplicate, cel puţin în parte, în mai toate ţările 
Europei. 

Care au fost aceste perioade şi ce idei le-au corespuns 

Perioada I (prima jumătate a veacului al XIX-iea) 
a fost denumită de specialişti empirică; în cadrul 
acestei perioade, în alegerea principiilor de restau
rare a domnit liberul arbitru. S-a urmărit în 
general conservarea acelor monumente care ame
ninţau să se năruie, prin consolidări, proptiri, 
zidiri de goluri, adăugări de contraforţi etc. 

Perioada a li-a este aceea care corespunde ce/ei 
de-a doua jumătăţi a veacului al XIX-iea. Această 
perioadă, pe care o putem numi „doctrinară". 
a fost dominată de două tendinţe, ambele de 
esenţă romantică, dar diametral opuse. Una a 
fost aceea a restaurărilor doctrinare bazate pe 
ideea unităţii de stil ce trebuia să caracterizeze 
orice monument restaurat, idee al cărei promotor 
şi propovăduitor a fost arhitectul francez Eugen 
Emmanuel Vio/Jet le Duc (1814-1879 ). A doua 
a fost ideea respectului faţă de monument, împins 
pînă Jo interzicerea oricărei intervenţii care ar fi 
trecut dincolo de o simplă întreţinere, adică nici 
chior o consolidare a acelor părţi ce ameninţau 
să se năruie. Autorul şi răspînditorul acestei teom, 
care şi-a găsit mulţi adepţi dar o apl icare relativ 
redusă, în ultimele decenii ale veacului al XIX-iea, 
a fost criticul de artă englez John Ruskin (1819-
1900 ). 

A treia perioadă, iniţiată către sfîrşitul veacului 
al XIX-iea, este aceea a restaurări for istorice. 
Preocuparea de bază şi toate acţiunile întreprinse 
de restauratorii adepţi ai noii teorii s-au îndreptat 
către conservarea monumente/or pe cit posibil în 
starea în care ni le-a lăsat trecutu/, respectîndu-se, 
cu alte cuvinte, istoria fiecărui monument. 

Tn sfîrşit, a patra perioadă este aceea a zilelor 
noastre, în cadrul căreia se admite, în anume 

studii şi lucrări de restaurare", editată de fosta Direcţie 
a Monumentelor Istorice. 
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cond1ţ1i, alături de restaurarea istorică şi o restau
rare cu completări, aceasta făcîndu-se loial, în 
stilul epocii noastre, respectîndu-se însă locul şi 
dimensiunile părţilor originale, lipsă, care se înlo
cuiesc. 

Principiile cele mai bine argumentate şi formu
late, care pentru aceste motive au şi fost adoptate 
aproape de toţi specialiştii din cele mai multe 
ţări, au fost cele stabi1ite în cadrul unor reuniuni 
internaţionale. Amintesc doar două din aceste re
uniuni, de altfel cele mai importante: congresu/ 
cu participare internaţională a arhitecţilor italieni, 
ţinut Io Romo în anul 1883, în cadrul căruia a 
fost formulată doctrina restaurărilor istorice, 
şi conferinţa internaţională de la Atena din anul 
1931, în codrul căreia a fost edictat documentu/ 
care a marcat un moment în istoria restaurării 

monumente/or, cunoscute sub numele de Carta de 
Io Atena. 

Pe plan doctrinal, faptul capitol al Congresului 
de Io Veneţia a fost fără îndoială proiectu/ de 
modi(lcore a unora din prevederile Cartei de la 
Atena din anul 1931. 

Două au fost motivele de bază care au inspirat 
proiectul acestor modi(lcări. Primul a constat în 
necesitatea lărgirii conţinutului noţiunii de monu
ment istoric. , ,Pentru a rămîne valabile - au pre
cizat iniţiatorii redactării acestui nou act de 
caracter internaţional - criteriile Cartei de la 
Atena trebuie adaptate consecinţelor celor mai 
recente experienţe culturale şi raporturilor noi 

ivite între urbanism şi necesitatea conservării mo
numentelor istorice şi totodată a cadrului lor". 
Al doilea motiv s-a bazat pe ideea că trebuie să 
renunţăm la unele i!1strucţiuni prea amănunţit for
mulate în Cartă. ln fapt, acest al doilea motiv 
se referea mai mult la prevederile mult mai amă
nunţite cuprinse în Carta italiană a restaurărilor, 
care a fost concepută în 1931, după conferinţa 
de la Atena, pe baza articole/or Cartei de la Atena, 
îmbogăţită însă cu instrucţiuni suplimentare în 
1938. 

Cuprinzînd în total 16 articole, noua cartă 
prezintă şi lămureşte, într-o redactare concisă dar 
cuprinzătoare, aspectele majore ale problemelor 
referitoare la conservarea şi restaurarea monu
mente/or istorice. 

Textul supus discuţiei şi aprobării adunării 
generale a Congresului a avut la bază pe /îngă 
ideile generale cuprinse în Carta de la Atena şi 
concluziile trase din comunicările prezentate în 
şedinţele de lucru ale Congresului de unii specialişti, 
concluzii privind conţinutu/ noţiunii de monument, 
doctrina şi principiile generale de restaurare, folo
sirea materiale/or şi a tehnicilor noi în lucrările 

de restaurare, în sfîrşit, necesitatea organizării 
juridico-administrative a protecţiei monumentelor 
şi a centrelor istorice în vederea adaptării în
cadrării în viaţa activă a localităţilor. 
Dăm mai jos textul integral al acestui important 

document. 
GRIGORE IONESCU 

Carta internaţională asupra conservării ~i restaurării 

monumentelor 

Purtătoare a unui mesaj spiritual al trecutului, 
operele monumentale ale popoarelor rămîn, 
în zilele noastre, mărturia vie a tradiţiilor lor 
seculare. Umanitatea, care pe zi ce trece devine 
tot mai conştientă de unitatea valorilor umane, 
le consideră patrimoniu comun şi se socoteşte 
solidar responsabilă de salvarea lor faţă de gene
ratiile viitoare. Ea are datoria de a le transmite 
ur~aşilor cu toată bogata lor autenticitate. 

Este deci esenţial ca principiile conducătoare 
ale conservării şi restaurării monumentelor să 
fie trasate în comun şi formulate pe plan inter
n aţi onal, lăsînd totuşi fiecărei naţiuni grija de 
a asigura aplicarea lor în cadrul propriei culturi 
şi conform tradiţiilor proprii. 

Dînd o primă formă acestor principii funda
mentale, Carta de la Atena d în anu I 1931 a 

contribuit la dezvoltarea unei vaste mişcări 
internaţionale, care s-a tradus mai ales prin 
documente naţionale, prin activitatea UNESCO 
şi prin crearea de către acesta din urmă 
a Centrului Internaţional de Studii pentru Con
servarea şi Restaurarea Bunurilor Culturale. 
Sensibilitatea şi spiritul critic se îndreaptă spre 
probleme din ce în ce mai complexe şi mai 
nuanţate; pare să fi venit momentul ca princi
piile Cartei să fi revizuite în vederea adîn
ci ri i lor şi lărgirii eficienţei lor într-un nou 
document. 

În consecinţă, al II-iea Congres internaţional 
al arhitecţilor şi tehnicienilor de monumente 
istorice - întrunit la Veneţia între 25 şi 31 
mai 1964 - a aprobat următorul text: 
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Definiţii 

Art . 1 

Noţiunea de monument istoric cuprinde atît 
creaţia arhitecturală izolată cit şi aşezarea urbană 
sau rurală care aduce mărturia unei civilizaţii 
anumite. a unei evoluţii semnificative sau a 
unui eveniment istoric. Ea se extinde nu numai 
asupra marilor creaţii . ci şi asupra operelor 
modeste care au căpătat cu trecerea timpului 
o semnificaţie culturală. 

Art. 2 

Conservarea ş1 restaurarea monumentelor 
constituie o disciplină care face apel la toate 
ştiinţele şi la toate mijloacele tehnice putînd 
contribui la studiul şi salvarea patrimoniului 
monumental. 

Scop 

Art . 3 

Conservarea şi restaurarea monumentelor are 
ca scop atît salvarea operei de artă cit şi aceea 
a mărturiei istorice. 

Conservare 

Art. 4 

Conservarea monumentelor impune în primul 
rînd permanenta lor întreţinere. 

Art . 5 

Conservarea monumentelor este totdeauna 
favorizată de afectarea lor unei funcţii utile 
societăţii; o astfel de folosinţă este deci de 
dorit, cu condiţia însă de a nu schimba ordonanţa 
sau decoraţia edificiilor. Deci, în aceste limite 
trebuie să concepem şi să autorizăm amena
jările impuse de evoluţia cerinţelor vieţii de 
toate zilele. 

Art. 6 

Conservarea unui monument implică şi pe 
aceea a cadrului corespunzător. Cînd cadrul 
tradiţional mai există, acela trebuie conservat şi 
orice construcţie nouă, orice amenajare ce ar 
putea altera raporturile de volum şi culoare 
trebuie interzise. 

Art . 7 

Monumentul este inseparabil legat atît de 
epoca istorică a cărei mărturie este . cit şi de 
cadrul ce-l înconjoară. În consecinţă mutarea 
unei părţi sau a întregului monument nu poate 
fi permisă decît în cazul cînd salvarea monu
mentului impune această mutare, sau cînd 111utive 
de interes naţional sau internaţional o justifică. 
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Art. 8 

Elementele de sculptură, de pictură sau de 
decoraţie ce fac parte integrantă din monument 
nu pot fi separate decît în cazul cînd aceasta 
este singura cale de a le asigura conservarea. 

Restaurare 

Art. 9 

Restaurarea este o operaţie ce trebuie să aibă 
îndeobşte un caracter excepţional. Ea are ca 
scop conservarea ş1 punerea în evidenţă a valorii 
estetice şi istorice a monumentului şi se bazează 
pe respectu! rămăşiţelor trecutului şi pe docu
mentele autentice. Ea se opreşte acolo unde 
începe ipoteza; dincolo de aceasta. orice lucrare 
de completare considerată indispensabilă va fi 
înţeleasă ca o compoziţie arhitecturală ş1 va 
trebui să poarte pecetea epocit noastre. 

Art . 10 

Cînd mijloacele tehnice trad1ţiona!e se dove
desc inadecvate. consolidarea unui monument 
poate fi asigurată făcindu-se apel la toate mijloa
cele tehnice moderne de conservare şi de con
strucţie a căror eficacitate va fi fost demonstrată 
prin date ştiinţifice şi garantate de experienţă. 

Art. 11 

Contribuţiile valabile ale diverselor epoci la 
ridicarea unui monument trebuie să fie respet.
tate, scopul unei restaurări nefiind unitatea de 
stil. Cînd un edificiu comportă mai multe etape 
de construcţie suprapuse, degajarea unor ele
mente ascunse nu se justifică decît în mod 
excepţional şi cu cond1 ţia ca cele îndepărtate 
să nu prezinte decît un interes minor, iar lucrarea 
scoasă la lumină să constituie o mărturie de 
înaltă valoare istorică, arheologică sau estetică 
şi ca starea ei de conservare să fie socotită 
satisfăcătoare. Aprecierea valorii elementelor 
în cauză şi hotărîrea în ce priveşte eliminările 
ce ar trebui efectuate nu pot depinde exclusiv 
de proiectant. 

Art. 12 

Elemente!e destinate a înlocui părţile lipsă 
trebuie să se integreze armonios ansamblului, 
deosebindu-se totuşi de părţile originale pentru 
ca restaurarea să nu falsifice documentul de 
artă şt de istorie. 

Art . 13 

Adăugările nu pot fi tolerate decît în măsura 
în care ele respectă toate părţile interesam~ 
a!e edificiului, cadrul său tradiţional , echilibrul 
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compoziţiei şi legătura monumentului= cu peisa
jul înconjurător. 

Centre monumentale 

(ansambluri istoriceşte constituite) 

Art. 14 

Ansamblurile monumentale trebuie să facă 
obiectul unei griji speciale pentru a le salva 
integritatea şi pentru a le asigura întreţinerea, 
amenajarea şi punerea lor în valoare. 

Săpături arheologice 

Art. 15 

Săpăturile arheologice trebuie să se efectueze 
conform unor norme ştiinţifice şi „Recomandări 
definind principiile internaţionale ce trebuie 
aplicate în săpăturile arheologice" adoptată de 
UNESCO în 1956. Se va asigura amenajarea 
ruinelor şi se vor lua măsurile necesare pentru 
conservarea şi protecţia permanentă a elemen
tel.or arhitecturale şi a obiectelor descoperite. 

ln afară de aceasta , vor fi luate toate măsurile 
avînd ca scop o mai uşoară înţelegere a mon u
mentului şi scoaterea sa la lumină, fără însă a-i 
denatura în r.ic i un caz semnificaţia. 

Orice lucrare de reconstrucţie va trebui totuşi 
exclusă a priori, numai anastiloza ar putea fi 
acceptată, adică recompunerea părţilor existente 
dar dezmembrate. Elementele integrate vor 
trebui să fie întotdeauna uşor de recunoscut şi 
vor reprezenta minimum necesar asigurării con
diţiilor de conservare şi de restabilire a unei 
continuităţi a formelor monumentului 2 • 

Publicitate 

Art. 16 

Lucrările de conservare, de restaurare, pre
cum şi săpăturile vor trebui să fie întotdeauna 
însoţite de o documentaţie precisă, sub formă 
de rapoarte analitice şi critice, însoţite de desene 
şi fotografii. Toate fazele de degajare, de consoli
dare, de recompunere şi integrare, cît şi ele
mentele tehnice şi arhitecturale indentificate în 
cursul lucrărilor vor fi consemnate în această 
documentatie. 

Întreaga 
0

documentaţie va fi depusă la arhiva 
unei instituţii publice de specialitate şi pusă la 
dispoziţia cercetătorilor; se recomandă publi
carea ei. 

Charta pentru protecţia ~i conservarea patrimoniului arheologic 

Redactată de un comitet internaţional condus de 
Margareta Biărnstăd, instituit de /CO MOS con
form procedurii de adoptare de- către Comitetu/ 
Executiv a textelor doctrinale şi adoptată de către 
acest comitet în noiembrie 1989, charta , a cărei 
traducere o punem la dispoziţia specialişti/or ro
mâni, a fost adoptată la Adunarea Generală trienală 
ICOMOS de la Lausanne în octombrie 1990. Spiritul 
şi prevederile ei re~ectă actuala atitudine a şcolilor 
arheologice naţionale cu tradiţie şi prestigiu faţă 
de patrimoniu/ care face obiectul preocupărilor 
acestora. Dată fiind revenirea în /COMOS a orga
nismelor specializate din România, aplicarea char
tei la stările din ţara noastră reprezintă mai mult 
decît o datorie morală. De altfel, deşi specialiştii 
români nu au participat la elaborarea acestui 
text şi nici nu au fost consultaţi în prealabil asupra 
lui - dată fiind absenţa ţării noastre fn ultimul 
deceniu din structurile specializate ale UNESCO-, 
articolele chartei sînt foarte apropiate sau chiar 
coincid cu punctele de vedere exprimate cu prilejul 
redactării proiectului Legii monumentelor, ansam-

bi urilor şi siturilor istorice, care a fost depusă spre 
adoptare Parlamentului României, precum şi cu 
principiile din Regulamentul săpăturilor arheolo
gice, al cărui proiect a fost redactat de Comisia 
Naţională Arheologică de pe lîngă Academia 
Română. 

Avem convingerea că publicarea în revistele 
noastre de specialitate a acestei charte va constitui 
subiect de re~ecţie pentru toţi cei implicaţi în 
această activitate şi mai ales că va provoca un 
schimb rodnic de opinii, cu rezultate pozitive în 
ceea ce priveşte alinierea arheologiei româneşti 
la punctele de vedere exprimate şi adoptate de 
orientările avansate din arheologia europeană şi 
mondială. 

RADU POPA 
vicepreşedinte CNMASI 

2 Pentru dezvoltarea ulterioară şi modul cum au 
fost aplicate principiile Cartei de la Veneţia, vezi: 
Grigore Ionescu, Evoluţia concepţiilor privind necesitatea 
conservării şi restaurării monumentelor istorice, în . ,Mo
numente istorice şi de artă", 2, 1979. 
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Introducere 

Este unanim recunoscut că atît cunoaşterea 
originii societăţilor umane, cît şi aceea a evoluţiei 
lor sînt de importanţă fundamentală pentru 
întreaga omenire , permiţîndu-i să-şi cunoască 
rădăcinile culturale si sociale. 

Patri mani ul arheo.logic reprezintă principala 
mărturie asupra activităţilor umane din trecut. 
Protecţia şi atenta lui administrare reprezintă 
deci activităţi i nd ispensabi le ce permit arheo
logi lor şi altor oameni de ştiinţă să-l studieze 
şi interpreteze în numele generaţiei actuale şi 
a celor viitoare, în folosul acestora. 

Protecţia acestui patri mon1 u nu se poate 
întemeia doar pe acţiunile tehnice ale arheolo
giei. Ea pretinde o bază mai largă de cunoştinţe 
şi competenţe, profesionale şi ştiinţifice. Anumite 
elemente ale patrimoniului arheologic fac parte 
din structuri de arhitectură, iar în aceste cazuri 
ele trebuie protejate cu respectarea criteriilor 
privind patrimoniul arhitectural enunţate în 1966 
prin Charta de la Veneţia privind restaurarea 
şi conservarea monumentelor şi a siturilor. 
Altele fac parte din tradiţiile vii ale populaţiilor 
băştinaşe, a căror participare la protecţia şi 
conservarea acestora devine în asemenea cazuri 
esentială. 

Di~ aceste motive, ca ş1 din altele, protejarea 
patrimoniului arheologic trebuie să se întemeieze 
pe colaborarea efectivă a special 1şti\or din nume
rcase discipline. Ea pretinde de asemenea coope
rarea servicii lor publice, a unor cercetători, a 
întreprinderilor private sau de stat, precum şi 
a publicului larg. Drept consecinţă, prezenta 
chartă enunţă principii valabile în diferitele 
sectoare ale administrării patrimoniului arheo
logic. Ea include îndatoriri le autorităţi lor publice 
şi ale legiuitorilor, reguli le profesionale api ica
bi le la întocmi rea inventarelor, recunoaşterea 
în suprafaţă, săpătura, documentaţia, cerce
tarea, protejarea, conservarea, reconstituirea, 
informarea, prezentarea, punerea la dispoziţia 

publicului şi utilizarea patrimoniului arheologic, 
precum şi precizarea calificării personalului însăr
cinat cu protejarea lui. 

Prezenta chartă se justifică prin succesul înre
gistrat de Charta de la Veneţia ca document 
normativ şi sursă de inspiraţie în domeniul 
strategiilor şi practicilor guvernamentale, ştiin
ţifice şi profesionale. Ea îşi propune să enunţe 
principii fundamentale şi recomandări cu caracter 
general. De aceea ea nu se poate ocupa de 
dificultăţile şi situaţiile specifice din diferite 
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zone sau tări. Pentru satisfacerea acestora din 
urmă, cha~ta urmează a fi completată pe plan 
regional şi naţional cu principii şi reguli supli
mentare. 

Art. 1. Definire şi introducere 

Sub termenul de „patrimoniu arheologic" se 
înţelege acea parte a patrimoniului nostru ma
terial pentru care cunoaşterea de bază se înte
meiază pe metodele arheologice. El înglobează 
toate urmele de vieţuire omenească şi are în 
vedere toate locurile unde s-au exercitat activi
tăti umane, oricare au fost acestea, structurile 
şi 'vestigii le de orice fel abandonate, aflate pe 
teren, în subsol sau sub apă, precum şi inven
tarul asociat. 

Art . 2. Politica „conservării integrate " 

Patrimoniul arheologic este o bogăţie culturală 
fragilă care nu se regenerează. Agricultura ŞI 
planurile de folosire a solului rezultînd din pro
gramele amenajărilor teritoriale trebuie, ca urma
re, astfel reglementate, încît să reducă la minimum 
distrugerea acestui patrimoniu. Strateg1ile pro
tecţiei patrimoniului arheologic trebuie per
manent integrate planuri lor privind agricultura, 
folosi rea terenuri lor, dezvoltarea şi perspecti
vele, dar şi celor privind cultura, mediul încon
jurător ş1 educaţia. Strategiile protejării patri
moniului arheologic trebuie mereu actualizate 
ş1 adaptate noilor împrejurări. Crearea rezer
velor arheologice trebuie să facă parte din aceste 
măsuri. Strategiile protecţiei patrimoniului arhe
ologic trebuie luate în considerare de cei răspun
zători cu planificarea la scară internaţională 
naţională, regională şi locală. 

Participarea activă a populaţiei trebuie inte
grată strategii lor conservării patrimoniului arhe
ologic. Ea este esenţială în toate cazurile în 
care este vorba de patrimoniul unei populaţ11 
băştinaşe. Participarea trebuie să se produca 
în cunoştinţă de cauză şi prin acces la cunoş
tinţe, condiţii obligatorii pentru orice decizie. 

Informarea publicului larg reprezintă deci un 
element important al „conservării integrate" 

Art. 3. Legislaţie şi economie 

Protecţia patrimoniului arheologic este obli
gaţie morală a tuturor fiinţelor umane. Dar eâ 
este totodată responsabilitate publică colectivă. 
Această responsabi I itate se cere materializată 

prin adoptarea unei legislaţii adecvate şi prin 
asigurarea fondurilor suficiente finanţării eficace 
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a programelor de conservare a patrimoniului 
arheologic. 

Patrimoniul arheologic este un bun comun 
al întregii societăţi omeneşti şi ca urmare fiecare 
ţară are datoria de a asigura fondurile necesare 
pentru conservarea sa. 

Legislaţia trebuie să garanteze conservarea 
patrimoniului arheologic în funcţie de necesi
tăţile istoriei şi tradiţiilor fiecărei ţări şi regiuni, 
asigurînd atît conservările „in situ", cît şi impe
rativele cercetării. 

Legislaţia trebuie să pornească de la prinie ipiul 
că patrimoniul arheologic reprezintă moştenirea 
întregii omeniri şi a tuturor colectivităţilor 
umane, nu a unor persoane individuale sau a 
unor anumite natiuni. 

În absenţa ac~rdului serviciilor arheologice 
competente, legislaţia trebuie să interzică orice 
distrugere, degradare sau alterare prin modifi
cări a tuturor monumentelor, siturilor arheo
logice, precum şi a mediului natural în care 
acestea se află. 

Legislaţia trebuie din principiu să pretindă 
cercetarea prealabilă şi întocmirea unei docu
mentaţii arheologice complete în toate cazurile 
în care a putut fi autorizată o distrugere a patri
moniu I u i arheologic. 

Legislaţia trebuie să pretindă o păstrare co
rectă precum şi administrarea şi conservarea 
satisfăcătoare a patrimoniului arheologic, în con
diţiile garantării mijloacelor necesare. 

Legislaţia trebuie să prevadă sancţiuni adec
vate, proporţionale cu gravitatea infracţiunilor 
împotri va textelor privind patrimoniul arhe
ologic. 

În cazul în care legislaţia îşi extinde protecţia 
doar asupra patrimoniului înregistrat sau înscris 
în listele oficiale, trebuie prevăzute dispoziţii 
în scopul protejării temporare a monumentelor 
şi siturilor lipsite de protecţie sau nou desco
perite, pînă la momentul efectuării unei evaluări 
arheologice. 

Unul din pericolele fizice majore care ameninţă 
patrimoniul arheologic decurge din programele 
de amenajare teritorială. O legislaţie adecvată 
trebuie deci să prevadă obligaţia celor care fac 
amenajările de a proceda la un studiu de impact 
arheologic înainte de a-şi definitiva programul, 
iar costul studiului trebuie inclus în bugetul 
proiectului. Principiul conform căruia orice 
program de amenajare teritorială trebuie astfel 
conceput, încît să reducă la minimum reper
cursiunile asupra patrimoniului arheologic, 
urmează a fi de asemenea prevăzut într-o lege. 

Art. "4. Inventare 

Protecţia patrimoniului arheologic trebuie să 
se întemeieze pe cunoaşterea cît mai complet 
posibilă a prezenţei, extinderii şi naturii sale. 
Ca urmare, inventarele generale de potenţial 
arheologic sînt instrumente de lucru esenţiale 
pentru elaborarea strategiilor protecţiei patri
moniului arheologic. Rezultă totodată că inven
tarierea este o obligaţie fundamentală în pro
tecţia şi administrarea patrimoniului arheologic. 

În acelaşi timp, inventarele constituie o bancă 
de date ce oferă informaţiile primare pentru 
studiu şi cercetare ştiinţifică. Întocmirea inven
tarelor trebuie deci privită ca un proces dinamic 
şi continuu. Rezultă, de asemenea, că inventarele 
trebuie să cuprindă informaţia la niveluri de pre
cizie şi detaliere diferite, deoarece chiar şi 
cunoştinţe superficiale pot oferi o bază de por
nire pentru măsuri de protecţie. 

Art. 5. Inventarul siturilor 

În arheologie cunoaşterea este în mare măsură 
tributară intervenţiei ştiinţifice asupra sitului. 
Intervenţia asupra sitului îmbrăţişează întreaga 
gamă a metodelor, de la explorarea nedistruc
tivă şi pînă la săpătura integrală, trecînd prin 
varianta sondajelor limitate sau a recoltărilor 
de eşantioane. 

Trebuie admis ca principiu fundamental că 
orice încercare de informare despre patrimo
niul arheologic urmează a se limita la distrugerea 
doar a minimului de mărturii arheologice nece
sar pentru realizarea scopurilor ştiinţifice sau 
de conservare ale campaniei. Metodele inter
venţiei nedistructive- observaţii aeriene, ob
servaţii în suprafaţă pe teren, observaţii sub
marine, recoltarea de esantioane sau de mărturii 
materiale fără săpătură, sondajele I imitate -
trebuie încurajate în toate cazurile, fiind prefe
rabile săpăturii integrale. Săpătura implică tot
deauna o selecţie de date ce vor fi în regi strate 
şi conservate cu preţul pierderii tuturor celor
lalte informaţii şi eventual chiar cu preţul dis
trugerii totale a monumentului sau a sitului. 
Decizia de a întreprinde o săpătură nu trebuie 
deci luată decît după o judecată responsabilă. 

Săpăturile trebuie efectuate preferenţial asu
pra monumentelor şi a siturilor condamnate la 
dispariţie datorită programelor de amenajare 
ce vizează schimbări în regimul sau utilizarea 
terenurilor, de asemenea în cazul jafurilor sau 
a distrugerilor prin agenţi naturali. În cazuri 
de excepţie, situri neameninţate vor putea fi 
săpate fie în funcţie de priorităţile cercetării, fie 
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în scopul prezentării lor pentru public. În 
asemenea cazuri, săpătura trebuie precedată de 
o evaluare ştiinţifică temeinică a potenţialului 

respectivului sit. Săpătura trebuie să fie parţială 

şi să rezerve un sector cu valoare de martor 
pentru investigaţiile ulterioare. 

Atunci cînd se efectuează o săpătură, comu
nitatea ştiinţifică are dreptul de a primi un 
raport întocmit conform unor norme bi ne defi
nite, anexat inventarelor de descoperiri utile, 
cu respectarea unui termen rezonabil după 

încheierea lucrărilor. 
Săpăturile trebuie efectuate conform reco

mandărilor UNESCO (recomandări din 1956 defi
nind principiile internaţionale care se aplică 

în domeniul săpăturii arheologice), precum şi 

cu respectarea normelor profesionale, inter
naţionale şi naţionale. 

Art . 6. Păstrarea şi conservarea 

Conservarea „in situ" a monumentelor şi a 
siturilor trebuie să fie obiectivul fundamental al 
conservării patrimoniului arheologic, inclusiv 
conservarea adecvată pe termen lung şi cu 
grijă a dosarelor de documentare şi a colecţiilor 
etc. referitoare la ele. Orice schimbare a locului 
violează principiul conform căruia patrimoniul 
trebuie conservat în contextul său original. 
Acest principiu subliniază necesitatea păstrării, 

conservării şi administrării convenabile. Decurge 
din aceasta că în cazul în care nu este asigu
rată o finanţare care să permită şi să garanteze 
în prealabi I păstrarea şi conservarea patri mo
n iul ui arheologic, acesta din urmă nu trebuie 
expus nici riscurilor şi consecinţelor săpăturii, 

nici abandonat după săpătură. 

Angajarea şi participarea populaţiei locale 
trebuie încurajate deoarece ele reprezintă mij
loace de acţiune în vede rea păstrării patri mo
niului arheologic. În anumite cazuri, se poate 
recomanda încredinţarea responsabi I ităţi i de 
protecţie şi administrare a monumentelor şi 

siturilor către populaţiile băştinaşe. 

Resursele financiare fiind inevitabil limitate, 
păstrarea activă a siturilor arheologice nu poate fi 
decît selectivă. Selecţia trebuie să se exercite 
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asupra unui eşantion extins de situri şi monu
mente şi să ţină sema de criterii ştiinţifice, cali
tative şi reprezentative, evitîndu-se selecţia dup2 
criterii de atracţie şi prestigiu. 

Recomandarea UNESCO din 1956 trebuie 
aplicată şi la păstrarea şi conservarea patrimo
niului arheologic. 

Art. 7. Prezentare, informare, reconstituire 

Prezentarea pentru publicu I larg a patri mo
ni ului arheologic reprezintă un mijloc esenţia l 

pentru a-i permite acestuia cunoaşterea origi
nilor şi dezvoltării societăţii moderne. În acelaşi 
timp, este calea cea mai importantă pentru a 
face publicul să înţeleagă necesitatea protejăr ii 

acestui patrimoniu. 
Prezentarea pentru publicul larg constituie 

o vulgarizare a stadiului cunoaşterii ştiinţifice 

şi ca urmare trebuie să fie supusă la revizuiri 
frecvente. Ea trebuie să ţină seama de nume
roasele căi care permit înţelegerea trecutulu i. 

Reconstituirile satisfac două funcţii impor
tante, fiind concepute în scopul unor cercetări 
experimentale şi pedagogice . Ele trebuie totuşi 
întreprinse cu multă precauţie pentru a nu 
pune în pericol nici una dintre mărturiile arhe. 
ologice existente. De asemenea este necesar 
a se ţine seama de toate datele, de orice natu ră 

ar fi ele, pentru a se realiza autenticitatea. Re
constituirile nu trebuie făcute pe locul vestigiilor 
arheologice, deasupra acestora şi trebuie să fie 
evident caracterul lor de reconstituiri. 

Art. 8. Calificările profesionale 

Pentru a asigura administrarea patrimoniului 
arheologic este necesară corn petenţa în nume
roase discipline la un nivel ştiinţific ridicat. 
Ca urmare, în frecare ţară formarea unui număr 
suficient de profesionişti în sectoarele de com
petenţă implicate trebuie să fie un obiectiv 
important al politicii de învăţămînt. Cît despre 
necesitatea formării de experţi în domeniile 
de strictă specialitate, aceasta reclamă coope
rarea internaţională. Este necesară elaborarea 
şi menţinerea în acţiune a unor norme privind 
formarea profesională ca şi etica profesională. 
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Pregătirea arheologică universitară trebuie să 
ţină seama în programele ei de schimbările 

i 11tervenite în strategii le conservării, de faptu I 
că cercetarea prin săpătură a devenit mai puţin 

importantă decît conservarea „in situ". Ea 
trebuie totodată să-şi însuşească punctul de 
vedere după care studiul istoriei popoarelor 
băştinaşe este la fel de important ca şi studiul 
monumentelor şi al siturilor de renume în în
cercarea înţelegerii şi conservării patrimoniului 
arheologic. 

Protecţia patrimoniului arheologic este un 
proces dinamic permanent. În consecinţă, pro
fesioniştilor ce lucrează în acest domeniu trebuie 
să li se asigure toate facilităţile necesare reciclă
rii lor. Este necesar să fie organizate programe 
specializate de formare la un nivel înalt care să 
prevadă accentele necesare în sfera protejării 

şi administrării patrimoniului arheologic. 

Art. 9. Cooperaţia internaţională 

Patrimoniu I arheologic fiind o moşteni re co
mună a întregii omeniri, cooperarea i nternaţio-

nală este esenţială în ceea ce priveşte enunţarea 
criteriilor administrării acestui patrimoniu pre
cum şi respectarea acestor criterii. 

Există o necesitate stringentă pentru circuite 
internaţionale care să permită schimbul de infor
maţii şi împărtăşirea de experienţe între profe
sioniştii însărcinaţi cu administrarea patrimo
niului arheologic. Aceasta implică organizarea 
de conferinţe, seminarii, ateliere etc. la nivel 
mondial ca şi la nivel regional, precum şi crearea 
de centre regionale de formaţie la nivel înalt. 
Prin intermediul grupurilor sale specializate 
ICOMOS va trebui să ţină seama de aceste 
realităţi în cadrul programelor sale pe termen 
lung şi mediu. 

De asemenea, programele internaţionale de 
schimburi privind personalul administrativ şi 

ştiinţific trebuie continuate deoarece ele oferă 
mijloacele creşterii competenţei în acest do
meniu. 

Programe de asistenţă tehnică trebuie dezvol-
tate sub ausp iciile ICOMCS. 

http://patrimoniu.gov.ro



IZVOARE 

Inaugurarea unei rubrici permanente cu acest 
titlu trebuie să răspundă vechiului deziderat 
de publicare a surselor de orice natură referi
toare la monumente, ansambluri şi situri istorice. 
Ceea ce, pe temeiu/ atîtor contribuţii, ale lui 
Philibert de /'Orme, Du Cange, Mabillon, Mont
faucon, Fe/ibien des Aveux, baronului Taylor şi 
multor altora, Guizot putea la 1830 să preconizeze 
în Franţa: un Recu ei I de textes relatifs a I 'h is
t oi re de l'architecture et a la condition des 
architectes - îşi arată cu stringenţă necesitatea 
şi la noi, deopotrivă cu publicarea arhivelor Comi
siunii Monumente/or Istorice, Direcţiei Monumen
te/or Istorice. 

Precum în atîtea a/te domenii şi aici Nicolae 
Iorga este un precursor, în nenumărate publicaţii 
„Buletinu/ Comisiunii Monumente/or Istorice" 
între ele, ilustrul învăţat presărase fărîme din 
surse prea puţin frecventate. 

Dar scopul este departe de a fi numai istoric, 
întrucît editarea acestor izvoare - diplomatice, 
narative, epistolare, arheologice, iconografice, car-

Scrisori către Nicolae Ghika-Budesti • 

(I) 
Profesor la Şcoala superioară de arhitectură din 

Bucureşti, membru de onoare al Academiei Româ
ne, membru al Comisiunii Monum=ntelor Istorice, 
Nicolae Ghika-Budeşti (1869-1943)1 poate fi con
siderat ca unul dintre întemeietorii istoriei arhitec
turii la noi, alături de Gheorghe B:ilş. Autor al 
monumentalei lucrări Evoluţia arhitecturii în 

1 Date despre Nicolae Ghika-Budeşti se găsesc în toate 
tratatele de istoria arhitecturii româneşti, precum şi în 
Enciclopedia istoriogra flei ro7ld1eşti, Bucu re şti, 1978, 
p. 155; Personalităţi romdneşti ale ştiinţelor naturii şi 
tehnicii, Bucureşti, 1982, p. 163; Pau I Constantin, 
Dicţionar universal al arhitecţilor, Bucureşti, 1986, p. 127; 
Octav Doicescu, Profesorul arhitect N. Ghika-Budeşti 
sau Discursul vizual al arhitecturii, în Despre arhitectură, 
Bucureşti, 1983, p. 107-109. 
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tografice, numismatice, sfragistice, medalistice 
şi de orice altă natură - este singura capabilă 
să asigure restaurarea şi reabilitarea corectă a 
unor monumente. Parte integrantă a cercetării 
fiecăruia dintre acestea, reunirea documentaţiei 
cît mai complete, întocmirea „caietului de sar
cini'' al monumentului vor îngădui, în fine, depă
şirea fazei empirice a datărilor şi restaurări/or, 
bazate mai cu seamă pe ochiul arhitectului, 
pe analogii anistorice şi deci înşelătoare. Totodată 
izvoarele strînse vor îngădui reconstituirea vieţii 
şi acţiunii oamenilor angrenaţi în lupta pentru 
făurirea şi salvarea civilizaţiei - datorie esen
ţială pentru revigorarea morală a societăţii româ
neşti de astăzi. 

Găzduite în „Buletinul Comisiei Monumente/or 
Istorice'' izvoarele - sperăm - îmbogăţite şi re
unite în culegeri tematice vor fi temelia sigură a 
viitoare/or cercetări de istoria artei, de arheologie 
antică şi medievală. 

SERGIU IOSIPESCU 

Muntenia şi în Oltenia (1927-1936) şi al altor 
temeinice studii, el a fost un harnic restaurator de 
monumente şi totodată un mare creator. Opera sa 
arhitecturală înscrie în şcoala nearomânească inau
gurată de Ion Mincu o pagină de mare originali
tate, trăgîndu-şi seva din arhitectura medievală 
laică şi ecleziastică, ale cărei forme şi motive 
sînt topite în retorta unei viziuni artistice proprii. 

Scrisorile pe care le publicăm aici sînt selectate 
din arhiva de familie a lui Nicolae Ghika-Budeşti, 
pe care, la plecarea sa definitivă din ţară, mi-a 
încredinţat-o spre păstrare strănepoata acestuia, 
doamna Ilinca Ghika. Ele renectă diferite aspecte 
din existenţa marelui arhitect român - de la 
relaţiile cu bunicul său, Vasile Cantacuzino, şi 
preocuparea de a găsi fiilor săi un profesor de 
desen şi pînă la corespondenţa cu cîţiva mari 
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savanţi ai Franţei . Scrisorile de la studenţii sa1 
- Richard Bordenache, Grigore Ionescu - reflectă 
recunoştinţa şi profunda adryiiraţie pe care aceştia 
o nutresc marelui lor dascăl . ln alte scrisori găsim, de 
asemenea, cîte ceva din ecoul internaţional al 
monumentalei lucrări de sinteză despre arhitectura 
din Ţara Românească de-a lungul evului mediu 
(scrisorile de la fostul său profesor de la Şcoala 
de arte frumoase din Paris, arhitectu/ Victor La
loux, cele de la colegii săi francezi Robert Lesage, 
E. Pontremoli, A. Defrasse, precum şi cele ale 
lui Louis Brehier şi Louis Barthou, ale cărui relaţii 
cu arhitectul român sînt date la iveală prin scri
soarea nr. 6 ). Ghika-Budeşti s-a aflat în legă
tură cu o serie de savanţi străini ai timpului său, 
cum au fost marii bizantinologi francezi Louis 
Breh1er şi Gabriel Millet, care îl apreciau în mod 
deosebit. Millet considera lucrarea fundamentală 
a arhitectului român drept „un bel ouvrage, une 
etude d'ensemble, d'une information si riche et 
si sure, methodique et precise, qui honore votre 
pays". Cele trei scrisori trimise de Louis Brehier 
lui Nicolae Ghika-Budeşti pun în lumină interesu/ 
manifest al savantului francez pentru arta medie
vală românească, precum şi intenţia sa de a 
organiza la universitatea din Clermont un ciclu 
de lecţii despre acest fenomen artistic european, 
puţin cunoscut în Franţa. Ele reflectă modul în 
care marele bizantinist francez înţelegea să inte
greze arta românească în cea sud-est euro
peană, acordîndu-i locul cuvenit. Corespondenţii 
francezi ai arhitectului român se dovedesc a fi 
fost sinceri admiratori ai monumente/or româneşti, 
buni cunoscători ai trecutului cultural românesc, 
pe care cu diferite prilejuri l-au făcut cunoscut 
publicului francez. Scrisorile acestea stau mărturie, 
astfel, şi pentru modul în care un savant român 
era privit de confraţii săi francezi - cu admiraţie 
şi respect -, prestigiul ştiinţific internaţional al 
arhitectului Ghika-Budeşti contribuind fa ridicarea 
prestigiului şi nivelului de cunoaştere a artei noastre 
medievale peste hota re. 

MIHAI SORIN RĂDULESCU 

1. 

Universitatea din Cluj 
Facultatea de Filosofie şi Litere 

Iubite Dle Ghika, 

Am primit ambele Dtale scrisori cum şi 
adresele Comisiunii Centrale pentru reparti
zarea sumelor bugetare destinate monumen
telor din Transilvania. Dacă n-am răspuns pînă 
acum e că am aşteptat şi aştept încă rezultatul 
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Fig. 1.a-c Scrisoare adresată de Al. Lapedatu lui Nicolae 
Ghika-Budeşti (foto I. Andronic). 

intervenţiilor ce am făcut în diferite locuri 
pentru arătarea nevoi lor mai urgente şi mai 
evidente ce trebuiesc împlinite din sumele de 
care e vorba. Am convocat în două rînduri 
Comisiunea în acest scop şi s-au luat hotărîri 
în merit; dar aci nu merg lucrurile ca la Dv. 
unde mai mult sau mai puţin se cunosc de 
cei chemaţi starea monumentelor şi se pot 
deci socoti, măcar aproximativ, trebuinţele. 

Ocupaţiunile, timpul puţin favorabil şi.într-o 
vreme, lipsa mijloacelor nu mi-au permis să 
merg să văd însumi, cum îmi propusesem, mo
numentele mai însemnate. Castelul de la Hu
nedoara îl cunosc de mult şi mi se spune că 
acolo e nevoie de lucrări de întreţinere. La 
biserica veche din Sălişte (lîngă Sibiu) asemenea. 
Tot aşa aci, la Cluj, la cele două biserici ro
mâneşti. La Turda, la Rodna, la Vad, la Feleac -
tot atîtea locuri unde va trebui să facem ceva. 
Mitropolia din Blaj a intervenit şi ea pentru 
restaurarea capelei din curtea metropolitană. 
Cum vezi, vom avea unde să dăm banii. Numai 
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îmi trebuiesc date mai precise pe cari le-am 
cerut şi le aştept. Pînă la sfîrşitul lui decembrie 
veţi avea cu siguranţă tabloul. Te rog să co
munici lucrul şi Comisiunii - să nu se inchie· 
teze de tăcerea mea. Eu îmi dau toate silinţele 
să organizez lucrurile Comisiunii cît mai bine, 
Am început şi o serie de publicaţi uni, din cari. 
pe cea dintîi, o trimit zilele astea dlui Drăghi
ceanu , să o distribuie Comisiunii centrale si 
Dv. tuturor. A doua o voi da la tipar pest'e 
cîteva zi le. Ce priveşte pietrele de la Sâmbăta 
şi de la Schitul din Poiană am luat măsuri să 
fie ridicate şi adăpostite provizoriu la Pre
fectura din Făgăraş , pînă vom face aci loc pentru 
un Lapidarium. Fii te rog liniştit că nu ne vom 
lăsa pe tînjală şi tot ce se va putea vom face 
cu aceeaşi dragoste şi interes ca şi Dv. La pri
măvar'i, de vei avea timp, aş fi foarte fericit 
să I! însoţesc într-o excursie de recunoaştere 
p:-in această frumoasă ţară. 

Cu salutări cordiale pentru toţi, sunt şi 
rămîn al dtal e vechi devotat 
28.Xl.921 

Al. Lapedatu1 

1 Alexandru Lapedatu (1876-1954), istoric medievist, 
secretar al Comisiunii Monumentelor Istorice (1904-
1919), profesor la universitatea din Cluj, fondator 
alături de Ioan Lupaş şi director al Institutului de Isto
rie Naţională din Cluj (1920-1938), de mai multe ori 
ministru în guvernările liberale. În 1921 a devenit 
preşedinte al filialei pentru Transilvania a Comisiunii 
Monumentelor Istorice, de organizarea căreia este vorba 
în prezenta scrisoare. 

2. 
Clermont le 22 octobre 1925 

Cher Monsieur, je regrette vivement de n'avoir 
pu vous voir pendant votre sejouren France. Je 
reviens moi-meme de l'Exposition et, si j'avais 
con nu votre presence a Paris, j'aurais fait l'imo 
possible pour voir. j'aurai du moins, je l'espere 
aussi, le plaisir de vous recontre a Belgrade j'ai 
eu le plaisir au mois de juillet de visiter l'Expo
sit ion d'Art Rou main ou j'ai rl'.!vu quelques-unes 
ees mcrveilles que j'avais adm irees a Putna et 
a Buc;i.rest. je vais fa ire cet hiver ă Clermont 
quelques le~ons sur l'A.1t et je lui consacre un 
paragraph e dans la nouvelle edition, assez rema
niee, que je prepare de mon Art Chretien1. 

j'au rai probablement a ce su jet a demader des 
Monuments Historiq ues et j'aurait recours ~a 
vot re bienveillante intervention. 

j'aurais ai me a con naître votre i m pression~sur 
l'Ex posi tion dont l'archit ectu re geometr ique m'a 
quelque peu surpris, mais on di scerne t out de 
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meme l'avenement d'un nouveau style dont Ies 
debuts sont penibles, mais qui fera peut-etre son 
chemin. 

Veuillez me croire, cher Monsieur, votre bien 
cordialement devoue. 

L. Brehier2 

1 Lucrarea a apărut în 1928 cu titlul L'Art chretien, 
son developpement iconograpi1ique des origines a nos 
jours . 

2 Lo u is Brehier (1868-1951), istoric şi arheolog 
francez, profesor la Facultatea de litere din Clermont
Ferrand (1899-1938), specialist în istoria artei şi civi
l izaţiei bizantir.e. 

3. 

Chamalieres 
(Puy-de-D6me) 
12 Avenue de Royat, 21 novembre 1925 

Cher Monsieur 
Je me permet de venir vous demander un 

service. Je m'occupe en ce moment beaucoup 
de l 'histoire de !'art roumain et j'ai besoin de 
votre aide. 

Tout d'abord j'ai revise le texte de mon 
Art Chretien pour une 2e edition et j'ai ajoute 
un assez long passage sur l'iconographie des 
eglises russes, serbes et roumaines. li s'agit 
d'y joindre quelques illustrations. 

D'autre part, apres avoir complete mes con
naissances sur I 'art roumai n, grâce au precieux 
Bullet1n des Monuments Historiques dont vous 
m'avez si aimablement gratifie, je me suis decide 
a faire cet hiver a l'Universite quelques confe
rences publiques sur Ies edifices roumains, sur
tout sur ceux que j'ai pu voir. Je trouverai 
faci lement, tant pou r i li ustrer mon Art Chretien 
que pour montrer des projections a mon cours 
public, des reproductions dans votre magnifi
que Bulletin des Mon. Histor. 

Mais ii y une lacune et c'est pour cela que 
j'ai recours a votre obligeance. j'ai cherche en 
vain des reproductions des peintures exte
rieures des eglises de Bukovine que j'ai visi
tees, Voroneţ, Moldovitsa, Sucsevitsa etc ... 
Les cliches que j'ai essayes de prendre moi
meme sont tres insuffisants. Pourriez-vous m'en
voyer deux ou trois vues, autant que possible 
une vue d'ensemble et deux ou trois vues de 
detail de ces eglises soit que vous puissiez me 
preter des epreuves, soit qu'il en existe aux 
Monuments Historiques ou dans le commerce. 
Je publierais une de ces vues dans mon Art 
Chretien et Ies autres servi raient a mon cou rs 
public. Voici d'ailleurs comment je comprend 
mon sujet: Je commencerai en decembre et 
je ferai 8 le<;ons : 

1. La Roumanie et l'art roumain. Conditions 
historiques. 

2. La naissance de l'art roumain. Le develop
pement artistique dans l'Orient chretien XIV•
XVe s. 

3. Les origines de !'art valaque. Curtea de 
Argeş (eglise princiere). 

4. Developpement de l'art valaque (X!Ve
XVle siecles). 

5. L'ceuvre artistique d'Etienne le Grand. 
6. Le developpement de !'art moldave. Les 

eglises de Bucovine du XV!e s. 
7. L'art en Moldavie aux 17e et 1Be siecles. 
8 . L'ceuvre artistique de Constantin Bran

coveanu. La degenerescence. 
Ce n'est, comme vous le voyez, qu'un tableau 

sommaire de l'histoire de !'art roumain, mais 
qui aura l'avantage de donner quelques idees 
precises a mes auditeurs et de leur reveler 
un mouvement d'art qu'ils ignorent a peu pres 
totalement. 

Si je puis reussir a mettre ce cours sur pied, 
c'est a mes excellents amis roumains et a vous, 
en particulier, cher Monsieur, que je le devrai. 

Voulez-vous me permettre, en m'excusant 
de mon importunite, de vous demander encore 
deux choses. j'ai lu avec etonnement dans le 
Catalogue Officiel de l'Exposition d'Art Rou
main, ou l'on m'a fait l'honneur de mettre 
mon nom au Comite de Patronage, que je suis 
qualifie de Membre Correspondant de !'Aca
demie Roumaine. N'en ayant jamais ete averti, 
je suppose qu'il y a eu une erreur. Cest d'ail
leurs un tres grand honneur auquel je n'ai 
jamais songe. Cependant je vous serais recon
naissant de bien vouloir, si vous en avez l'occa
sion, vous en i nformer confidentiellement. 

L'autre question est plus simple. Vous m'avez 
annonce aimablement l'envoi de nouveaux fas
cicules du Bulletin des Monuments Historiques 
et je n'ai rien re<;u. S' ils sont publies, je vous 
serais bien reconnaissant de me Ies faire adres
ser. Je compte d'ailleurs en donner une analyse 
dans une revue. 

Excusez moi encore de cette trop longue 
lettre. Cest toute bonte que vous m'avez te
moignee deja qui m'encourage a m'adresser 
a vous. J'ai vivement regrette de n'avoir pu 
vous joindre pendant votre sejour en France, 
mais j'espere que vous y reviendrez. 

Veuillez agreer, cher Monsieur, avec mes 
remerciements antici pes, I' expression de mon 
bien cordial souvenir. 

L. Brehier 
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4. 
Chamalieres (Puy-de-Do me) 
12, Avenue de Royat, 12 mars 1926 

Cher Monsieur, 
Permettez-moi de vous remercier et veuil

lez transmettre toute l'expression de ma gra
titude a la Commission des Monuments Histo
riques pour l'aimable envoi des 4 interessants 
fascicules de votre Bullet in pour 1924 que j'ai 
bien re<;us. Je vais en faire une analyse pour 
le Repertoire d'Art et d 'Archeologie de la 
Bibliotheque Domet. j'y ai vu avec plaisir votre 
traduction de mon article, dont je vous suis 
bien reconnaissant, ainsi que votre etude sur 
l'eglise de Golia. 

M. Voulitch m'a annonce une invitation pour 
le Congres de Belg.rade. Je so uhaite de pouvoi r 
y aller et de vous y rencontrer. Ve uillez agreer, 
cher Monsieur, l'expression de mes remercie
ments et de mes sentiments cordialeme nt de
voues. 

5. 

L. Brehier 

Clermont, le 20 juillet 1930 
Cher Monsieur, 

ne suis pas pres d'oublier la bienve illance ~ 
mon egard. 

Veuillez agreer, cher Monsieur, l'expression 
de mes sentiments cordiaux et devoues. 

L. Brehier 

1 Evoluţia arhitecturii în Muntenia şi O/tenia, partea I 
lnriuririle străine de la origină pină la Neagoe Basarab, 
1927. 

2 Charles Diehl (1859-1944), istoric al artei ş 
civilizaţiei bizantine, bun cunoscător al artei medieval( 
româneşti. 

3 Gabrie I Millet (1867-1953), istoric francez a 
artei bizantine, director de studii la Ecole des Haute! 
Etudes din Paris şi profesor la Col lege de France, auto
rul unor lucrări de referinţă în domeniul istoriei artei 
bizantine şi balcanice . 

6. 

Mon cher Nicolas, 

Alexandrie 
« La Quarantai ne » 

Port vi eux 
Tel. 630 

j'ai bien re<; u votre ouvrage dont je vous 
remercie bien vivement 1 . Non seulement je 
ne l'ai pas trouve aride mais j'ai regrette de ne 
pas connaître le roumain pour vous suivre de 
plus pres. Sans jeu de mots vous eleve un monu
ment digne de CeUX que VOUS etudiez . 

Dans votre aimable lettre du 4 juin dernier 
vous m'annonciez que vous aviez mis a la poste 
a mon adresse le premier vol ume de l'ouvrage 
sur l'architecture de la Valachie 1 , dont vous 
m'aviez en effet parle et qui aura certainement 
un grand interet. j'avais attend u pour vous re
pondre d'avoir re<;u ce volume, mais ii n'est r a. · ~- ~<-< r....-u ,..,. ,,.._.

1
_ ~ 

pas arrive et je crains qu'il n'ait ete egare.; ,,...-,,_.._, ......-.....-..:..._ ?,c....., ,,..;;--.........._.,- , A..... 
Telle est la raison de mon long silence que je ~ . . 
regrette de n'avoir pas rompu plus tot. Veuillez ~......r J 4- "--- ,M )-~ .M..~ 
m'en excuser, mais je n'ai rien re<;u, ni a mon ~ /'A... ~~ ' ~ ;_ ;..,.... .::..-..-.... -z. 
adresse personnelle, ni a l'Universite. -t:_ "1-....._...:_ 1.......~ ~ ~'1-4 ""'-

Je n'ai pas besoin de vous dire combien /fi. L' „ ci. 17' ~ 
j'aurais ete heureux de lire ce volume en m'ai-?""'"" !"..... . .......... r- .G ~ ~ "'1 
dant de votre resume en fran<;ais et de vous .-~ ""- h,...,...,....__.__....._/- ~ ~ ---

dire mes impressions. Je sais par ce que vous fo-: y,...,_ ~~-, 
m'avez deja donne et par votre chapitre sur ~ -~:..-. ~ ,..„,,..d...._,z- ~ 
l'eglise d'Argesc h avec quelle methode sure I ~ I. ' 

et precise vous travaillez. La question de l'ori- .4-.~-.r ...- r"'--1"'~ r IU' s....---· 
gine de l'architecture valaque m'interesse parti- Â 4 1,.,...... ~~ f'-' . u;ţ'J,_r 
culierement. /',„~ t-r-11.-.-. ""' a..._.,,,~ 1'1 '-. ;'4... 

Ce serait pour moi un grand plaisir de vous <th'+ r 

rencontrer au Congres d'Athenes et de visiter I. /:.~/. 
Mistra en votre compagnie. Je pars des le 1 sep- I' '.c..·..._ ~.._; , ......_. · r.., ~ 
tembre pour le Mont-Athos ou le Min istere ~ · ~ -. ./~ c..,...A:;..., -,;._ ......... 

fran<;ais me confie un e missio n et je me rendrai *" ~-._~ G. .I.... -"" ~ „.?.., „~ 
de la a Athenes. Diehl 2 et Millet 3 seront la. p I ,' ,„ / ţ<..- .... „ 

A"'"--&.. • ~ ..c. t- -4.4.,:.'~ Je souhaite de revoir mes amis roumains et , 
vous, en particulier, cher Monsieur, dont je -' J.L.:::. f""~„ , ; /;, , ..$ 
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Les i li ustrations sont excel lentes et mettent 
en valeur le jeu harmonieux des briques appa
rentes qui rappelent l'exquis manoir d'Ango 
pres de Dieppe. 

j'aime beaucoup, aussi, l'eglise de Goleşti 
avec ses belles arcatures romanes et l'equi
libre de son abside qui m'a fait penser a celle 
de la Chapelle de Santa Fosca, a Torcello. 

Que d'originalite et de touchante na'ivete 
dans le clocheton de bois, l'escalier et Ies fres
ques de la petite egl ise de Lu deşti. 

Enfin j'ai decouvert, grâce a vous, que la 
Vieille-Eglise de Tancarville etait du type du 
clocher sur le pronaos. 

Vos documents sont-ils au point pour la 
partie du 18e siecle qui prouvent un grand 
interet? 

Je suis seul ici depuis dix jours. Therese, Ga
brielle et la petite Annie sont, en ce moment, 
a Cannes et j'attends de leurs nouvelles au 
prochain courrier. Je compte partir, moi-meme, 

Fig. 2. o-c Scrisoare adresată de L. Barthou lui Ni colae 
Ghika-Budeşti. (Foto A. Alessiu) 

le 4 aoOt, par Venise comme j'en ai pri s l'habi
tude depuis trois ans. Le bateau fait une escale 
a Rhodes, une aut re au Pi ree, le tem ps d 'al Ier 
passer deux ou trois heures au Parthenon . 

Je suis heureux des bonnes nouvelles que 
vous me donnez de la familie. J'aimerai bien 
connaître celle de Jean mais, pour cette annee, 
je ne vois pas la possibilite de faire un crochet 
par la Roumanie. je crains fort aussi que nous 
ne puissions nous retrouver sur la Cote d'Azur 
car nos trois mois de conge seront term i nes 
ă la fin d'octobre et vous ne serez pas encore 
a Nice a ce moment-la. 

Fanik 2 va-t-il passer l'ete dans sa montagne? 
Qu'il vienne donc nous retrouver a Tancarville 
en septembre avec un sejour a Paris en octobre. 
Nous aurons grand plaisir a la revoir . 
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L'excellent M. Giovanelli a tout eclairci en 
vous remettent le cheque intouche . Que n'a-t-il 
commencer par la! A ce propos je dois m'ex
cuser de la corvee des explications qui vous 
a ete infligee et vous remercier de vos bons 
offices . 

Rappelez-moi au souvenir de tous que je 
n'oublie pas et croyez, avec Madeleine, a mon 
affectueux sentiment. 

Bien v 6tre 
L. Barthou 3 

1 Nicol ae Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii în 
Muntenia ş i Oltenia, partea a III-a, Veacul al XVII-iea, 
1933. 

2 Este vorba de frul mezin al arhitectului, geologul 
Ştefan Ghika-Budeşti (1904-1959). 

3 Lou is Barthou (1862-1934), om politic francez, 
m inistru de externe, asasinat la Marsilia odată cu regele 
Alexandru I al lugoslaviei . Scrisoarea aceasta dezvăluie 
relaţii de prietenie între familia politicianului francez 
~i cea a arhitectului român, a cărui soţii: avea întinse 
legături în societatea franceză. Totodată Louis Barthou 
ne apare ca un cunoscător al monumentelor româneşti, 
ca un simpatizant al ţării noastre. Aluzia la lucrarea lui 
Ghika- Budeşti stabileşte anul 1933 ca termen post 
quem, sc ri soarea datînd aşadar din anii 1933 sau 1934. 

7. 
L'Epine - Fleurie 
Mont-Louis 
(lndre et Loire) 
23 octobre 1930 

Mon cher ancien eleve et ami. 
J'ai eu le plus grand plaisir a recevoir votre 

lettre qui m'apporte un precieux temoignage 

de votre gratitude pour l'Ecole des Beaux Arts 
de Paris et pour l'enseignement que vous avez 
rei;u a !'atelier au milieu de bons camarades 
qui ont garde votre souvenir i. 

J'ai souvent parle de vous, notamment avec 
un sculpteur frani;ais qui a fait certains monu
ments dans la capitale de la Roumanie 2 ; et 
j'aurai certainement le plus vif interet a rece
voir la publication archeologique que vous me 
destinez. 

Actuellement je suis en Touraine, loin de 
Paris, ou je rentrerai dans quelques jours pour 
y reprendre Ies petites occupations compatibles 
avec Ies quatre ving'ts annees de mon existence. 
Malgre mon grand âge, j'ai toujours le meme 
amour pour notre chere Ecole et pour l'ensei
gnement. Croyez-le ! 

Vous pouvez donc sans crainte m'ecrire et 
me consulter le cas echeant. 

Mes bonnes amities avec mes souhaits Ies 
plus sincerement et cordialement devouees. 

Laloux 3 

1 Arhitectu I N. G hi ka-Budeşti absolvise Şcoala de 
arte frumoase din Paris în anul 1901, rămînînd în relaţii 
cu foşti colegi, dar şi cu profesoru I său V. A. F. Laloux. 

2 Ernest Dubois, sculptor francez, autor al statuii 
lui Ion C. Brătianu şi al celei a lui George C. (Gogu) 
Cantacuzino, amîndouă în Bucureşti. 

3 Victor Alexandre Fran~ois Laloux (n.1850), arhitect 
francez, profesor al lui N. Ghika-Budeşti la Şcoala de 
arte Frumoase din Paris. 
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ACTIVITATEA DMASI 

Raport de deplasare în Austria 
17-21 sept. 1990 

Ca urmare a scrisorii-circulare către serviciile cultu 
rale ale ambasadelor şi către instituţiile de profil din 
străinătate, Bundesdenkmalamt d in Austr ia a trimis 
o invitaţie nominală de participare la Sesiunea anuală 
a Conservatori lor din Austria (Osterreichische Konser
vatorentazung 1990) ce s-a desfăşurat de data aceasta 
în landu I Austria inferioară (Nieder6sterreich). Cazarea 
şi masa au fost asigurate de orga ni zatori, drumul 
Bucureşti-Skt. Polten (tren cls. I) fiind plătit de Minis
terul Culturii . 

s~siunea ştiinţifică a constat din vizitarea ultimelor 
obiecte r·ealizate ori a şantierelor în lucru din partea 
de nord-est a landului, cu expuneri şi demonstraţii la 
faţa locului. Cazarea s-a făcut la Ottenstein, în nou/ 
centru de Conferinţe la cca 80 km nord de Skt. Polten. 
Deplasările celor cca 70 de participanţi (15 invitaţi din 
străinătate) s-au efectuat cu autobuzu I. Organizarea şi 
prezentarea a revenit Conservatoratu I u i din Austria 
inferioa ră (prezent cu 7 specialişti). 

17 septembrie 1990 

Deschiderea sesiunii a avut loc laSkt. Po/ten unde s-au 
decernat meda Ii i pentru merite în restaurare. După
amiază s-a vizitat muzeu/ diocezei din Skt. Po/ten. domul 
restaurat, conservarea picturii pe sticlă şi a amenajării 
interioare din lemn. 

18 septembrie 1990 

La Mănăstirea Altenburg, s-au VIZltat săpăturile 

efectuate în patio şi s-au discutat probleme climatice 
privitoare la biserică. A fost prezentată apoi revitali
zarea şi extinderea vechii primării din Horn. Tot aici 
se află Colegiul piariştilor, reamenajat pentru Academia 
de Arte. La Rosenburg s-au abordat probleme de restau
rare prezentate în Expo 1990. În Langenfeld s-a analizat 
revitalizarea de la Wasserschloss. 

19 septembrie 1990 

În Roabs/Thaya s-au cercetat problemele decopertării 
picturilor. La Drosendorf s-a vizitat sistemul de apărare 
al localităţii. Aspecte ale curăţirii frescelor au fost 

CRONICA INTERNĂ 

abordate la Mănăstirea Geros. Seara a avut loc primi rea 
la Cetatea Ottenstein, actual sediu al Societăţi i de as igu
rare a energiei di n Austria inferioară (Energieversor
gungsgesellschaft). La Centrul de Conferi nţe a fos t 
prezentată broşura „Ocrotirea monumentelor in Austria 
inferioară" după care a avut loc o dezbate re privind 
, ,Protecţia culturală a mediului: Ocroti rea monumentelor 
2000" . 

20 septembrie 1990 

La Poggs•alf s-au discutat probleme legate de păstrarea 
frescelor ext~rioire şi a tencuielilor originale (la Castel) 
şi decaparea de probă a frescelor (în biserică). Au urmat 
restaurarea etajului nobil şi a capelei la Schwarzenau 
(I ucrări de structură) şi o vizită la şantieru I arheologic 
din Sachsendorf, şi la biserica din Pulkau (conservarea 
tencuielilor exterioare şi a altarului gotic) . Z iua s-a 
încheiat cu o discuţie pe tema protecţiei ansamblurilor 
(Polti ngerhof). 

21 septembrie 1990 

În Castelul Oitenstein s-au prezentat fresce romanice 
şi probleme de restaurare ale acestora. La Weissenkir
chen participanţii au urmărit conservarea tencuielii 
originare, şi problematica protejării nucleului locali 
tăţii. La prînz a avut loc închiderea sesiunii. 

La sesiune au participat delegaţi din conservatoratele 
tuturor landurilor din Austria. Participarea externă 

privea nu numai extinderea contactelor ci şi încercarea 
de a face cunoscută experienţa austriacă în intenţia de 
a-şi dezvolta activitatea şi în străinătate. În acest sens 
s-a pus la dispoziţie o I istă a participanţi lor, cu speci
ficarea instituţii lor care i-au delegat, precum şi materiale 
informative . Sesiunea a avut un program foarte încărcat 
(zilnic 7,00-22,00 sau mai tîrziu) notat într-un program 
detaliat. Programul cuprindea pe lingă ordinea de zi 
o concisă prezentare a obiectelor vizitate precum şi a 

problemelor abordate. Ilustraţia consta în hărţi indica
toare de traseu, planuri ale obiectivelor, extrase din 
vechi ved ute etc. 
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Este interesant modul de organizare al activităţii de 
restaurare. La Viena există Oficiul federal (Bundesdenk
malamt) al cărui preşedinte este un jurist asistat de 
Conservatorul general. Oficiul este compus din Secţiuni 
pentru: Arheologie, Arhitectură şi Construcţii, Export, 
Cercetare în restaurare, Conservare şi restaurare, Pro
bleme juridice, Documentare şi Ocrotire în caz de catastro
fe, Probleme financiare, Monumente tehnice. Pe lîngă 

secţiuni există referenţi pentru Grădini istorice şi 

pentru Presă şi informaţii. Mai există Centrul pentru 
inventarierea frescelor medievale. 

În landuri există Conservatorate: Austria (supr. 
83849 km, pop. 7,5 milioane locuitori, 89 loc/km 2 , 

capitala Viena, cu peste 2 milioane locuitori) este orga
nizată în 9 (nouă) landuri incluzînd şi capitala: Burgen
land, Carintia, Austria inferioară, Austria superioară, 

Sa/zburg, Stiria, Tiro/, Vorarlberg, Viena. Aceste Conser
vatorate sînt relativ autonome, ele organizîndu-şi 

activitatea după criterii proprii pe baza bugetului 
repartizat de la Centru. Activitatea este prezentată 

periodic în cadrul acestor Sesiuni anuale, organizat 
pe rînd de fiecare Conservatorat. 

Princip1lele probleme constatate: se dă mare impor
tanţă păstrării substanţei originare; nu au greutăţi 

din cauza seismelor, totuşi inginerii sînt bine puşi la 
punct; disp1.1n de o aparatură sofisticată de cercetare: 

în caz de I ipsă, apelează la specialişti străini (de exemplu 
la polonezi); există nemulţumiri în legătură cu mărimea 
fondurilor alocate; se lucrează mai ales cu firme parti
culare; susţin că n-au arheologi medievişti; sînt la 
început cu problema protecţiei ansamblurilor; există 

probleme din cauza beneficiarilor, persoane private, 
care nu apelează mereu la specialişti etc. 

În cadrul sesiunii s-au arătat interesaţi de problemele 
din România preşedintele şi conservatorul general, 
conservatorii din Burgen land şi Cari ntia, organizatorii 
etc. S-au stabilit contacte cu colegii din Polonia. Cehoslo
vacia, Iugoslavia, Ungaria, specialişti din Germania 

şi Italia. 
În funcţie de situaţie aceste contacte pot fi continuate 

şi prin vizitarea reciprocă. Î'n acest sens ar fi interesant 
de purtat discuţii cu colegii din Europa de Est cu care 
avem probleme comune: privatizarea, trecerea la eco-
nom ia de piaţă, descentrai izarea, reîmpărţi rea terenu
ri lor, solicitările foştilor proprietari de monumente, 
fonduri reduse, lipsa de specialişti şi aparatură etc. 

Prin situare geografică, problematică, tradiţii, Bundes
denkmalamt din Austria poate deveni un partener 
interesant pentru DMASI, după cum Conservatoratele 
din landuri ar putea dezvolta legături cu Comisiile 
Provinciale ale Monumentelor Istorice din România. 

PETER DERER 

Recuperarea arhivei comisiei monumentelor istorice şi 

a Directiei Monumentelor Istorice 
' 

Activitatea de conservare şi restaurare a monumente
lor, ansamblurilor şi situri lor istorice a generat de-a 
lungul anilor formarea mai multor fonduri de arhivă: 
fond Comisia Monumentelor Istorice (CMI), 1909-
1947; fond Direcţia Monumentelor Istorice (DMI), 
1952-1977; fond Direcţia Economică şi a Patrimoniului 
Cultural Naţional (DEPCN), 1977-1989. 

La preluarea acestor fonduri de arhivă de la Casa 
Presei, am constatat o situaţie îngrijorătoare: arhiva 
nu era inventariată conform legislaţiei în vigoare; din 
Ii psă de spaţiu arhiva a fost dispersată la mai multe etaje; 
la etajul 8, în urma cutremurului din 1986, rafturile au 
cedat, determ i nînd deteriora rea unei bune părţi a 
documentaţiei şi a planuri lor. În cadru I fostei DEPCN 
un singur funcţionar se ocupa de arhivă, fototecă şi 

bi bi iotecă, ceea ce explică defectuoasa organizare a mate

rialelor. 
Într-o primă etapă au fost aduse la sediul Direcţiei 

Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice, 
din str. lenăchiţă Văcărescu, nr. 16, următoarele fon-
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duri arhivistice: fond CMI, cca 3000 voi.; fond DMI , 
cca 9 OOO voi. (conţinînd fişe de monumente, dosare de 
monumente, chestionare, avize, materiale de cercetare 
istorică, arheologică etc.), fond DEPCN, cca. 4 500 voi. 
(conţinînd avize, acorduri, documentaţie tehnico-eco
nomică, rapoarte de săpături arheologice etc.). 

În acţiunea de aducere a fondurilor de arhivă au fost 
antrenate mai multe persoane din DMASI: Iuliu Şerban. 
Daniela Marcu, Aurelian Stroe şi Ioan Andron. Greută
ţile de care s-au lovit şi care au făcut dificilă această 
întreprindere se referă la lipsa mijloacelor de transport 
(maşini şi cărători) şi la haosul birocratic. 

Odată fondurile arhivistice aduse, ele au fost ordo
nate pe localităţi şi judeţe, pe teme şi probleme, urmînd 
ca ulterior să se treacă la întocmirea listelor de selecţio
nare şi inventariere, conform legislaţiei, pentru a se 
asigura eficienţa accesului la documentaţie. 

IULIU ŞERBAN 
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Conferinţă de presă la DMASI 

În 18.10.1990 la Direcţia Monumentelor, Ansamblu

ri lor şi Situri lor Istorice a avut loc o conferinţă de presă 
la care au participat publicişti de la o serie de ziare, 
reviste de cultură şi agenţii de persă („Adevăru I". 
„ Neuer Weg", „Azi ", „Libertatea", „Contemporanul", 
„22", Biroul de Presă al Ministerului Culturii, Rompres 

si Agenţia „Novosti"). Gazdele au fost reprezentate 

de dl arh. A. Trişcu, vicepreşedintele CNMASI. domnii 

di recto r i ai DMASI, arh . P. Derer, arh. A. Botez şi 

prof. S. los ipescu, şefi de compartimente din cadrul 
direcţi ei, precum şi specio.lişti din domeniu. 
Conferinţa a debutat printr-o prezentare făcută de 

arh. A. Tri şcu asupra rolului DMASI, prilej cu care au 
fos t expuse şi greutăţile pe care le intimpină Direcţia. 
ca urmare a unei proaste înţelegeri a importanţei şi 

rostu lu i monumentelor în cultura ţării. 

Discuţ ii le s-au axat pe cîteva teme majore, de o 

acu itate dureroasă pentru patrimoniu. S-a vobrit 

as tfel despre distrugerea monumentelor prin demolări 
sau restaurări incorecte, proces care continuă şi azi, 

provocind p1gube incalculabile (P. Derer, A. Botez. 
S. losipescu ). De asemenea despre necesitatea completă

ri i li stelor de patrimoniu şi intrarea lor în circuit 

UNESCO. 
Un accent a fost pus pe faptul că acţiunea trebuie să 

se de>făşoare în paralel cu modernizarea concepţiei de 
mo nument în sensu I complexităţii şi i nterdi,cipl i nari

tăţ i i (vezi necesitatea includerii unor situri arhitecto

ni ce, parc u ri, codrii etc.) (A. Trişcu, S. losipescu). 
Co labo ra rea intre DMASI şi con>tructori i actuali pentru 

realiza rea unei armonii intre vechi şi nou (A. Trişcu, 
A. B:itez) ş i asigurarea cadrelor de lucru specializate în 

r.e; ti ura re au fo>t de ase-nenea discutate (Sanda Ignat, 

S. losipescu). 

Exe11 plifl c3.r ile făcute au arătat că în întreaga ţară 
sit ua ţ i3 mo numentelor este precară, pe alocuri disperată: 

la Alba Iulia se demolează case din perimetrul cetăţii; 

la Grădiştea monumentele dacice sint tratate cu nepă
sare şi se degradează; la Bucureşti s-a distrus de curind 

rondul de la Coşbuc; castrele romane de pe Valea Jiului 
sint în pericol de inundare; la laşi este în pragul demo
lării un front de case din sec. al XIX-iea etc. 

Apelu I special işti lor din DMASI adresat ziarişti lor 

de a sprijini campania de educare a publicului în preţui

rea şi ocrotirea monumentelor a găsit audienţă în rîndul 

participanţilor la conferinţă, Din păcate, însă, ziariştii 

s-au dovedit prea puţin pregătiţi să participe la o discu
ţie, astfel că întrebările puse au fost puţin numeroase. 

Desigur, răspunsuri le au fost prompte. Pe marginea 
Simpozionului de la Brăila privind spaţiul eclazial s-a 
închegat o discuţie despre rolul Bisericii în susţinerea 

monumentelor. A fost aceasta o ocazie în care specia
liştii şi-au exprimat rezervele faţă de optica reprezen

tanţilor clerului ortodox în ce priveşte păstrarea patri

moniului. 
Una din motivaţiile importante ale organizării confe

rinţei de presă a reprezentat-o dorinţa de a convinge 

opinia publică, prin toate mijloacele, de faptul că mo
numentele istorice, dincolo de efortu I de a le întreţine, 

pot deveni o acţiune rentabilă prin amenajarea lor. În 
acest sens s-a invocat exemplu I Spaniei pentru dezvol
tarea turismului. Ideea monumentelor ca sursă de veni

turi nu trebuie neglijată, ea putindu-se adăuga în mod 
fericit la aceea de cunoaştere şi păstrare a patrimoniului 

cultural naţional. 
Ecourile stîrnite în presă de conferinţa organizată 

de DMASI au existat, chiar dacă mai slabe decit ne-am 
fi dorit-o, rămînînd speranţa că inţelegînd importanţa 

m~njului publiciştii vor susţine cauza monumentelor 

istorice. 

GEO RGETA POP 
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VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ 

Al XVII-iea Congres internaţional de ştiinţe istorice 

Mad rid, 26 august- 2 septembrie 1990 

Graţie solicitudinii Ministerului Culturii-am numit 
pe domnul Andrei Fleşu, doamnele Maria Berza ş i 
Maria Ungureanu- pe de o parte şi a ambasadorului 
Regatului Spaniei la Bucureşti, pe de alta, în perioada 
25 august - 5 septerr.brie am întreprins o scurtă 
călătorie în Spania şi am participat la Congresul inter
naţional de ştiinţe istorice, fiind invitat de Comitetu l 
Spaniol de Ştiinţe Istorice. 

Asemeni congresului internaţional de la Bucureşti, 
şi acesta şi-a organizat lucrările pe marile teme, meto
dologie, secţiuni cronologice , organisme afiliate, comisii 
interne, mese rotunde 1. Aflat sub semnu I apropiatei 
comemorări a epopeei columbiene din 1492, congresul 
a inclus cu prioritate între marile teme „Descoperirea 
Americii de către europeni şi consecinţele acesteia". 
A urmat, de un accentuat interes pentru preocupările 
noastre, terra „ Megalopolis-ul in istorie: aspecte eco
non ice, so : ia l-culturale şi politice", apoi „Revoluţii şi 
reforme: influenţa lor asupra istoriei societăţii". 
Secţiunea de Metodologie a abordat concepţiile euro

pene şi asiatice ale timpului în istoriografie, antropo
logie, istoria socială şi istoria culturală şi biografia 
istorică. În cadru I secţiunii cronologice pentru anti
chitate s-au prezentat comunicări despre migraţiile 

de populaţii în America precolumbiană; mituri şi 

simboluri ca sursă a istoriei lumii mediteraneene; 
pentru evul mediu cele referitoare la sistemele feudale 
asiatice; lumea rurală şi mişcarea comunală; pentru 
perioada modernă acelea privind cerealele în istoria 
mondială; modernizarea lumii arabe; dec li nu I Impe
riului otoman; pentru contemporaneitate - formaţia şi 

şcolile tehnice în societatea modernă; evoluţia profe
sională a femeii şi statutul ei social după revoluţia 

industrială; noi cercetări asupra tratatelor încheiate 
în preajma şi în timpu I celui de-al doi !ea război mondial; 
progresul păcii şi regresul războiului- un model de 
interpretare a secolului XX; politica soc i ală în seco
lele XIX-XX; conştiinţa naţională, unitate şi mişcări 

popu lare în Asia şi în Africa. Li s-au adăugat cîteva 
teme care se întindeau pe mai multe secţiuni crono
logice: antichitate şi ev mediu (naşterea şi răspîndirea 

ştiinţei; mişcări şi schimburi intelectuale); ev mediu 
şi perioadă modernă (organizarea muncii; raporturi 
între evrei, creştini si musulmani; state şi imperii în 

i Două elegante volume de 700 pagini tipărite la 
Mad rid reunesc comunicările şi rezumatele p rimite la 
timp de comitetul spaniol. 
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Africa înainte de 1800); ev mediu, modern şi contem
poran (strategii pentru menţinerea la putere; centru şi 
periferie: metropole şi colonii; boală ş i societate). 

Numai şi doar înşiruirea direcţiilor de lucru ale 
congresu I u i este în măsură să reflecteze efortu I Comi
tetu I u i i nternaţiona I de ştiinţe istorice de abordare 
uni versa I istă, dezeu ropenizantă şi, în aceeaşi măsură, 
încercarea de a implica în chestiunile arzătoare ale lumii 
contemporane cercetarea istorică . 

Din activitatea organismelor internaţionale afiliate 
şi a comis iuni lor interne nu lipsite de interes pentru 
specificul muncii noastre au fost lucrările Comisiei inter
naţionale pentru istoria oraşelor, unde s-au discutat 
reglementări le pentru crearea noi lor oraşe şi a cartie
relor în secolele XIV-XVIII, sau Comisia internaţio
nal ă de istorie comparată ec l eziastică preocupată de 
studiul tapo-sociologic al implantării cultelor în oraşe. 

S i m il ară însemnătate au avut cîteva din mesele ro
tunde organizate de-a lungu I congresu lui: „Surse, 
manuscrise din vremea lui Marco Polo (1250-1300)". 
„Aspecte tehnice ale industrializării în ţările meditera
neene în secolele XIX-XX", „Budapest şi New York: 
o analiză paralelă", „Informatică şi istorie" şi, de bună 
seamă, „Istoricii şi salvarea moştenirii culturale a 
umanităţii". 

Pentru cititorul poate uimit de evantaiul prea larg 
de informaţii din care trebuie să se adape specialistu l 
în monumente, ansambluri şi situri istorice, trebuie 
spus, de pildă, că prima masă rotundă menţionată are 
directă legătură cu evidenţa şi cartarea situri lor istorico
arheologice din secolele XIII-XIV ale litoralului pon
tic românesc. Intervenţia mea la această masă rotundă, 
condusă de profesoru I R. H. Britnel I (Marea Britanie), 
a subliniat tocmai acest aspect. necesitatea continuării 
despuierii surselor manuscrise-îndeosebi a actelor 
notariale genoveze, pe urmele lui G. I. Brătianu. şi 

Michel Balard, dar nu numai a lor, şi confruntarea lor 
cu rezultatele săpături lor arheologice. 

Cît priveşte discuţia despre istorici şi salvarea moş
tenirii culturale a umanităţii- purtată într-o fierbinte 
şi înmiresmată după-amiază madrilenă, în unul dintre 
amfiteatrele Facultăţii de Medicină a Universităţii 

Complutense, discuţie prezidată de profesoru I sovietic 
S. M. Tihvinjski 2 şi domnul Ernesto Benito Ruano 
(Spania). m-am simţit obligat să deschid larg ferestrele 
adunării spre confruntarea dintre cu I tură şi total ita-

a S. M. Tihvinjski a fost deopotrivă autorul unei intere'" 
sante comunicări justificatoare a politicii staliniste ce a 
dus la i nchei e rea, respectarea şi apoi denunţarea pactu· 
lui de neutralitate sovieto-japonez din 13 aprilie 1941. 
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rism, în speţă cel marxist- leninist şi asupra cazu lui, 
exemplar, al României de după cel de-al doilea război 
mondial. Am atras atenţia că unul din mijloacele me n
ţinerii la putere a totalitarismelor făţişe sau mascate, 
a fost şi nimicirea trecutului, fie el materializat în 
monumente, fie a simţulu i istoric, a istoriei însăşi. 

Propunerea ce am făcut ca mesajul comunitătii 

ecumenice a istoricilor reuniţi la Congresul de la 
Madrid să fie declararea ultimului deceniu al mile-

n iu lui drept deceniul conservării patrimoniului cul
tural şi natural al Terrei, a fost îmbrăţi~ată cu căldura. 
Nu am putut încheia scurta călătorie spaniolă fără " 
vizita Escorialul şi Toledo, fără o măcar scurtă zăbavă 
în faţa manuscriselor istoriilor otomane din secolele 
XVI-XVII păstrate la Biblioteca regală din Madrid, 
în filele cărora am regăsit faptele românilor sub Ştefan 
cel Mare. 

SERGIU IOSIPESCU 

Colocviul internaţional privind monumentele, Bratislava, 1990 

Desfăşurat în perioada 24-29 septembrie 1990, 
colocviul international cu tema „Cetăţi şi oraşe isto
rice din Slovacia" s-a dorit şi a fost o întîlnire între 
specialiştii din zona centrală şi estică a Europei, menită 
a confrunta opinii în legătură cu protejarea, conservarea, 
restaurarea şi valorificarea monumentelor istorice de 
tip cetate, palat sau ansamblu de arhitectură. 

Pentru realizarea unei înţelegeri cit mai depline a 
monumentelor Slovaciei şi faptelor petrecute în legă
tură cu ele, colegii ţării gazde au organizat un colocviu 
itinerant, dind posibilitatea participanţilor să cunoască 
direct cetăţi şi oraşe din cele trei provincii istorice, 
mărturii ale civilizaţiei evului mediu şi Renaşterii, 
perioadă în care Slovacia s-a aflat sub do mi naţia Ungariei. 

Aflat sub egida instituţiei similare DMASI din Bra
tislava STATNY USTAV PAMIATKOVEJ STAROST
LIVOSTI, în organizarea d-nei ing. arh. Jt1lia Takatsovă 
şi a d-nei Eva Petrăskovă. istoric de artă, colocviul a 
reunit arhitecţi, ingineri, istorici de artă şi pictori 
restauratori din Ungaria, Polonia, Iugoslavia, Bulgaria, 
URSS, Germania Democrată, Elveţia precum şi pe di
rectorul centrului lnternationales Stădte forum Graz 
- E1n Zentrum fUr Stădte und Gemeinforum, iar din 
partea României, pe arh. Marinel Oaia, şef al Compar
timentului avizare şi dr. în istoria artei Cezara Mucenic, 
şef al biroului Documentare din DMASI. 

Au fost vizitate cetatea Bratislavei (sec. XI-XVIII), 
fortăreaţa Devin, castelu I Stara Lubovna (sec. XIII
XIV), castelele Trencin (sec. XI-XVII) şi Beckov 
(sec. XII-XVIII), Spissky hrad (sec. XVII-XVIII), 
curtea antica de la Ducovâ şi oraşele istorice 
Kezmarok, Levoca, Bordejov, Spisske, Podhradie, pre
zentîndu-se la fiecare istoricu I construcţii lor şi lucră

ri le de conservare, restaurare şi valorificare întreprinse 
sau în curs de desfăşurare. 

Plecîndu-se de la un concept larg asupra modului de 
protejare şi restaurare a bogatu lui inve ntar demo nu
mente istorice deţinut de Slovacia, bazîndu-se pe fon
duri generoase din partea statului şi pe continuitatea 
activităţii instituţiilor de profil, s-a reuşit o bună între
tinere a cetăţi lor, palatelor şi clădiri lor din centrele 
istorice. Restaurarea a încercat să restituie aspectul 
clădiri lor, urmărind gravuri de epocă, admiţîndu-se şi 

reconstituiri „ă la maniere de" sau intervenţii pur 
constructive care modifică radical unele părţi ale monu
mentului, totul în favoarea realizăr ii pitorescului clă-

di ri i, a soluţii lor rrai faci I api icabi le şi a intereselor 
determinate de noile funcţiuni: muzeu, obiectiv tu
ristic, hotel cu circuit limitat etc. Acelaşi criteriu a dus 
la întrebuinţarea frecventă a cimentului şi betonului, 
admiţîndu-se şi sugerarea unor materiale de construcţii 
tradiţionale (cărămida, piatra), prin aceasta neavîndu-se 
însă în vedere reconstituirea materialelor şi tehnicilor 
tradiţionale. 

Cetăţile au creat probleme deosebite, caracteristica 
lor fiind modul de valorificare a sitului natural, e le 
fiind clădite ca o prelungire a stîncilor pe care se ridică 
şi a căror formă o urmează. Lucrări le de completare sau 
înlocuire a zidăriei distruse s-au făcut pe aceleaşi 
criterii de punere în valoare a calităţilor turistice. 
rapiditatea intrării în circuitele de valorificare cîşti
gînd în faţa cercetării ştiinţifice. Aceasta ar fi determinat 
reconstituiri de mai mare autenticitate istorică, dar. 
evident, mult mai greu realizabile. 

În ceea ce priveşte oraşele, protejarea lor s-a făcut 
prin declararea ca rezervaţie istorică a întregului peri
metru al vechiului oraş, cu toate clădirile cuprinse, 
indiferent de anul construcţiei. Toate clădirile au pri
mit plăcuţe pe care s-a trecut emblema Direcţiei monu
mentelor istorice şi număr de inventar. i n acest mod 
s-a protejat întregu I sit urbanistic, cu toate valorile 
sale: clădiri, trame stradale, piaţete, parcelări etc. În 
prezent multe dintre acestea sînt deja restaurate, casă 
de casă, criteriul rămînînd acelaşi- reconstituirea 
aspectului şi nu păstrarea clădirilor vechi. 

Generosu I traseu parcurs şi bogăţia monumentelor 
ce le-a cuprins, au făcut ca dezbaterile să se reducă la 
informări despre activitatea specifică fiecărei ţări şi nu 
la o confruntare de opinii, constatîndu-se în general şi la 
co legii din Polonia: arh . Krzysztoj Kominski şi arh. 
PrzemyslawWofoiakowski şi Bulgaria arh. Konstantin 
Peev disponibilitatea pentru soluţii de restaurare deter
minate în principal de necesităţile de valorificare . 
În acest context, participarea românească a însemnat în 
special prezentarea situaţiei monumentelor istorice dir 
ţara noastră, cu accent pe problemele ce instituţiona
lizare a protejării lor, subiect solicitat ce col€gii parti · 
cipanţi, care şi-au manifestat interesul de a curcaşte 
în direct marile valori româneşti atit de urgisite i r 
vitregia ultimei jumătăţi de veac. 

Dr CEZARA MUCENIC 
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RECENZII, PREZENTĂRI 

Dinu C . Giurescu 

The Razing of Romania's Past , Washington , 1989, 
68 P+ilustr. 

Cartea d-lui D. Giurescu reprezintă un raport de 
conservare asupra situaţiei arhitecturii traditionale 
r~mâne~i publicat în 1989 la Washington, sub ' auspi
e11le secţ1e1 l.C.O .M.0.S. din S.U.A„ integrîndu-se în 
Proiectul fundaţiei Kress pentru un program euro
pean de conservare a fondului internaţional de monu
mente. 
Această dare de seamă avea drept scop informarea 

corectă, precisă şi concisă a forurilor internaţionale şi a 
specialiştilor din domeniul conservării monumentelor 
şi de-a atrage atenţia asupra pericolului în care se afla 
patrimoniul de arhitectură traditională românească 
foarte grav afectat de politica de' „sistematizare" şi 
modernizare a regimului ceauşist, prin a cărei apli
care, centre istorice, ansambluri, monumente medie
vale, întregi aşezări rurale au fost sau urmau a fi de
molate. După cum bine se ştie odată cu ele dispăreau 
~ărt.urii de cult~ră materială reprezentative, pentru 
istoria noastră ş1 pentru creaţia românilor, precum 
ş i. ~ea a minorităţilor naţionale de pe teritoriul Româ
n1e1 . 

Demersul d-lui Dinu Giurescu constituia, atunci 
cînd ~ fo?t scris'. o încercare disperată de-a convinge 
forurile internaţionale de oportunitatea unei inter
venţii urgente, care să stopeze „cursa" demolărilor 
din România. 

Î~trucît istoria civilizaţiei şi artei româneşti este 
puţ.1n cunoscută în lume, iar informaţiile despre politica 
soC1al-culturală a regimului totalitar ceauşist ajungeau 
adesea deformate şi insuficiente, autorul şi-a construit 
o pledoarie menită să ofere datele istorice necesare 
î nţelegerii „cazului" patrimoniului românesc-, evi
denţiindu-i specificitatea, valoarea istorică şi culturală 
în context european şi o analiză istorico-sociologică 
a realităţii româneşti contemporane, pe baza datelor 
statistice ş i documentare (dezbateri ale specialiştilor, 
memo'.ii şi s.e;ii. de legi şi decizii oficiale) ce punctează 
evoluţia pol1t1e11 culturale ceauşiste decisă să distrugă 
personalitatea istorică şi culturală a poporului român. 

Impactul lucrării asupra cititorului este asigurat de 
stilul american în care este conceput textul, de numai 
40 p. şi 20 p . aparat critic, cu principalele idei eviden
ţiate de titlurile paragrafelor şi de sustinerea demon
straţiei cu un bogat material ilustrativ în~oţit de comen
tarii, material organizat în interiorul fiecărui capitol 
pe criterii administrative şi etnice. 
. Primele două capitole analizează situaţia oraşelor 

ş1 satelor postbelice cînd, ca urmare a industrializării 
forţate a României, populaţia urbană creşte de la 20% 
în 1968 la 50,6% în 1985. Astfel în vechile şi noile 
centre urbane s-au construit pînă în 1970 cartiere de 
blocuri în zonele suburbane, dar nevoile crescînde de 
spaţiu de locuit au condus la ideea de demolare a 
vec~ilor centre sau cartiere, pentru a se construi blo
curi care să permită o mai mare densitate de populaţie 
pe m2 • 

În urma dezbaterilor şi studiilor de specialitate 
realizate de Direcţia Monumentelor Istorice în 1966, 
în 1973 aceasta a propus păstrarea intactă a 25 centre 
istorice, mai ales în Transilvania, cele cu o structură 
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mai puţin definită urmînd a suporta modernizări ce 
să permită integrarea zonelor vechi în noua structură 
urbană. S-a propus de asemenea elaborarea unor soluţ i i 
stilistice care să continue tradiţia arhitecturii româ
neşti. O a doua soluţie, complet opusă celei prezentate 
de Direcţia Monumentelor Istorice, susţine demo
larea aproape totală a oraşelor, construirea de clădiri 
moderne şi păstrarea izolată a unor ansambluri sau 
monumente istorice. 

Conform Legii pentru sistematizarea teritorială ur
bană şi rurală din 1974 au fost aproape complet de
molate centre de oraşe ca Tîrgovişte, Suceava, Piteşti, 
Vaslui, Giurgiu, Craiova, Constanţa. 

Hotărîrile aplicate din 1985 prevedeau ca în 1990 , 
90% din populaţia Bucureştiului să locuiască în blocuri 
noi, iar în următorii 15 ani toate aşezările rurale tre
buiau urbanizate prin concentrarea populaţiei din ce le 
13 623 de localităţi în numai 5 000-6 OOO, în vederea 
„îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă a populaţiei de 
la sate". 

Autorul subliniază că toate aceste decizi i eludau 
complet valoarea istorică şi cea material-afectivă a 
moştenirii de arhitectură tradiţională, faptul că o bună 
parte a acestui fond de locuinţe se păstrau într-o stare 
bună de conservare şi răspundeau nevoilor de confort 
contemporan ; faptul că populaţia rurală ş i-a refăcut 
în proporţie de 75% locuinţele, în materiale dura
bile şi cu parametri superiori de confort. 

Demolările din oraşe au desfiinţat sau mutilat perso
nalitatea complexă şi diversă a aşezărilor, obligînd 
oamenii să trăiască în aglomerări de blocuri stereotipe , 
cu efect alienant asupra individului. Regrupările ş i sist e
matizările din mediul rural au desfiinţat aşezări întregi, 
compuse adesea din gospodării prospere , dezrădăci 
nînd populaţia românească, maghiară, germană, sîr bă 
din localităţi cu vechime de secole . 

Ultimele două capitole analizează activitatea de res
taurare a Direcţiei Monumentelor Istorice (1954-
1977), centri buţia acestei instituţii la influenţarea poli
ticii de sistematizare a centrelor urbane şi rura le, 
precum şi eforturile colective şi particulare ale celor 
ce-au încercat să apere patrimoniul naţional atenţio
nînd conducerea de stat ş i partid şi informînd for urile 
internaţionale. Direcţia Monumentelor Istorice re
înfiinţată în anii '50 a desfăşurat o activitate de îna lt 
nivel profesional în domeniul evidenţei cercetări i, 
conservării şi restaurării patrimoniului de arhitectură 
şi pictură murală, a editat reviste de profi l ca „Revista 
muzeelor", a reluat publicarea „Buletinului monu men· 
telor istorice". Cu toate acestea, în urma unei „reor· 
ganizări" Direcţia a fost desfiinţată în 19n, supravi e· 
ţuindu-i Comisia Patrimoniului Cultural Naţional. 

După cutremurul din 1977 şi după desfiinţarea 
Direcţiei Monumentelor, demolările din ţară şi Bucu· 
re~ti s-au accentuat, culminînd în anii 1984-198: 
cînd au fost distruse cartiere întregi, monumente de 
valoare europeană ca mănăstirea Văcăreşti , biseri e< 
Cotroceni, 37 de localităţi au fost masiv supuse demo· 
lării, toate centrele istorice au fost grav afectate 
peste grădinile şi gospodăriile multor sate s-au înăl ţa1 
blocuri. 

Istorici, istorici de artă, arhitecti, membri ai Co 
misiei Naţionale a Patrimoniului cuitural, printre CarE 

se numără prof. Vasile Drăguţ, prof. Dionise Pippidi 
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prof. Grigore Ionescu, arh. A. Trişcu, arheolog Radu 
Popa, prof. Dinu C. Giurescu, istoricul de artă Răzvan 
Theodorescu au întocmit numeroase memorii adresate 
diferitelor organisme de stat şi de partid. Emisiunile 
de radio ale Europei libere au dus o constantă cam
panie de informare asupra situaţiei disperate în care 
patrimoniul românesc se află. Din păcate aceste demer
suri n-au avut efectul dorit. 

Lucrarea profesorului Dinu C. Giurescu se înscrie 
pe această linie, continuînd într-o formă mai amplă 
şi cu adresă mai largă demersurile personale sau colec
tive la care a participat cînd era în ţară. 

Numai istoria a putut opri coşmarul antiuman şi 
anticultural al demolării zestrei noastre de arhitec
tură şi a sufletului acestui popor. 

CORINA POPA 

Hermann Fabini 

Got ik in Hermannstadt (Goticul în Sibiu). 

Bucureşti , Editura tehnică, 1989, 267 p . 

Aceeaşi imagine a unei ipotetice reconstituiri a cele
brului ansamblu de pieţe din Sibiu întîmpină cititorii 
de pe copertele a două cărţi : Sibiul gotic, Editura 
tehnică, 1983 şi Gotik in Hermannstadt (Goticul în 
Sibiu), Editura tehnică, 1989. Acelaşi autor- dr. arh. 
Hermann Fabini. Pe pagina de titlu a cărţii editate în 
1989 este specificat „ ubersetzt von Rudolf Herbert 
und Hermann Fabini" - tradus de Rudolf Herbert şi 
Hermann Fabini. O traducere deci. Răsfoind însă 
cartea şi zăbovind asupra materialului grafic şi asupra 
conţinutului, privirea este reţinută de imagini şi titluri 
de subcapitole noi. 

Structura generală a cărţii este aceeaşi: cinci capitole 
cuprind detaliat, în numeroase subcapitole cu ilustraţie 
bogată, fazele şi concluziile riguroasei metode de cer
cetare aplicată, prezentată schematic în „Introducere". 

Primul pas, „Cadrul general'', pare la prima vedere 
că se poate pierde uşor în variatele şi nenumăratele 
informaţii ce trebuie studiate. Sînt însă sistematizate 
în două mari categorii: una privind contextul medieval 
transilvănean şi în paralel cel central european (situaţia 
economică, socială şi politică), cealaltă privind infor
maţii specifice oraşu I u i Sibiu. Pri ma, creionată prin 
aspecte precum organizarea ansamblurilor urbane şi 
modul de fortificare, este fixată pe cît posibil în cifre 
(suprafaţa ocupată la sol, număr de locuitori), iar a 
doua cuprinzînd principalele izvoare de informaţii
documente, descrieri ale oraşului şi reprezentări grafi
ce; ambele sînt sustinute de o trecere în revistă a 
literaturii de specialitate apărute începînd cu secolul 
19. Această analiză a permis trasarea unor paralele 
între arhitectura transilvăneană şi cea central euro
peană şi o comparaţie permanentă între Sibiu şi oraşe 
europene importante (capitolul IV). Alăturînd planurile 
de exemplu, se constată că în secolul 15 Viena nu era 
cu mult mai mare decît Sibiul, acesta la rîndul lui fiind 
comparabil cu Cracovia şi mai mare decît Gdansk. 
Înscriindu-se în linii mari în direcţia arhitecturii central 
europene (Austria, Germania de sud, Slovacia) prin 
caracteristicile principalelor ansambluri urbane şi pro
grame de arhitectură civilă, Sibiul prezintă totuşi din 
acest punct de vedere două particularităţi : una consti
tuită de lăţimea mare a străzii „9 Mai", trasată în 
secolul 16, cealaltă din forma pieţei mari. În ceea ce 
priveşte detaliile de arhitectură, datorită lipsei de 
martori ai goticului timpuriu şi matur, singurele ana-

logii posibile sînt cele cu detalii similare ale goticului 
tîrziu. Elementele păstrate alătură Sibiul din punct 
de ved.ere al morfologiei formelor de oraşele Praga, 
Cracovia, Regensburg, Nurnberg. însoţind principalele 
drumuri de legătură ale Sibiului cu vestul şi nordul 
continentului. Această constatare a incitat probabil 
la studiul amănunţit al iconografiei gotice: gravuri, 
imagini prezente pe altare (Mediaş, Tîrnave) şi chiar 
pe obiecte de podoabă (paftaua descoperită în mormîn
tul lui Radu Vodă la Curtea de Argeş). Acestea, dacă 
nu oferă informaţii precise asupra oraşelor din Tran
silvania, oferă puncte de vedere noi în cunoaşterea 
aspectului de ansamblu a oraşului gotic şi a casei gotice 
(forme de acoperişuri, învelitori, pinioane, cornişe, 
goluri şi cromatica clădirilor reprezentative, dar mai 
ales ale celor ce formează masa), imagine care se consti
tuie în instrument de lucru pentru interpretarea for
melor păstrate în arhitectura ardelenească. 

Încadrat în tabloul general economic, politic şi cul
tural şi al interferenţelor cu alte ţări, fenomenul arhi
tecturii gotice civile, în special al locuinţei din Transil
vania, poate fi sintetizat într-un vocabular de elemente 
tipice, faţă de care autorul caută sinonimii, omonimii, 
antonimii ale vocabularului gotic sibian. 

Martorii sau rămăşiţele arhitecturii gotice din cen
trul istoric al oraşului Sibiu, ca şi analiza şi sinteza infor
maţiilor oferite de acestea constituie rezultatul activi
tăţii de cercetare şi restaurare depuse de arhitectul 
Hermann Fabini de-a lungul unei lungi perioade de 
timp. Materialul este prezentat conform principiului 
de descompunere a ansamblului în subansambluri, 
elemente şi detalii, pentru a fi reunit în final într-o 
cartare a elementelor gotice existente în zona istorică 
a oraşului Sibiu, cartare care evidentiază consistenta 
deloc neglijabilă a substanţei gotice păstrate, a cărei 
cunoaştere este indispensabilă oricărei intervenţii în 
ţesutul urban şi oricărei restaurări. Desigur în această 
hartă lipseşte prima verigă a ansamblului - progra
mele de arhitectură specifice goticului, ale căror carac
teristici s-au modificat în timp. Toate celelalte trepte 
de descompunere sînt prezente şi toate subliniază 
preferinţa pentru dezvoltarea pe verticală a construc
ţii lor, preferinţă născută din necesitatea de a econo
misi teren, din condiţiile climatice, dar şi din dorinţa 
de prestigiu social şi din modă. Dintre părţile de clă
dire caracteristic gotice se desprind turnurile-locuinţă, 
prezente la Sibiu ca în întreaga Europă centrală, bovin
dourile şi rezalitele, importante în compoziţiile asi
metrice tipic gotice. dar şi scările în spirală şi contra
forturile, acestea din urmă rare la clădirile civile, 
eforturile provenite din sistemele de boltire joase în 
cazul acestora fiind suficient de mici pentru a fi pre
luate de ziduri, eventual de tiranti. 

Apropiindu-se de detaliul con~tructiv şi artistic, 
autorul se opreşte stăruitor asupra acoperişurilor şi 
pinioanelor, majoritatea descoperite în zidăria actualelor 
poduri (este elocventă şi binevenită în acest sens foto
grafia nr. 31, absentă în ediţia din 1983). Cercetările 
întreprinse au dus la concluzia că pinionul în trepte a 
fost caracteristic pentru arhitectura gotică timpurie 
din Sibiu, ca şi pentru majoritatea oraşelor din Europa 
centrală, de exemplu Regensburg. Unghiul de încli
naţie al acestor şarpante creşte o dată cu afirmarea 
tendinţei de verticalizare a clădirilor gotice, care sfîr
şesc în secolul 14 prin a adopta pinionul triunghiular. 
În legătură cu urmele vechilor acoperişuri au putut fi 
evidenţiate desigur. şi urme ale şarpantelor şi înveli
torilor dispărute. lncă păstrate, într-o măsură mai 
mare sau mai mică, zidurile au prilejuit o trecere în 
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revistă a tehnicilor şi materialelor de construcţie din 
secolul 13 pînă în secolu 116. Seria detalii lor constructive 
se încheie cu prezentarea soluţiilor uzuale de acoperire 
a spaţiilor interioare, din care nu lipsesc tavanele 
drepte de lemn, preferate desigur, din multe puncte 
de vedere sistemelor de bolti re pe nervuri, mai ales 
în cazul clădirilor obişnuite. Detaliile de arhitectură 
caracteristice cuprind golurile, de la ferestrele de 
pivniţă la cele de pod, nişele şi un material bogat 
despre ancadramentele de piatră, dar şi de lemn, 
despre nervuri, profile de socluri şi cornişe. 

La fel de bogat ilustrat este şi subcapitolul rezervat 
decoraţiilor: scuturi, console, fleuroane, feronerii. 
Paginile despre elemente ale arhitecturii gotice mai 
puţin cercetate de obicei, cum sînt pardoselile, moda
lităţile de iluminat artificial şi de încălzire, prezintă 
un interes deosebit . 

Informaţiile extrase din acest demers de descomnu
nere pînă în cele mai mărunte detalii ale unei clădiri, 
pot fi folosite la reconstituiri ipotetice în sens invers, 
de la detaliu la clădire şi apoi de la clădire la ansamblu 
urban, dar nu în sensul conferit acestei operaţii de 
restaurarea bazată pe unitatea de stil. În acest caz, 
semnificativ este faptul că reconstituirile nu se 
fac prin simpla îmbinare de elemente ca piesele unui 
puzzle, ci se fac şi pe baza celor mai diverse informaţii 
extrase din documente istorice, de arhivă, reprezen
tări grafice . Descrierea spaţiilor interioare ale locuin
ţelor şi ale funcţiunilor acestora, aspecte ale arhitec
turii gotice mai puţin cercetate, este în asemenea 
condiţii probabil foarte aproape de realitate. Schiţele 
succinte ale fortificaţiilor şi ale clădirilor destinate 
funcţiunilor publice întregesc imaginea formată mental 
asupra oraşului gotic, cu principalele sale străzi şi 
ansambluri urbane, din care rezultă descrierea grafică 
prezentă şi pe coperta celor două cărţi. În ciuda unui 
coeficient de incertitudine de neevitat în construcţia 
unor astfel de imagini, această reconstituire reprezintă 
rezultatul concret al unei metode de investigaţie 
care pune la îndemînă nu numai o mare cantitate de 
informaţii dar şi, în primul rînd, posibilitatea de a 
interpreta fenomenul arhitectural într-un cadru com
plex, situaţie de natură să releve caracteristici şi dimen
siuni de nesesizat în alt fel. Dacă două principii, al 
linearităţii şi al verticalităţii caracteristice arhitecturii 
gotice din Sibiu nu surprind, ele fiind cunoscute ca 
principii general valabile în arhitectura gotică, cel 
de-al treilea, fără o asemenea reconstituire, ar fi fost 
mai puţin evident. Principiul concavităţii, astfel denumit 
de autor în lipsa unui termen consacrat (lipsă care nu 
face altceva decît să sublinieze absenţa acestui princi
piu din arhitectura gotică a altor domenii şi a altor 
ţări), nu poate fi neglijat, el fiind prezent în detaliul 
decorativ, dar mai ales la nivelul ansamblului urban 
unde se concretizează în nişe şi alveole, în modul de 
aliniere al caselor, deci în delimitarea spaţiului necon
truit de cel construit. 

Ultimul capitol al cărţii este dedicat restaurării monu
mentelor gotice din Sibiu, domeniu practic de aplicare 
a metodei de cercetare şi a materialului obţinut prin 
analizele şi sintezele prezentate. Autoru I nu evită 

comentarea termenului de „monument de arhitec
tură", punctează factorii principali cu ajutorul cărora 
se stabileşte valoarea de monument şi ordinea valorică 
a monumentelor dintr-un ansamblu, subliniind subiec
tivismu I, conţinut în doi din aceşti factori - ca I itatea şi 

4) 

simbolul. În continuare, expunerea corelaţiei dintre 
cercetarea ştiinţifică şi practica de restaurare se deru
lează pe baza unui exemplu: restaurarea locuinţei
turn din incinta Primăriei vechi, descriere completă, 
de la cercetarea pe şantier, pînă la faza de avizare a 
proiectului de către Comisia Monumentelor Istorice. 

Cu ocazia şantierului de restaurare, în 1985 s-au des
coperit urmele unei clădiri cu pinion în trepte. mai 
veche decît cea din strada Avram Iancu, nr. 16. Părţile 
constructive şi detaliile eliberate (fragmente de tencu
ială pictată, ferestre de pod, o nişă, urme de bolţi şi 
ziduri) au justificat o cercetare minuţioasă, descrisă 
pe larg. A rezultat stabilirea a trei faze de construcţie 
şi reconstrucţie, din care cea mai veche a fost datată 
în secolul 13, prin analogie cu tehnica de construcţie 
asemănătoare cu cea a unei case din Sighişoara din acest 
secol , datare susţinută ş i de caracteristicile stilistice 
ale fragmentelor descoperite (fereastra), de trecere de 
la romanic la gotic. Concluzia cea mai importantă a 
a~estui subcapitol, nou faţă deediţiadin1983, pune sub 
semnul întrebării afirmaţia privind prezenţa sporad i că 
a clădirilor de zidărie în arhitectura transilvăneană 
anterioară secolului 16. Locuinţa cu pinion în trepte 
de lîngă turnul-locuinţă al primăriei vechi din Sibiu 
surprinde prin mărime şi prin masivitatea zidăriei . 

Un al doilea subcapitol, ce vine să completeze cartea 
editată în 1983, se referă la problema cromaticii. Pro
blemă controversată, care desparte arhitecţii restauratori 
în adepţi ai formei şi adepţi ai unităţii între formă ş i 
culoare, ea numără printre primii cercetători ai ei ş i 
arhitecţi transilvăneni, incitaţi de nurreroasele clădir i 

medievale păstrate cu modificări nesemnificative. 
Poziţia „pro culoare" a acestora a fost consolidată 
de cercetările ulterioare, care au demonstrat impor
tanţa majoră a rolului atribuit culorii în arhitectura 
medievală românească ş i cea transilvăneană în special. 
Adoptarea acestei atitudini şi î n practică este împie
dicată de dificultăţile legate de stabilirea aspectului 
original, deseori mutilat de intervenţiile puriste din 
secolul 19 şi de restaurări radicale, datorate unor 
finanţări generoase . În orice caz, şi în domeniul restau
rării trebuie api icat principiu I select iv - forma origi
nală putînd fi păstrată într-o prea mică măsură, între
cută de valoarea artistică a vreunei concepţii ulterioare , 
sau incompatibilă cu ambientu I contemporan al monu
mentu I ui. Descrieri le cercetători lor şi restaurări lor 
întreprinse în interioru I şi exterioru I biserici lor din 
Sibiu, Mediaş, Braşov. Bartolomeu, Biertan ofe ră 
cititorului imaginea iniţială a acestora, surprinzătoare 
prin puterea şi combinaţii le coloristice - din păcate 
prea puţin sugerate de editarea alb-negru a materia
lului grafic. Acelaşi mod de prezenta1e diminuează 

forţa sugestivă a acuarelelor realizate de JOhann Bobel 
în Sibiul anilor 1853-1855, care completează în ediţia 
din 1989, ilustraţia ultimului capitol al cărţii „Obser
vaţii privind restaurarea zonei centrale a oraşului isto
ric ' '. Conţinutul acestuia se sprijină şi pe conluzii le 
desprinse din practica de restaurare. 

Interes prezintă şi bibliografia, care numără în noua 
ediţie aproape dublul titlurilor trecute în ediţia din 
1983. Peste douăzeci de titluri formează şiru I lucră
ri lor despre Sibiu, ce debutează cu schiţa istorică a 
lui Gustav Seivert din 1859 şi se încheie cu Volumul de 
faţă, care reprezintă mai mult decît traducerea ce lui 
editat cu şase ani în urmă. 

ANCA Z AMF IRESCU 
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„Atheneu m '' 

Revistă europeană de cultură, artă , ş:tiinţă ş i invăţămint 
Nr 1, 1990 

Revistă a „Asociaţiei Oameni lor de Ştiinţă, Artă şi 
Cultură din Rorioânia", „Atheneum" îşi propune un 
program complex. raportat la niveluri le de cunoaştere 
actuale. Caracteru I enciclopedic este datorat atît com
ponenţei conducerii revistei, cît şi semnatari lor arti
colelor, în scopul mărturisit de preşedintele ei dl. 
Ion Cioflan, de „repunere în drepturi a patrimoniului 
românesc, de a contribui la chemarea spiritualităţii 
naţionale, reaşezînd-o în circuitu I mondial, la strîn
gerea legături lor între românii de pretutindeni" . 

Subiectele tratate acoperă o gamă largă de preocu
pări: Prioritatea nr. 1- Patrimoniul Cultural; Teza
urele devenirii noastre; Pentru o industrie modernă; 
Sub semnu I Şcolii Ardelene; i ntrebări contemporane; 
Scriitori români de pretutindeni; Experiment ş1 rezul
tate; Din documentele revoluţiei; Călătorie pe harta 
culturală a lumii; Caleic'csccp. 

Atenţia ne-a fost atrasă în primul rînd de articolele 
privind patrimoniul cultural naţional; 

Prioritatea nr. 1: Patrimoniul Cu/tura/, de conf. univ. 
dr. Radu Florescu. Autorul expune scopul şi modul de 
manifestare al Asociatiei „Atheneum", subliniind 
caracteru I diversificat al 'preocupări lor ei: studii de sis
tematizare şi valorificare a centrelor istorice, acţiuni 
de ocrotire a unor monumente şi locuri. De asenrenea 
„activităţile de cunoaştere şi chiar de promovare a 
cercetărilor de vîrf. cît şi cele de punere în circuit a 
valorilor de investigare a laturilor mai puţin cunoscute 
ale culturii tradiţionale ronrâneşti. precum şi de dezvă
luire şi propulsare a talentelor şi inteligenţelor". 

Destinul ansamblului istoric de la „Mihai Vodă", de 
dr. Ioan Opriş, ne reaminteşte în mod dureros de fos
tele Arhive ale Statului, a căror irragine este rămasă 
pe retina bucureşteanului (ca şi imaginea mai veche 
transmisă prin desenul lui Luigi Mayer, de la sfîrşit 
de secol XVIII). 

Translatarea doar a bisericii şi a clopotniţei este una 
din „moşteniri le trecutului", concepţie potrivit căreia 
doar elementul central al unui ansamblu istoric (în 
speţă biserica) contează, „situ I, ca atare, o adevărată 
frămîntare a istoriei construită, legat de merroria unor 
mari personalităţi si fapte strălucite- unicitatea lui, 
nu reprezenta ... nimic''. 

Muzeul Satului - templu al veşniciei rom6neşti, de dr. 
Ioan Godea. „Muzeul Satului este unul din cele mai 
importante obiective turistice din România. Muzeul 
Satului este cea mai înaltă punte culturală a Ţării cu 
Lumea". Articolul, din care am extras cele de mai sus, 
este un semnal de alarmă, amintindu-ne că acest lăcaş 
de cultură este încă ameninţat de acei „buldozerişti 
culturali", că ignoranţa, incompetenţa, lipsa patrio
tismului mai persistă. 

Descoperirea mormfntului - cavou cu picturi de la 
Constanţa, de prof. univ. dr. Adrian Rădulescu, în anul 
1988, ridică în faţa specialişti lor probleme deosebite 
atît în ceea ce priveşte interpretarea scenelor, cît şi 
în ceea ce priveşte conservarea şi punerea în valoare a 
mormîntului hypogeu. Acest ultim aspect are un ca
racter de „urgenţă", pentru a salva pictura de degra
dare, ca urmare a modificării microclimatului în urma 
scoaterii la lumină a cavoului. 

Despre restaurare, de conf. univ. dr. Nicolae Sava. 
Ce sînt „conservarea" şi „restaurarea" reprezintă 
întrebări la care autorul caută să răspundă sub presi
unea imperativelor actuale, cînd „prioritatea nr. 1 a 

politicii noastre culturale, acum după revoluţie, 
constitu ie „patrimoriul cultural". 

Am moştenit de la fostu I regim o situaţie dezastru· 
oasă în ceea ce priveşte patrimoniul istoric şi artistic 
(monumente de arh i tectură laică si religioasă, situri isto
rice ,centre istorice), ea presupu rînd elaborarea unei stra
tegii a restaurării patrimoniului cultural naţional, recu
perarea şi refacerea monumentelor distruse. Această 
strategie trebuie elatorată pe baze ştiinţifice, pe baza 
principiilor fundarTentale fornrulate de „Carta de la 
Ate na", în anul 1931, a documentelor UNESCO (prin 
Centrul Internaţional de Studii pentru Conservarea 
şi Restaurarea Bunurilor Culturale) şi a„Cartei Interna
ţionale asupra Conservării şi Restaurării Monumen
telor" (Veneţia, 1964). 

Prezentate succint acestea sînt ideile în jurul cărora 
pivotează articolele privir,d monumentele din România. 

Credem că sînt posibile în cadrul numerelor viitoare 
ale revistei unele îmbunătăţiri ale tiparului, o mai bo
gată ilustrare fotografcă şi nu în ultimul rînd un preţ 
de cost mai redus. condiţii care ni se par obligatori 1 
pentru o mai largă difuzare a publicaţiei. 

LIVIU BRĂTULEANU 

„Muemlekvedelem " , nr. 1, 1990 

Buletinul „Muemlekv{delem" (Ocrotirea monumen
telor) apare la Budapesta. editat de Uniunea formată 
din Inspectoratul General al Monumentelor, Comisia 
naţională m'!ghiară a ICCMOS, precum şi Asociaţia de 
Ocroti1·e şi lnfrumuseţare a Oraşelcr şi Satelor. Apare 
trirrestrial şi a ajuns la al 34-lea an. Dacă articolele cu
prinse în fiecare nurTăr informează în general despre 
restaurarea sau ocrotirea uror monurrente, ori situri 
arhitectonice, prezer.tînd atît investigaţiile preliminare 
- ce includ nu o dată chiar studii privind istoria arhi
tecturii-, cît şi unele soluţii şi sfaturi practice, rubri
caţia numerelor respective pare a se structura în func
ţie de priorităţi le nronumer.tu lui, rrenţionîrd sau eli
minînd rubrici ca „Ne scriu cititorii", „Sfaturi practice", 
„lnforrrare". 

Publicaţia se adresează atît specialiştilor cit şi unor 
simp li cetăţeni care, cdată avizaţi, pot deveni dornici 
să contribuie la păstrarea şi ocrotirea mediului încon
jurător. Fiecare număr al buletinului fiind însoţit de o 
succintă prezentare a articolelor şi a ilustraţiei în limba 
engleză, accesu I la infornraţia cuprinsă în această revistă 
este asigurat pentru un cerc mai larg de cititori. 

„Miiemlekvedelem" nr. 1, 1990. Trei articole din acest 
număr al revistei sînt închinate oraşului Cyor. care în 
anul 1989 a fost distins cu premiul „Eurcpa" pentru 
conservarea monumentelor, decernat de fundaţia 

F.V.S„ cu sediu I la Hamburg. Aşezămîntu I reopectiv 
premiază realizări la nivel 1nternaţicral în dcrreniul 
culturii, al artei şi al ocrotirii monurrentelor. prin 
urmare medalia de aur pentru Gyor îr.seamnă recu
noaşterea calităţii deosebite a restaurării centrului 
istoric a I acestui oraş. 

i n articolu I Premiul Europa pentru oraşul Gyor. sem
nat de Geza Entz, se arată că acest oraş, situat la văr
sarea rîului Raba în Dur.ăre, construit pe ruinele cunos
cutului castru roman Akrabona, este unul din cele 
mai vechi oraşe istorice din Ungaria. Structura şi 
evolutia oraşului medieval au fost determinate de 
dubla.sa calitate: de reşedinţă episcopală şi de castru 
de comitat. Dacă structura centrului istoric este medie
vală, clădirile laice, respectiv casele de locuit de aici 
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datează predominant din secolele XVI-XVII. La Gyor 

nu este prezentă acea cenzură între secolele XVI
XVIII, datorată ocupaţiei turceşti, care se poate sesiza 

în mai toate aşezările din Ungaria. 
Toate acestea au determinat grija specială a celor 

în drept pentru restaurarea şi reconstruirea centrului 

istoric al oraşului. 

Planul de restaurare-reconstrucţie, executat de 
biroul de proiectare al oraşului, se referea atît la faţade 

cît şi, în interior, la măsuri le impuse de cerinţele con
fortului modern, mergînd pînă la stabilirea funcţiei 

actuale ale fiecărei clădiri, precum şi la construirea 
unor noi locuinţe şi edificii publice, care să se înscrie 

în peisajul urban medieval. 
Cercetarea ştiinţifică, incluzînd documentarea pe 

teren, în arhive şi în biblioteci, precum şi lucrările 

complexe de execuţie privind restaurarea unor monu

mente deosebite, au căzut în sarcina Inspectoratului 

general al monumentelor. Însă planul de restaurare şi 
execuţie, în mare parte, se realizează pe plan local , 

consiliul orăşenesc oferind baza materială. Coordo
narea lucrărilor este asigurată tot de consiliul orăşe

nesc care, în colaborare cu Inspectoratul General al 
Monumentelor, exercită şi controlu I asupra execuţiei. 

De altfel. rezolvarea lucrărilor, nu o dată deosebit de 
complexe, este susţinută şi de locuitorii „avizaţi", 

constituiţi într-o Comisie de Înfrumuseţare a Ora
şului. prin asi;tenţa de speci1litate şi sprijin material. 

Lucrări le de restaurare-reconstrucţie din Gyor sînt 
ln curs, d3r rerultatele se anunţă deja remarcabile. 

Noile funcţiuni (hotel în fosta rr.ănăstire a carmelite

lor, mi:i magazine, bistrouri, pivniţe de vinuri ampla

sate în chilii ) . crearea unor spaţii pentru expoziţii mu
zeale şi de artă modernă, schiţează un nou peisaj urba

nistic la Gyor. 

Articolu I Contribuţia cercetărilor privind monumentele 
din Gyor la cunoaşterea istoricului oraşului, semnat de 
Pal Lavei prezintă metodele, mijloacele şi rezultatele 
activităţii ştiinţifice realizată ca o cond i tie pre Ii mi nară 

pentru restaurarea monumentelor. 
La Gyor începînd din anul 1980, lucrează 7 istorici 

de artă şi 2 arheologi. din pirtea Inspectoratului Ge

neral al Monumentelor, la întocrr.irea fişelor pentru 
fiecare clădire în parte (sînt 130 clădiri ocrotite în 
ce:itrul istoric ca monurr.e;ite în si ie) . La mare3. majori

tate a acestor monumente s-au efect ·Jat cercetări com

plete de parament coroborate cu ce rcetări de arhivă. 
La această activitate au contribuit un istor ic de artă, 
angajat de Întreprinderea de proiectare a Consi Ii u I u i 

judeţeJ.n, precJm şi arheologi de la muzeul local. 

Baza cercetării de arhivă au con;tituit-o registrele de 

cadastru întocmite în anii 1567. 1617 şi 1703, cu aju

toru I cărora s-au întocmit hărţi privind situaţia imobi

liară în diferite epoci. Astfel s-a ajuns chiar la urmărirea 
„soartei" unor case, la determinarea proprietarilor suc-
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cesivi. Lista cronologică a foşti lor proprietari ai caselor 

a permis găsirea datelor ex1cte legate de construcţii le 
respective, pe baza inventarelor testamentare şi a altor 

surse de arhivă, cum ar fi conscripţiile de impozite 
(la Gyor întocmite anual, începînd din 1743). 

O altă sursă importantă a cercetării a constituit-o 

catalogul ştampilelor aplicate pe cărămizi, cuprirzînd 
cca 500 de poziţii. Oraş de şes, Gyor a fost construit, 

exceptînd ancadramentele şi decorul sculptat al clădi

rilor, din cărămidă. Pentru delimitarea diferitelor faze 

de construcţie, ştampilele aplicate, începînd cu seco

lul al XVI-iea, pe aproape fiecare cărămidă în parte, 

constituie repere importar.te, iar pentru datarea
directă sau indirectă-a respectivelor faze, anul exe
cutării cărămizii, ce însoţeşte din secolul al XVIII-iea, 

fără excepţie, ştampila, constituie dovezi incontestabile. 
Cercetările complexe din centrul istoric de la Gyor 

au prilejuit descoperirea unor faze şi elemente arhi
tecturale mai vechi, sau picturi murale şi ştucaturi, 

doar în parte cunoscute; succesiunea transformări lor 

la respectivele monumente, dezvelirea ruinelor unor 
edificii necunoscute, modificînd substanţial datele isto

rice cu care se apare în prezent. Au fost şi cazuri în 
care cercetările au condus la scoaterea unor monu
mente de pe lista celor medievale, constatîndu-se 

construirea lor în epoca barocă. 

În fine, al treilea articol din numărul 1/1990 al bule
tinului, referitor tot la restaurarea oraşului Gyor. 

scris de Istvan Varga, sub titlul Reconstruirea cartierului 
istoric al oraşului Gyor, prezintă criteriile ce au stat la 

baza restaurării şi etapele în care s-au finalizat propu

neri le făcute în funcţie de necesităţi ~i posibilităţi. 

Oraşu I a suferit mult în timpu I celui de-a I doilea război 
mondial, cînd au dispărut era 1 500 de locuinţe. Solutia 

de moment- reîmpărţirea fondului locativ. nu o dată 
prin fărîmiţarea spaţiilor-a avut consecinţe deosebite 
asupra refacerii ulterioare a monumentelor. Abia din 

anii '70 au fost începute acele lucrări care n-au scontat 
pe rezultate imediate, depliind nivelul refacerilor spec

taculoase ce se rezumau la clădirile cele mai impor
tante şi la renovarea faţadelor. Conducerea oraşului, 

acceptînd propunerea specialiştilor privitoare la o re
construire sistematică, bazată pe o investigare asupra 

fiecărei clădiri şi pe o analiză ştiinţifică, asigurînd tot
odată baza materială, fazele de lucru s-au stabilit şi în 
funcţie de ur .-n1t:iarele p r in : ipii: refacerea clădirilor 

vechi se cere realizată î:i pas cu ridicarea noilor con

strucţii, pe teritoriile de reabilitare se impun, chiar 
înainte de efectuarea renovării, reînnoirea drumurilor 
şi a ona I izări i, iar odată cu terminarea lucrări lor de res

tau rare refacerea pavajului, arrplasarea corpurilor de 

iluminat, a indicatoarelor etc.; asigurarea confortului 

modern în locuinţe, iar în cazul în care acest lucru nue 
posibi I - în special în monumente - se impune reutili

zarea acestor spaţii pentru instituţii publice; odat:i 
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cu renovarea locuinţelor din fondul de stat, se cere, 
şi chiar se impune, înnoirea locuinţelor aflate în pro
prietate particulară, asigurîndu-se evacuarea clădirilor 
pe durata restaurării. 

Centru I oraşu I u i a fost împărţit în zece zone de ac
ţiune cuprinzînd cîte o stradă, o piaţă sau grup de clă
dir i. Lucrările realizate pînă în prezent reprez i ntă 

aproximativ o jumătate din cele prevăzute. 
Articolul semnat de Reka Kralovanszky şi Zsolt 

Mate, Reconstituirea principială a teatrului baroc din 
castelul Grassalkovich de la Godii/Io, constituie un exem
plu referitor la rezultatele posibile al demersu lu; 
ş tiinţific prin abordarea informaţiei complexe pe care 
nu o dată o conţin zidurile unui monument. 

P"ina de curînd cazarmă sovietică, aripa de sud a cas
teului Grassalkovich de la Gopollo se afla în stare avan
sată de degradare . În urma sondajelor de parament 
efectuate în vederea restau rării a devenit posibilă iden
tificarea în această aripă a unui spaţiu în care a funcţio
nat iniţial teatrul Grassalkovich, cunoscut doar din 
literatura de specialitate. Fragmentele de pictură murală 
descoperite cu ocazia sondajelor indică o sală de teatru 
de la sfîrşitu I secolu I u i a I XVII I-l ea, de atmosferă clasici
zantă, precum şi o încăpere decorată cu pictură rococo. 
Teatru I a fost desfiinţat în anu 11867, odată cu trecerea 
castelului în folosinţa familiei regale. Azi, spaţiul iden
tificat se consideră a fi cel mai vechi edificiu de teatru 
păstrat pe teritoriu I Ungariei . Rezultatele acestui sondaj 
permit reconstitui rea integrală a decoru I u i arhitectural 
pictat, care a avut un ro I esenţia I în defini rea destina
ţiei acestui spaţiu. Pe baza datelor oferite de pictura 
murală, coroborate cu informaţia cuprinsă în materia
lul de arhivă, se propune reconstituirea principială a 
teatrului, mergînd pînă la cele mai detaliate precizări 

privind funcţionalitatea spaţiului (planul iniţial al tea
trului, amplasarea galeriilor, a scenei, a culiselor etc. .. 
şi modL1I de funcţionare a celor din urmă). 

Articolu I Monumentele industriale şi ocrotirea lor, de 

Laszlo Csâszak, abordează aşa numita arheologie i rd us
trială, după termenul folosit în literatura de specialitate 
internaţională. După opinia autorului acest domeniu 
relativ nou în Ungaria nu se referă doar la arhitECtu ra 
industrială propriu-zisă, c1 şi la relaţia acesteia cu pro
cesu I de producţie, precum şi la acele construcţii care 
se leagă de drumul mărfii, cum ar fi depozitele, gările, 
magazinele etc. Lărgind sfera de cuprindere, acestui 
domeniu îi aparţin şi realizările inginereşti, cum sînt, 
de exemplu, podurile, barajele sau construcţ i ile indus
triei agrare, morile, silozurile ş i altele . Criterii le de 
selecţionare în vederea punerii sub protecţie a con
strucţii lor industria le rep rezentati ve nu sî nt doar apre
cieri le privind arhitectura ob iect ivu I u i, ci şi - nu 
odată chiar prioritar-cele de ordin tehnic. Ocrotirea 
acestor monumente ridică probleme deseori di fi ci le de 
soluţionat, dator i tă necesităţi lor de modernizare . 
După părerea autorului o reuşită în activitatea de ocro
tire poate fi considerată renovarea Gării de Nord de la 
Budapesta, construită în anu I 1877, unde, o hală care 
iniţial se dorea a fi reconstruită, a fost salvată ca monu
ment prin lucrări ample de consolidare. Tot în această 
ordine de idei pot fi evocate acele soluţii de compromis 
pentru părţile interesate, care în vederea salvării obiec
tivelor oferă noi utilizări pentru o construcţie indus
trială învechită, cum ar fi transformarea lor în depozite, 
evident după efectuarea lucrărilor de renovare ce se 

impun. 

În sfîrşit, în cadrul rubricii „Sfaturi practice", în 
articolul semnat de lozsep Mezosi, Construirea clădi

rilor din chirpici, este descris în mod amănunţit întregu I 
sistem de la realizarea materiei prime şi pînă la înche

ierea lucrărilor . 

Întregul număr al buletinului este bogat ilustrat. 

SUZANA MORE-HEJTEL 
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INTRODUCERE 

1. Comisiunea Monumentelor Istorice 
(CMI) . Istoric, rol , activitate 

Monumentele noastre istorice, atîtea cîte 
ne-au mai rămas, reprezintă fără îndoială unele 
din cele mai vii mărturii ale trecutului istoric 
al pămîntului nostru, fiind răspîndite pe o arie 
largă ce corespunde spaţiului geografic ocupat 
de popoarele ce au trăit, au dăinuit si si-au 
dezvoltat aici civilizaţii proprii. Chia~ dacă 
unele din aceste civilizaţii au apus, chiar dacă 
aria lor geografică nu mc.i core~punde astăzi 
cu teritoriul ocupat de România, ele fac parte 
însă, în totalitatea lor, din mozaicul care a dat 
naştere civilizaţiei româneşti actuale. Aceste 
mărturii istorice, fie ele vestigii ale civilizaţii lor 
preistorice, ruine ale unor monumente roase 
de aripa vremii sau distruse cu bună ştiinţă de 
răutatea, lăcomia sau ignoranţa generaţiilor ce 
s-au perindat în decursul secolelor, fie ele monu
mente care au înfruntat veacurile în forma lor 
iniţială, restaurată sau transformată, şi pe care 
le putem vedea astăzi, sînt o nepreţuită comoară 
artistică şi documentară, fără de care studiul 
civilizaţiei româneşti nu este de conceput. 

Lupta pentru conservarea lor prin măsuri de 
protecţie şi restaurare la faţa locului sau prin 
transportarea în muzeu, începe să preocupe 
organele de stat încă de pe vremea Regu /a
mentului Organic, dar rezultatele vizibile ale 
acestor preocupări au fost adesea nefaste, cum 
este cazul incintelor mănăstireşti de la Bistriţa 
şi Arnota, sau al clopotniţelor de la Antim, 
Plumbuita şi Văcăreşti, din Bucureşti. Arhitecţ-ii 
din acea vreme, însărcinaţi cu „meremetiseala" 
lor, cum ar fi Schlatter sau Vil/across, erau nu 
numai străini de ţară dar şi de orice concepţie 
ştiinţifică a restaurării. 

De-abia în 1859, Al. Golescu, ministru al 
Cultelor în Ţara Românească, înfiinţează o 
comisie „pentru cunoaşterea şi studierea monu
mentelor bisericeşti ale ţării". Din această comisie 
condusă de Al. Odobescu mai făceau parte 
Cezar Bol/iac, maiorul D. Pappazoglu şi Al. 
Pelimon 1 . Ei au fost trimişi chiar în anul urmă
tor în ţară, repartizaţi pe judeţe, pentru a 

1 Pentru acest capitol, în afară de datele culese din 
BCMJ şi din alte publicaţii ce vor fi citate la locul lor, 
am folosit, în special: A. Sacerdoţeanu, Comisiunea 
Monumente/or Istorice la 80 de ani, BMI, 1972, nr. 3, 
p. 7-16; H. Teodoru, Din activitatea Comisiunii Monu-

3 

st ud ia situaţia mănăstiri lor şi biserici lor, scopul 
final fiind secularizarea averilor mănăstiresti. 
Bogatul material cules de Al. Odobescu, căr~ia 
îi fuseseră repartizate judeţele Argeş, Dolj, 
Gorj, Mehedinţi şi Vîlcea, a fost în mare parte 
pierdut ulterior, iar o parte a fost publicat 
în BCMI 2. 

Un pas înainte s-a făcut în 1864, cînd domni
torul Al. I. Cuza, în cadrul unui Regulament 
pentru Muzeul de Antichităţi, aprobă înfiinţarea 
unui Comitet Arheologic, condus de „generalul" 
Mavros, care avea între altele sarcina de a 
asigura „buna stare a monumentelor naţionale 
de orice natură" şi „a lor nealterare şi restau
rare". Rezultate practice însă, în afară de o 
stimulare a cercetărilor arheologice, nu s-au 
constatat. 

În 1874, B. Boerescu, ministrul cultelor si 
instrucţiunii publice, reluînd ideea unui proie~t 
de lege mai vechi, din 1871, propune un 
Regulament asupra Comisiunii Monumente/or 
Publice; promulgat la 6 aprilie, are ca rezultat 
practic înfiinţarea, în acelaşi an, de către Titu 
Maiorescu, urmaşul lui Boerescu, a unei Comisi
uni condusă de Al. Odobescu, pentru studierea 
şi îndeplinirea uneia dintre dorinţele domni
torului Carol, exprimată încă din 1867: res
taurarea Mănăstirii Curtea de Argeş. 

Al. Odobescu, la recomandarea lui Viollet-le
Duc, propune ca lucrările să fie conduse 
de elevul acestuia din urmă, arhitectul francez 
A. Lecomte du Nouy. Se înfiinţează astfel un 
Serviciu de Restaurare autonom, sub conducerea 
sa; începînd I ucrări le în 1875 la Mănăstirea 
Curtea de Argeş, a cărei restaurare este termi
nată în 1880, serviciul va activa pînă în 1914, 
data morţii arhitectului, timp în care mai 
„restaurează'' Trei Ierarhi din laşi (1882-1904), 
dărîmă şi reconstruieşte cu însemnate modi
ficări Sala Gotică şi biserica Sf. Nicolae Domnesc 

mente/or Istorice, ibidem, p. 17. Cu privire la comisia, 
din 1859, vezi mai ales: A. Lapedatu, Schiturile şi metoaşele 
mănăstirii Bistriţa din Vi/cea, BCMI, I, 1908, p. 94-95 
[activitatea lui Al. Odobescu]; P. Chihaia, Excursiile 
arheologice din 1860 şi 1861 ale maiorului D. Pappazoglu, 
„Mitropolia Olteniei", XXIII, 1971, nr. 3-4, p. 243-
255; C. Bolliac, Călătorie arheologică în Romdnia, 
Bucureşti, 1861; A. Pelimon. Memoriu. Descrierea 
sfintei monastiri, Bucureşti, 1861. În ceea ce priveşte 
organizarea şi activitatea Secţiei CMI pentru Transil
vania. ca re nu face decît indirect obiectu I acestui studiu, 
vezi I. Opriş, Protejarea mărturii/or cultural artistice 
din Transilvania şi Banat după Morea Unire, Bucureşti, 
1988. 

2 Al. Odobescu, Schituri/e şi metoaşe/e mănC:~ tirii 
Bistriţa din Vi/cea, BCMI, I, 1908, p. 101-106. 
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din laşi (aceasta din u rmă intre 1884-1904), 
mitropolia din Tirgovişte (1884-1890) şi biserica 
Sf. Dumitru din Craiova (1885-1889), a cărei 
pictură a fost executată de abia în 1907-1933. 
Serviciul a funcţionat in mod paralel cu CMI, 
după 1892. 

Aceasta era s ituaţia cind, in noiembrie 1885, 
ca răs puns la un raport al lui Gr. Tocilescu, 
care semnala jaful antichităţilor romane din 
Reşca. şi ţmînd probabil seama şi de glasurile 
care începeau să se ridice împotriva restaurări
lor „sui generis" ale lui Lecomte du Noi.iy, 
Spiru Haret, pe atunci secretar general la 
Ministerul Instrucţiunii, roagă pe Tocilescu să 
redacteze un proiect de lege „pencru a imp1ed1ca, 
pe viitor cef puţin, vandalismul cel mare contra 
monumentelor istorice" 3. 

Au trebuit însă să mai treacă incă şapte ani 
pînă ce. în martie 1892, la repetatele insistenţe 
ale lui G r. Tocilescu şi ale altor intelectuali , 
Take Ionescu, ministru al instrucţiunii publice, 
propune pri ma Lege pentru conservarea şi res
taurarea monumente/or publice, promulgată prin 
decret regal la 17 noiembrie al aceluiaşi an. 
Legea prevedea şi înfiinţarea unei „ Comisiuni 
a monumencelor publice'', care încă de la început 
î şi ia titlul de „Comisiunea Monumentelor Istorice"". 

Comi si unea avea ca sarcină în primul rînd 
să întocmească un inventar al „tuturor edifsci1Jor 
ş i obiectelor vechi din ţară care presincă un deo
sebii interes istonc sau arus tic, pentru a căror 
conservare sd se 10 mds uri''. Inventarul trebu ia 
să fie rev izuit Cin cinci in cinci ani „pentru 
clasarea şi declasarea monumentelor''. Monu
ment ele odată trecute în inventar nu \.·or putea 
fi dări mate , reparate sau restaurate ,.fărd prea
labi la autonzare a Minisreru lui Cultelor şi Instruc
ţiunii Publice, care va horări după ce va fi luat 
av1sul Comisiunii Monumentelor Pubf1ee". Se mai 
prevedeau posibili tatea de „expropnere pentru 
causă de ut ilitate publică'· şi clauze penale 
pentru cei care vor deteriora sau da.rima 
monumentele, fie ei chiar prop,·1etari i lor'· 

1 L Ka linderu.+Spiru Haret, BCMt. VI, 1913, p. 55. 
4 Monitorul oficial, nr. 187 din 24 noiembrie/6 dece m

b r ie 1892, p. 5490---5491. Vezi şi Anexa I, a-d şi c:ap. 
A XIV (CMl) din prezenta lucrare. 

' Aceastl prevedere a legii a fost aspru cdticată i n 
Ca mera Deputaţilor ('Vezi şi O. Velesc:u. Puncte. de 
vedere tn /egdturd cu restaurare~ monu"!entelor 1:.tonce. 
BMI, 1970. nr. 1. p. 48). Greutăţ i s-au •'llt nu numa_i dm 
partea proprietarilor de monumente civile. dar ş_• di.n 
partea clerului care înţelegea să-~i restaureze b1se n· 
cil e dupl placul său. Intervenţia legală a CMI :iu putea 
avea toc decit dacă mon umentu l e ra clasat pnn dec re t 
regal, ş i pînă în 1915 ca zu rile nu sint prea mu lte. De 
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La început un o rgan pur consultat iv , fără 
autor itate efecti v ă, ea va deveni, încetul cu 
încetu l, mai ales după 1902, sub preşedinţia 
lui I. Kalinderu, un organ central extrem de 
eficace, bucurindu-se de un sprijin din ce în 
ce mai activ al Ministerului şi al oamen ilor 
de cultură din ţară. 

Autor itatea CMI s-a întă r it şi mai mult sub 
p reşedinţia istoricului D. Onciul (1919-1923), 
pentru ca sub ce le aproape două decenii de 
conducere a lui N. Iorga să dev ină, în ciuda 
inerţiei organelor de conducere, acea instituţie 
a cărei activitate multiplă (avizare, proteeţie
restaurare, execuţie, publici stică) ne uimeşte 
şi astăz i. 

Trebuie, de asemenea, s ubli n iată, în perioada 
de pînă la 1916, activitatea neobosită a secre
taru lui CMI, Al. Lapedatu, ce cumula ş i pe cea 
de redactor al Buletinului . 

Piatra de încercare a acti v ităţii Comisiunii a 
rep rezentat-o restaurarea în condiţii ireproşabile 
a bisericii Sf. Nicolae Domnesc din Curtea de 
Argeş (1911-1914), care şi ea fusese ameninţată 
cu dărîmarea. Lucrările au fost conduse de 
arhitectul Gr. Cerkez, membru al Comisiunii, 
iar această lucrare 8 era inevitabil sa fie pusă 
faţă în faţă cu activitatea de dărimare-recon
str ucţie desfăşurată de serviciul lui Lecomte 
du NoUy, care ridicase un val de proteste 
ale ar hitecţilor români (rămase în să fără succ.es)7• 

C u a1utoru l unor fon d uri red use, ce e rau desti
nate şi pent ru susţi n e rea cercetări lor efect uate 

abia in acel an, la intervenţia lui G. Balş şi N. Io rga, 
pri~ decretul din 2 iu~ i e . „ toate bisericile ş i mdndst_ir1/e 
tdrn , anterioare anului 1834, se dec/ard, fn princ1p1u, 
monumente istor ice, pfnd Io revizuireo şi completarea 
inventorului general ol monumente/or" (vezi: Biserici 
declarate monumente istorice, ACMI. 1942, p. 12). Cit 
priveşte monu.mentele civile, cazuri le de clasare. sint 
excepţionale ş 1 din această cauză foart e mulle dintre 
e le s-au ruinat sau au disp.lrut. Fapt ul că intre 1904 ş i 
1919 C Ml era subordona t .• Casei Biserici i" a contribuit . 
de altfel, la crearea unei tradiţii tn activitatea sa: in
tiietatea absolu tă a monumentelor religioase. 

• G. Cerkez, Rcstauroreo 8i~ericil Domneşti. BC MI 
X-XVI, 191 7-1923, p. n-94. 

1 Principiul „resta uro-dărimării" nu a dispăr~t insl. 
În 1897. însărcinat de Mi niste rul lnstrucţ1u n i 1 ş1 al 
Cult!!lor s\ H'J1'ieoe restaurarea bisericii Sta\lropoleos , 
ca.-e a "1er.inţa cu prăbuşirea , arhitectul Ion Mincu. 
dup.l patru .ani de studiu, opineaz.1. pentru dărim.a~e ş i 
reconnrucţ1 e. NJma.1 t„1potr1v1rea dirză a Com1s1uni1 
1-a convins pe_ Mincu .'iă accepte o solutie ~e •. compro
mis": consolidare ş1 restaurare în s1tuaţ 1a existentă. 
Lucra.rile au început in 1904 şi la moartea sa, ln 1912, 
luc rările exterioare erau terminate. Continuarea lucră
rilor a fost preluată de arhi tectul Zago ritz, care insă 
şi el moare in cu ri nd pe fro nt , aşa i ncit restaurarea nu 

http://patrimoniu.gov.ro



de Muzeul de Antichităţi, Serviciul Tehnic al 
Comisiunii, înfiinţat în 1907 şi condus de 
N. Ghika-Budeşti, a reuşit să salveze şi să 
restaureze o seamă de edificii de cult, dintre 
care cităm pentru început: Biserica Albă din 
Baia, Mănăstirea Snagov, clopotniţa din Popăuţi, 
biserica din Siret etc., şi să conducă activitatea 
de inventariere, c.lasare, declasare, restaurare şi 
întreţinere a monumentelor. 

Începînd cu 1908 Comisiunea începe să 
trimită bursieri în Italia şi Grecia pentru studiul 
restaurării şi al picturii bizantine, în scopul 
de a crea un corp de specialişti care să dirijeze 
lucrările viitoare. Din 1907 colecţiile Comisiunii 
formează nucleul unei intense activităţi muzeis
tice, şi, începînd cu 1910, ele sînt deschise 
publicului. 

În 1913 ia fiinţă „Casa Monumente/or Istorice" 
destinată să strîngă şi să distribuie fondurile 
necesare lucrărilor Comisiunii. 
După războiul din 1913 şi anexarea Cadrila

terului, Comisiunea - atît prin membrii ei, cit 
şi prin membrii corespondenţi - exercită o 
intensă activitate arheologică în noul teritoriu. 

Prin noua lege din 29 iulie 1919, care ţinea 
seamă de extinderea teritoriului României în 
noile provincii, importanţa Comisiunii creşte. 
Se înfiinţează Comisiuni Regionale, iar Comisi
unea Centrală are şi sarcina de a „îngriji de 
conservarea staţiunilor sau localităţilor preistorice, 
clasice, medievale şi 1n general istorice". 
După intrarea lui V. Pîrvan în Comisie, 

aceasta îşi va extinde autoritatea şi asupra 
tuturor săpăturilor arheologice de pe teritoriul 
ţării. Ea va controla de asemenea activitatea 
muzeistică (din 1913), va repartiza şi controla 
fondurile primite anual de la Minister, sau de 
la particulari, pentru întreţinerea şi restaurarea 
monumentelor (între 1913-1919 prin „Casa 
Monumentelor Istorice'' vor organiza expoziţii 
de artă românească în străinătate; aceste expo
zitii vor fi continuate şi după război, cum ar 
fi 

0

cea din Paris şi Geneva, în 1925 8). Începînd 
cu 1913, Comisiunea va numi membri cores
pondenţi în judeţe, pentru o mai uşoară supra-

s-a putut termina decît după război, în jur de 1925. 
(Vezi Gh . Nedioglu, Stavropaleos, BCMI, XVII, 1924, 
p. 163-168 şi O. Velescu, op. cit ., p. 49). Am putea 
spune că în cazul de faţă monumentul a învins pe arhi
tect pe cînd, din nefericire, în cazul Mitropoliei din 
Tîrgovişte şi al atîtor altele, arhitectul a învins monu
mentul. 

• Vezi V. Drăghiceanu, Monumente representative 
din vechea artă romdnă expuse tn exposiţiile din Paris 
şi Geneva în anul 1925, BCMI, XIX, 1926, p. 61-69. 

veghere şi informare asupra monumentelor 
locale 9 . După 1919, o dată cu alipirea noilor 
provincii, a avut loc o oarecare descentrai izare 
prin înfiinţarea Secţiunilor Regionale de la Cer
năuţi (Bucovina), Cluj (Transilvania), Chişinău 
(Basarabia) şi Lugoj (Banat). Ele erau sub tutela 
nominală a CM!, căreia îi trimiteau rapoarte 
anuale (la început mai regulat, apoi din ce în 
ce mai rar!), dar acţionau adesea independent. 
Ca activitate propagandistică pentru monumente 
trebuie să cităm, de asemenea, ţinerea de 
conferinţe privind monumentele, activitatea CMI 
şi organizarea muzeelor 10. 

În sfîrşit, nu trebuie să uităm că una din 
activităţile cele mai importante ale CM!, activi
tate care se adresa direct marelui public, a 
fost publicistica. Încă din 1893, Regulamentul 
legii pentru conservarea şi restaurarea monu
mente/or publice prevedea la paragraful 11, 
alineatul 4, următoarele atribuţii ale Comisiunii: 
„deşteptarea şi răsp1ndirea în popor a simţului 
şi priceperii pentru conservarea monumente/or, 
prin publicarea de lucrări speciale asupra monu
mente/or şi de instrucţiuni asupra chipului conser
vării sau restaurării lor" n. În acest sens, CMI 
a publicat inventare de monumente 12, cata
loage de colecţii şi muzee 13, ghiduri 14, studii 
de sinteză asupra artei româneşti (arhitectură, 
arte minore etc.) 15, studii de portretistică 18• 

Vn contact regulat cu marele public şi cu 
oamenii de ştiinţă nu se putea obţine însă 
decît prin publicarea unui periodic ştiinţific. 
Acesta a fost „Buletinul Comisiunii Monumente/or 

1 Vezi Anexa I c din prezenta lucrare . 
10 Vezi de exemplu N. Iorga, Trei con(erinţe de orien

tare, BCMI, XXXI. 1938, p . 49-77: idem, Ce este 
vechea noastră artă?, BCMI, XXXV, 1942, p. 127-1'12; 
idem, Ce este un monument istoric, ACMI, 1914, 
p. 128-140. 

11 Cuvinte Începătoare, BCMI. I, 1908, p. 5. 
12 V. A. Urechia, B. P. Haşdeu, Gr. G. Tocilescu, 

Inventarul monumentelor publice şi istorice din Romdnia, 
Bucureşti, 1903, 12 p. [534 monumente publice şi 63 
monumente istorice]; M. Csaki, lnventariul monumen
teror şi obiectelor istorice şi artistice din Transilvania, 
Cluj, 1923. Din păcate aceste iniţiative au rămas unice. 

ia V. Drăghiceanu Catalogul colecţiunilor Comisiunii 
Monumentelor Istorice, Bucureşti, 1912, XX1+185 p. + 
XXXIII planşe. 

14 N. Iorga, Guide historique de la Roumanie, deuxieme 
edition, Bucureşti. 1936, 175 p. + X p I. f-35 fig. 

16 Publicate de G. Balş, N. Iorga, N. Ghika-Budeşti 
şi V. Brătu lescu în BCMI. 

a N. Iorga Domnii romdni după portrete şi (resce 
contemporane. Adunate şi publicate de preşedintele Comi
siunii, Sibiu, 1930, XV p. +221 pi.; idem, Portretele 
doamnelor romdne (Portraits des princesses roumaines ). 
Bucureşti, 1937, XXXV p. +as planşe + V p. 
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Istorice" (1908-1945), căruia i se adaugă mai 
tîrziu, ca o anexă, Anuarul Comisiunii Monu
mentelor lstor1Ce (1914-1915 şi 1942-1943). 
Ele fac obiectul indicilor de faţă. 

2. Buletinul Comisiunii Monumentelor ls· 
torice (BCM1 )17. Înfiinţare, program, 
colaboratori 

După 15 ani de experienţă in domeniul cer
cetărilor pe teren, al activităţii de protecţie şi 
restaurare şi a studiilor ştiinţifice întreprinse de 
membrii săi, CMI era aptă pentru a face un 
nou pas înainte: publicarea regulată a unei 
reviste care să înregistreze rezultatele practice 
ale activităţii sale în domeniul studiului şi 
ocrotirii monumentelor istorice. 

La 19 octombrie 1907, prin Decizia nr. 34 329, 
Spiru Haret, ministru al Cultelor şi Instrucţiunii 
Publice, semnează actul de naştere al BCMI. 
Decizia prevedea 18 : 

„1. Cu începere de la ianuarie 1908. se va 
publica, sub direcţia Comisiunii Monumentelor 
Istorice şi in editura Administraţiei Casei 
Bisericii, o revistă periodică numită „Buletinul 
Comisiunii Monumentelor Istorice" 19

. 

2. Acest Buletin va fi organul oficial al Comi
siunii, va apărea trimestrial, şi va cuprinde: 

a) O parte ştiinţifică, în care se vor publica 
tot felul de monografii. studii, lucrări. comuni
cări şi materialuri de natură istorică, arhitec
tonică şi artistică, privitoare direct şi numai la 
monumentele noastre istorice. 

b) O parte oficială, în care se vor publica 
rapoartele anuale ale. Comisiunii. p:oce~ele 
verbale ale şedinţelor e1, referatele arhitecţilor 
însărcinaţi cu conducerea şi executarea lucrări
lor de conservare şi restaurare, precum şi 
eventualele circulări, informaţiuni şi deciziuni 
ale Ministerului şi ale Comisiunii, privitoare la 
monumente!e noastre istorice. 

3. Buletinul apare sub direcţia membrilor 
Comisiunii, cari, împreună cu administratorul 
Casei Bisericii, alcătuesc comitetul de redacţie, 
şi sub îngrijirea secretarului Comisiunii care_ e 
îndatorat: să pregătească şi să procure materia-

n Vezi Anexa III a. b din prezenta lucrare şi A. Sacer-
doţeanu, op. cit., p. 11~13. . . . . 

11 Vezi Excras din Dec1zrunea Mrn1steriald privitoare 
/a redactarea Buletinului, I, 1908, p. 4. 

11 în Decizie se specifică „ReYista Comisiunii M~nu
mentelor Istorice", dar ea a apărut sub denumtrea 
cunoscută nouă de „Buletin" (Yezi A. Sacerdoţeanu, 
op. ci(., p. 11). Textul citat de mine este după &C MI. 

so 

lui necesar, să-l aducă la cunoştinţa comitetului 
de redacţie şi să supravegheze tipărirea lui. 

4. Pentru ca publicaţiunea să se prezinte cit 
mai sistematică şi cit mai folositoare, se stabileşte 
următorul program cu privire la felul lucrărilor 
ce va trebui să cuprindă Buletinul: 

a) Monografii istorice. arhitectonice şi artis
tice asupra monumentelor noastre istorice, 
monografii cari vor fi ilustrate şi documentate 
cu reproduceri necesare de fotografii, desem
nuri, aquarele etc. 

b) Releveuri de la cele mai însemnate şi 
caracteristice, din punct de vedere arhitec
tonic, monumente istorice; 

c) Studii şi lucrări unitare. asemenea ilus
trate şi documentate, bunăoară: asupra inscrip
ţiunilor murale şi tombale din epoca lui Ştefan
cel-Mare, Matei Basarab, Vasile Lupu, Constan
tin Brîncoveanu. etc., asupra artei decorative, 
în sculptură şi pictură, întrebuinţată in bisericile 
şi mănăstirile noastre în anumite epoci. asupra 
portretelor murale de ctitori: Domni, Doamne, 
Arhierei, Boeri. Jupânese etc„ asupra picturii 
bisericeşti, asupra costumelor, etc. 

d) Material uri: scurte fragmente, comunicări, 
însemnări şi note de interes deosebit privitoare 
la monumentele noastre istorice. 

e) Note bibliografice şi critice asupra publi
caţiunilor şi periodicelor de specialitate. 

f) În sfirşit, suplimente artistice, în culori, 
cari să înfăţişeze biserici, mănăstiri, reproduceri 
de portrete murale, de picturi , de ornamen
taţiuni, etc. 

În cadrul lucrărilor înşirate mai sus se cuprind 
şi acele privitoare la monumentele istorice din 
afară de Regat, intrucit acestea vor fi de origină 
românească - înălţate de Voievozii noştri". 

La rindul său, pentru a completa acest bogat 
program, fixat de minister, comitetul de redacţie 
adaugă, în fruntea primului număr apărut, că 
publicarea, „Buletinului ' ' „are întreH scop: sCJ 
răspundă unei cerinţe a regulamentului de aplicare 
a legii pentru conservarea şi restaurarea monu
mentelor istorice, sd contribuie, în măsurCJ putin
c:oasd, la progresul swd11lor 1stoflce, arhitectonice 
şi artistice, cu specială pnvtre la monumentele 
noastre istorice, şi să rdmîe, pentru cei vi1ton, 
o arhivă de icoane cît mai credincioase, sub toate 
raporturile, a stăn1 rn care se găsesc azi monu
mentele noastre străbune" to. 

in felul acesta îşi începe apariţia, „Buletinul" , 
care va continua aproape o jumătate de veac, 

H Cuvinte lncepdtoare, I. 1908, p. 5. 
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trecînd prin trei războaie, al căror ecou nu se 
regăseşte în paginile sale decît prin înregis
trarea stricăciunilor aduse unora din monu
mente, prin necrologuri (arh. Lupu şi Zagoritz) 
şi prin săpăturile întreprinse de armată în 
„Cadrilater" (Dobrogea Nouă) după războiul 
din 1913. O singură întrerupere: 191~-1922, 
după ocuparea Bucureştilor de către nemţi, 
explicată scurt ca fiind datorată „evenimentelor 
marelui răsboiu mondial şi a greutăţilor de orga
nizare a Statului, după răsboiu" 21. 

Programul său de publicaţie a rămas în 
general acelaşi, pînă în 1945: monumente (mai 
ales cele religioase), studii istorice asupra 
unor personalităţi de seamă ale istoriei noastre 
(Matei Basarab, Constantin Brîncoveanu, etc.), 
sinteze de istoria arhitecturii şi a artelor plasti
ce, recenzii, iconografie, muzeografie, etc. 22 . 

S-au introdus rezumate franceze la articole 
(uneori italiene), pentru a face accesibilă publi
caţia şi în străinătate, s-a lărgit sfera de cerce
tare şi studiu asupra provinciilor alipite 
între timp: Dobrogea Nouă (1913), T ransi 1-
vania, Bucovina, Basarabia, Banat (după 1923). 
Dar, în general, studiile privind aceste provincii 
(afară de Cadrilater) trebuie căutate mai ales 
în Anuarele publicate de Secţiunile Regionale, 
singura secţiune care publică rapoarte, aproape 
regulat, în „Buletin" (pînă în 1936) fiind cea 
din Cernăuţi. Monumentele cercetate (cu pre
cădere în Muntenia şi în Moldova) nu sînt 
numai cele clasate sau prezentînd o importanţă 
deosebită, ci se merge pînă la cele mai mărunte 
ctitorii şi case din sate, căci „şi unele şi altele, 
ca rămăşiţe materiale a veacurilor apuse re (/ec
tează aceeaş lature de manifestare interesantă 
şi preţioasă a vieţii noastre trecute, pe care e 
nevoie s-o cunoaştem cit mai bine şi cît mai 
complet" 23• 

Echipa de colaboratori a „Buletinului" 24, 

formată din membrii Comisiei, arhitecţii Ser
viciului Tehnic al Comisiei, personalităţi mar
cante ale ştiinţei româneşti, s-a lărgit încetul 
cu încetul prin colaborarea membrilor cores
pondenţi ai Comisiei, a profesorilor şi arheo
logilor de seamă din judeţele ţării sau din 
străinătate. 

Între 1908 şi 1916, Nicolae Iorga -deja 
faimos prin publicarea Istoriei Imperiului Otoman 
(1908-1913) -a publicat relativ puţin . Va 

li [Redac(ional], X-XVI, 1917-1923, p. 3. 
u Vezi cap. A. I-XXX din prezenta lucrare. 
u Cuvinte începătoare, I, 1908, p. 7. 
14 Vezi cap. C. Indice pe autori. 

7 

ajunge însă, mai tîrziu. mai ales după ce devine 
" preşedinte al CMI, să asigure numere întregi 
ale Buletinului, publicînd în toate domeniile 
înrudite cu programul revistei: istorie, istoria 
artei, etnografie, studii despre monumente, 
recenzii etc. (149 titluri între 1908-1942). 
Articolele sale, în oricare din domeniile abor
date, conţin preţioase informaţii privind trecutul 
monumentelor sau obiectelor muzeistice, cu 
indicaţii asupra politicii de urmat asupra res
taurărilor. 

Virgil Drăghiceanu, secretarul „Buletinului" 
între 1923-1938, apoi membru CMI între 
1938-1941, a fost un cercetător neobosit pe 
teren, publicînd sute de inscripţii şi descrieri 
de monumente, făcînd săpături arheologice la 
Curtea de Argeş şi Cîmpulung (103 titluri între 
1909-1934). 

Primul secretar al CMI şi redactor al BCMI, 
Alexandru Lapedatu, în cei opt ani de cola
borare la revistă, 1908-1916, a tipărit 54 de 
titluri. Din 1919 devine profesor la Facultatea 
de Litere din Cluj. Studiile sale istorice asupra 
monumentelor din Ţara Românească, Moldova, 
Transilvania conţin o mină de informaţii pentru 
cercetătorii de azi. 

Victor Brătulescu, secretar al CMI şi redactor 
al BCMI între 1938-1941, membru în comi
tetul de redacţie între 1942-1945, director 
al Colecţiilor CMI şi din 1936 director al Muzeu
lui de Artă religioasă, a semnat nenumărate 
articole privind bisericile din Muntenia, pictura 
religioasă, o însemnată monografie a cetăţii 
Hîrşova şi mai ales un studiu, nepreţuit, asupra 
bisericilor de lemn din Maramureş (36 titluri 
între 1923 şi 1944). 

În domeniul arheologiei paginile „Buletinu
lui" au adăpostit studiile unor reputaţi savanţi 
de talia lui Constantin Moisil (24 titluri între 
1909-1924), Vasile Pârvan (5 titluri între 1911-
1915), Al. Bărcăcilă (17 titluri între 1913 şi 
1942). Inginerul George Balş, membru al CMI 
şi academician din 1923, a publicat, în 1925 şi 
1928, celebrele sale studii privind bisericile 
moldoveneşti, rămase şi acum opere de bază, 
cît şi o serie de cercetări cu privire la Messembria 
şi Muntele Athos (18 titluri între 1911-1933). 
Nicolae Ghika-Budeşti, arhitectul şef al Comisiei. 
apoi membru al ei, profesor la Şcoala de Arhi
tectură, a tipărit 44 titluri între 1908-1942, 
între care cele 4 volume ale sintezei sale privind 
evolutia arhitecturii în Muntenia. Profesorul 
Aurelian Sacerdoţeanu, director general al 
Arhivelor Statului, membru al CMI, a semnat 
în 1935 studiul privind zidirea bisericii Domneşti 
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din Argeş iar între 1935-1945 o serie de 
recenzii şi studii (21 titluri). 

Parcurgînd indicele pe autori mai găsim nume 
de savanţi şi cercetători de prim rang cum ar 
fi P. P. Panaitescu, Radu Vulpe, I. Andrieşescu, 
S. Zotta, I. Minea, Gh. Nedioglu, I. O. Ştefă
nescu, O. Tudor, I. O. Trajanescu, I. Mihail, 
O. Lugoşianu, C. C. Giurescu etc„ care au 
contribuit în paginile lor la lărgirea în mare 
măsură a cunoştinţelor istorice, arhitectonice 
şi artistice privitoare la monumente. 

Specialiştilor români li s-au alăturat apoi o 
serie de nume marcante ale unor cercetători 
străini, cum ar fi L. Brehier, R. Gassauer, le 
pere G. de Jerphanion (bisericile din Cappa
docia), Dj. Boskovic (despre Mănăstirea Cozia 
şi despre Muntele Athos), A Grabar, J. Strzy
gowski, şi alţii. 

Pe tot timpul apariţiei „Buletinului" o mare 
atenţie s-a acordat materialului ilustrativ, care 
formează o adevărată arhivă iconografică a 
monumentelor şi a artelor minore (pictură 
murală, mobilier). Sînt incluse şi planuri, sec
ţiuni, relevee, desene etc. Valoarea acestui 
material este cu atît mai mare cu cît unele 
fotografii reprezintă monumente care astăzi au 
dispărut. 

În ceea ce priveşte aşa-zisa parte „oficială", 
care trebuia să cuprindă rapoartele anuale, 
procesele verbale ale şedinţelor CMI, rapoartele 
secţiunilor regionale, rapoartele arhitecţilor 
etc„ ea este deficitară 25• Rapoartele anuale 
merg pînă în 1912; apoi apar în mod simplificat 
pentru anii 1919-1926, 1929-1932, 1935, 
pentru a dispare ulterior cu totul. Şedinţele 
de lucru ale CMI sînt redate pe scurt pentru 
anii 1908-1909 şi 1913 iar procesele verbale 
apar numai pentru anii 1924-1926, 1931, 
1932. În ceea ce priveşte rapoartele secţiunilor 
regionale, publicarea lor este şi mai deficitară: 
SR Cernăuţi, 1919-1925, 1933-1936; SR Chi
şinău, 1925-1926; SR Cluj, 1925; SR Lugoj, 1925. 

3. Anuarul Comisiunii Monumentelor Is
torice (ACM1)26 • Înfiinţare, program, 
colaboratori 

Pentru a compensa lipsurile arătate mai sus, 
CMI hotărăşte, în 1914, să editeze sub formă 
de anuar o publicaţie care să redea cît mai 
complet structura Comisiunii şi lucrările ei 

••Vezi cap. A. XIV (CMI) pct. 7-12. 
" Vezi Anexa li şi cap. A. XIV ,pct. 6 a din prezenta 

lucrare cit şi A. Sacerdoţeanu, op. cit„ p. 13-H. 
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tehnic o-administrative. 
acestei publicaţii au 
urmează: 

Scopul şi programul 
fost stabilite precum 

..În Anuarul Comisiunii Monumentelor I; o
rice, care va privi viaţa şi organizarea acesteia, 
se vor tipări jurnalele săpăturilor, rapoarte şi 
memorii privind studiul monumentelor istorice, 
cum şi rapoartele administrative, în ordinea 
arătată mai jos: 

1. lista membrilor şi a personalului; 2. decrete 
de numire; 3. decretele de clasare şi declasare 
a monumentelor istorice; 4. hotărîrile Comi
siunii şi procesele verbale ale şedinţelor; 5, 
rapoartele personalului Comisiunii, ale membri
lor şi ale membrilor corespondenţi; 6. jurnalele 
de săpături, cercetări şi restaurări la care vor 
fi obligaţi toţi acei cari fac asemenea săpătur i 
şi cercetări , cu fondurile Comisiunii Monu
mentelor Istorice. Tot aci se vor tipări şi în
drumările necesare pentru cercetătorii ama
tori: învăţători, preoţi, profesori şi a Iţi intelec
tuali, cărora li se vor da lămuriri asupra valorii 
obiectelor. 

Anuarul va fi datat după anul calendaristic"17. 

Victor Brătulescu, secretarul CMI, adaugă 
în prefaţa din 1942: „Anuarul răspunde şi 
nevoiei de a informa publicul asupra activităţii 
Comisiunii Monumentelor Istorice, a cărei stră
danie pentru păstrarea zestrei artistice şi is
torice a ţării nu este deajuns de cunoscută 
[ ... ]. „Anuarul întregeşte sub o altă formă 
cealaltă publicaţie ştiinţifică a noastră - Buleti
nul Comisiunii Monumentelor Istorice, în care 
nu se pot cuprinde procesele verbale ale şed in
ţelor Comisiunii, rapoartele oficiale ale membri
lor ei şi ale personalului tehnic, dările de seamă 
ori însemnările mărunte cu privire la monu
mentele istorice din toate epocile" 2s. 

Nu putem să nu regretăm că un program atît 
de util nu a putut fi respectat decît timp de 
patru ani: 1914, 1915, 1942 şi 1943. 

În afară de partea strict oficială, care cupri nde 
structura CMI (preşedinţi, membri, membri 
corespondenţi, servicii, secţiuni le regionale) şi 
decretele de clasare şi declasare, ACMI publică 
procesele verbale ale şedinţelor CMI (19 în 
1914, 11 în 1915, 15 în 1942 şi 27 în 1943) + 

17 Proces verbal nr. 1, ACMI, 1942, p. 17-18, cu 
ocazia reluării tipăririi „Anuarului" după o întrerupere 
de 27 de ani. Normele stabilite în 1942 consemnează 
„retroactiv" pe cele valabile pentru primii doi ani 
(1914, 1915) şi care nu fuseseră publicate atunci . 

21 Prefoţd, ACMI, 1942, p. 3. 
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1 proces verbal (în 1943) privind Secţiunea 
Regională pentru Bucovina. 

Rapoartele cuprind restaurări de monumente, 
activitatea muzeelor judeţene, rezultatele săpă
turilor arheologice, studii istorice privind monu
mentele, activitatea membri lor corespondenţi 
din judeţe, conferinţe. 

Dintre colaboratori remarcăm îndeosebi pe 
V. Pârvan (prima campanie de săpături de la 
Histria, activitatea Muzeului de Antichităţi), 
N. Iorga (conferinţa Ce este un monument 
istoric), G. Balş (biserica din Fundeni-Prahova), 
Constantin Bobulescu (studiu as upra bisericii 
din Cotmeana), profesor Şt. Ciuceanu (rapoarte 
de activitate din judeţul Dolj), D. Constanti
nescu (săpăturile de la Cetatea Neamţului), 
profesor C. Daicoviciu (raport privind activi
tatea arheologică a Universităţii ci u jene), George 
Florescu (Casa cu lanţuri), Ilie Ghibănescu 
(rapoarte privind activitatea arheologică din 
Constanţa), arhitectul N. Ghika-Budeşti (raport 
de activitate, 1915), preot Gr. Pişculescu, 
cunoscut în I iterat ură ca Gala Galaction (biserica 
din Bordeşti), Dan Simonescu (studiu despre 
schitul Mărculeşti-Flămînda), D. Tudor (rapoarte 
privind săpăturile de la Sucidava), Virgil Dră
ghiceanu (comunicări pri vind o serie de biserici 
şi mănăstiri) ş.a. 

Valoarea documentară a „Anuarului" este, de 
asemenea, excepţională căci procură informaţii 
nu numai asupra monumentelor existente, dar 
şi asupra unora care între timp au dispărut. 
Condiţiile de tipărire sînt mai modeste ca ale 
BCMI, iar materialul ilustrativ este mai sărac. 

În concluzie, ţinem să subliniem, încă o dată, 
că, deşi BCMI şi ACMI formează două periodice 
separate, cercetarea lor, deci şi indexarea lor, 
nu poate fi concepută în mod independent. 
Aşa cum am văzut mai sus, programele lor de 
publicare se întrepătrund, se completează unul 
pe celălalt şi alcătuiesc un tot, care reprezintă 
o cronică vie a monumentelor noastre în peri
oada 1907-19"45, înregistrînd din neferi
cire, şi multe „decese", dar şi numeroase 
„reînvieri". Această cronică este completată cu 
temeinice studii istorice, arhitectonice şi artis
tice, aşa încît dispunem, adesea, de o întreagă 
istorie începînd cu momentul înfiinţării lor. 

Colecţiile celor două periodice con·ţin un 
imens material documentar ilustrat, care inte
resează, în egală măsură, pe arheologi, istorici, 
arhitecţi, urbanişti, constructori, pictori, muzeo
grafi, etnografi, cercetători de artă şi chiar pe 
istoricii literari. ln condiţiile frontierelor de 
astăzi, aria de preocupare a studiilor şi cerce-

9 

tări lor depăşeşte cu mult graniţele ţării noastre, 
întinzîndu-se în toate regiunile unde au fiinţat 
ctitorii româneşti, sau există culturi şi civili
zaţii legate de istoria poporului nostru (Polonia, 
URSS, Serbia, Grecia, Bulgaria, Turcia, Armenia, 
Albania etc.), 

Apelînd la statistică, cele două publicaţii 
cuprind după numărătoarea noastră, un total 
de 6 907 pagini, 924 articole scrise de 171 
autori, 8 333 figuri, 1 394 planşe 211• BCMI şi-a 
încetat apariţia în 1945. Comisia Monumentelor 
Istorice a fost desfiinţată în 1948, la 3 ani după 
apariţia ultimului număr al „Buletinului". Prin
cipii le de restaurare şi metodele de lucru 
conturate pe parcursul a 55 ani de existenţă au 
continuat să călăuzească însă activitatea insti
tuţiilor cărora le-a revenit, ulterior, sarcina 
protecţiei monumentelor istorice: Comisia 
Muzeelor şi Monumentelor din cadrul Academiei 
RPR şi Direcţia Monumentelor Istorice, înfiin
ţată în 1952 pe lingă Comitetul de Stat pentru 
Construcţii, Arhitectură şi Sistematizare. 

4. Scopul 'i structura lucrării . Metoda de 
lucru . Observaţii generale la indicaţiile 
bi bi iograflce 

Instrumentele de I ucru puse la îndemîna 
cercetătorilor de redacţia celor două periodice38 

au devenit complet insuficiente fie datorită 
apariţiei lor neregulate, fie lipsurilor lor intrin
sece 31 , dar mai ales neexistenţei unui indice 
pe materii care să ofere o privire de ansamblu 
şi de detaliu asupra materialelor cuprinse în 
BCMI şi ACMI. 

Lipsa aceasta este relevată de A. Sacerdoţeanu 
în 1972, astfel: „Problema indicelui unei lucrări, 
fiind esenţială pentru documentare, observaţiile 

noastre de acum au scopul si1 contribuie la o 
mai bună realizare în viitor. Astăzi nu se mai 
poate concepe nici o lucrare ştiinţifică fără în
lesnirea rapidă a consultării ei prin bune table de 
materii şi indici atotcuprinzători" 32. 

Bibliografia noastră are în vedere aceste dezi
derate şi ţine seama în primul rînd de programul 
de publicare al periodicelor, respectiv cercetarea 
monumentelor. Ea se compune dintr-o serie de 

21 Pentru statistica fiecărei publicaţii în parte vezi 
Anexa li şi III b din prezenta lucrare . 

31 Vezi Anexa li. coloana 6, 7 şi Anexa III b, coloana 
9-11. 

3 1 A. Sacerdoţeanu, op. cit., p. 12-13. , 
32 Ibidem, p. 13. Acelaşi autor întocmise în 1943 un 

indice anual pentru BCMI, 1942, care este un model al 
genului. 
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indici pe materii: (A. I-XXX). un indice de 
persoane şi popoare (B), un indice general pe 
autori (C) şi un indice pe autori recenzaţi 
(D) 33. 

Întrucît orice organizare a materialului în 
sumar ar porni de la un criteriu subiectiv, 
ordonarea indicilor bibliografici s-a făcut după 
criteriu I alfabetic, cu excepţia capitolului 
„Localităţi şi monumente", pe care impor
tanţa deosebită îl plasează la început (A.I.). 

Metoda de lucru 
Cap . A.I - Localităţi şi monumente34 

Este indicele de bază al lucrării şi cuprinde 
aproximativ 90% din volumul ei. 

La clasificarea pe materii nu s-a folosit sis
temul zecimal, ci o împărţire care, potrivit 
părerii noastre, se potriveşte cel mai bine 
specificului celor două publicaţii. 

Fişele sînt clasate alfabetic, pe localităţi 
(municipii, oraşe, sate), indicîndu-se totdeauna 
şi judeţul. Comuna nu a fost precizată decît 
atunci cînd în cadrul aceluiaşi judeţ există mai 
multe localităţi cu acelaşi nume, situate în 
comune diferite. 

Localităţile sînt clasate potrivit formei admi
ni st rati ve şi denumir ii de la data încheierii 
lucrării de faţă (1982), care, datorită referin
ţelor numeroase la arhitectura religioasă, nu a 
putut fi publicată pînă acum. 

Pentru denumirile vechi, valabile atunci cînd 
au fost publicate articolele şi care nu mai cores
pund cu s ituaţia din 1982 35, s-au făcut fişe de 
t r imitere la denumirile actuale. Modificările de 
apartenenţă la judeţe s-au corectat în mod tacit. 
Identificarea localităţilor a format una din pro
blemele cele mai complicate, mai ales că unele 
din ele si-au schimbat numele de mai multe ori 
între 1907 si 1945, iar altele nu se mai află acum 
pe teritori~I României, schimbîndu-şi adesea 
şi ele numele. Cazuri de acest fel au fost rezol
vate pr in fişe de trimitere sau prin menţiunea 

33 Vezi Tabla de materii. 
3• Pentru acest capitol trebuie să menţionăm contri

buţia majoră adusă deja de N. Stoicescu , care, în ale 
sa le Repertorii şi Bibliografii ale monumente/or feudale 
(vezi Bibliograf/a generală). a indexat. între 1961 şi 
1974, cea mai mare parte a materialului existent în 
BCMI şi ACMI, cu excepţia Transilvaniei, dar numai 
partea medievală şi folosind în mai mică măsură infor
maţiile cuprinse în Raportele anuale, Şedinţi:leComi
siuni i şi Procesele verbale . 

3a S-a luat ca bază : I. Iordan . P. Gâştescu. D. I. Oancea , 
•Indicatorul localităţilor din Romilnia, Bucureşti, Edit. 
Acad„ 1974, actualizat cu delimitarea din ianuarie 1981 
a judeţelor Giurgiu, Ialomiţa, Călăraşi, Dîmboviţa 
(parţial) şi a Sectorului agricol Ilfov. 
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„azi in URSS, Bulgaria etc.''. Pentru uşurarea 
cercetării, localităţile foste pe teritoriul Roma: 
niei şi aflate astăzi în componenţa URSS au 
fost trecute cu denumirea românească, adău
gîndu-se, acolo unde o cunoaştem, şi denumirea 
actuală, dacă s-a schimbat. Atunci cînd, în ciuda 
strădaniilor noastre, localităţile nu au putut 
fi identificate (sînt dese cazurile cînd în BCMI 
denumirea este greşită, sau nu se indică judeţul), 
ele au fost fişate sub forma găsită în text, men
ţionîndu-se acest lucru. Localităţile ce fac parte 
acum din comunele suburbane ale unui oraş 
(sau municipiu) au fost trecute alfabetic, la 
sfîrşitul oraşelor respective, făcîndu-se fişă de 
trimitere la denumirea localităţii. Unele locali
tăţi au dispărut administrativ, altele chiar fizic 
(Ada-Kaleh de exemplu). 

În cadrul fiecărei localităţi au fost clasate 
monumentele respective, respectîndu-se în prin
cipiu ordinea următoare: localitate (generali
tăţi), staţiuni preistorice, localităţi antice şi 
medievale, cetate, curţi şi reşedinţe domneşti. 
case boiereşti, de orăşeni şi de meşteşugari, 
hanuri, hoteluri, instituţii, case comerciale ş i 
întreprinderi, fîntîni, alte monumente civile, 
biserici si mănăstiri, cruci. Punctele de mai 
sus pot e

0

xista toate la unele localităţi, cum ar fi 
Bucureştiul, sau numai în parte, în funcţie 
de materialul exi stent 36 . 

Identificarea monumentelor a fost adesea 
anevoioasă, căci sînt numeroase cazurile cînd 
în BCMI sau ACMI bisericile nu sînt indicate 
prin hram, ci doar prin localitate, anul con
struirii sau confesiune. Atunci cînd identificarea 
cu certitudine a hramului a fost pos ibilă, acesta 
a fost consemnat în mod tacit. La fel s-a pro
cedat cu casele al că r or prop rietar a putut fi 
identificat. 

Deoarece, foarte adesea, unele monumente 
binecunoscute, cum ar fi de exemplu Mănăstirea 
Cozia, nu pot fi găs ite în indice la numele lor 
ci la acela al localităţii în care se află (în cazul 
nostru, oraş Călimăneşti, localitatea Căciulata), 
s-au făcut fise de trimitere la numele lor . 

Întrucît u
0

nele articole privesc judeţe, pro
vincii sau ţări întregi, s-au redactat fişe ş i 
pentru acestea, ele fiind introduse în clasificarea 
alfabetică generală. 

În principiu acest indice nu cuprinde monu
mentele (româneşti sau străine) citate numai 
ca analogie. Fac excepţie cazurile unde monu-

3& in general, conform schemei folosite de către 
N. Stoicescu pentru Bucureşti (vezi Bibliograf/a gene
rală). 
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mentele (mai ales cele româneşti) apar numai 
în acest fel, sau unde informaţiile date sînt 
mai cu prinzătoare. 

În continuarea capitolului A. I. urmează o 
serie de indici pe materii, clasaţi alfabetic, pe 
diferite teme: A. li -A. XXX 37• Dintre aceştia, 
particularităţi mai deosebite prezintă : 
A. IX - Biserica - elemente de arhitectură, 
care cuprinde fie articole privind aceste ele
mente, fie opere de sinteză (Balş, Ghika-Budeşti) 
unde se indică alfabetic părţi le privind elemente
le respective. 
A. XIII - Colecţii particulare de artă, care 
în afară de generalităţi, însumează o serie de 
32 colecţii clasate alfabetic. 
A. XIV- CMt, subdivizat şi el pe diferite pro
bleme legate de structura şi activitatea 
Comisiunii. 
A. XXIV - Necrologuri, compus din lista 
personalităţilor cărora li s-au făcut necrologuri, 
cu trimitere la cap. B. Indice de persoane, 
unde la numele respectiv se găseşte indicaţia 
bibliografică. 

A. XXVII- Recenzii, clasat alfabetic pe terne, 
iar în cadrul fiecărei teme, cronologic, pe recen
zaţi, indicîndu-se la sfîrşit, între paranteze, 
recenzentul şi datele bibliografice. 

Cap. B - Indice de persoane şi popoare, con
ceput ca o completare care ţine seamă de 
programul de publicare al periodicelor. În 
consecinţă, el nu a fost întocmit sub formă de 
indice general, ci se limitează la numele care 
apar în titlul lucrărilor şi la acelea despre care 
găsim informaţii mai ample în unele articole, 
fără însă a apare în titlu. 

Cap. C. - Indice general pe autori38, cu
prinde pentru pri ma oară întreaga perioadă 
BCMI (1908-1945) şi ACMI (1914-1915, 
1942-1943). Sînt indicate numai articolele 
(comunicări, cronici, rapoarte, decrete etc.) 
semnate sau ai căror autori au putut fi identi
ficaţi. Restul articolelor incluse în cele două 
periodice, sub denumiri ca: Oficiale, Şedinţele 
Comisiunii, unele rapoarte, relaţiuni, procese 
verbale, redacţionale etc., au fost despuiate în 
cadrul indicilor pe materii de la capitolele A. 
B şi D. 

Articolele cu mai mulţi autori au fost trecute 
la fiecare autor în parte. 

37 Vezi Tabla de materii. 
38 Am considerat autor pe oricine semnează un text, 

fie el articol. notă, decret etc. 
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Articolele notate cu asterisc au titlul pres
curtat. Pentru titlul complet a se vedea capi
tolul Prescurtări bibliografice. 

Autorii care semnează cu nume diferite au 
fost trecuţi la un singur nume, cel mai cunoscut, 
făcîndu-se fisă de trimitere la celălalt nume. 

În caz că. articolul are un rezumat francez 
(mai rar italian), pagina la care se află rezumatul 
este indicată în paranteză, imediat după paginile 
la care se află textu I românesc. 

Cap. O. rndice pe autori recenzaţi, cuprin
de, în ordine alfabetică, autorii recenzati , cu 
trimitere la capitolul A. XXVII - Rece~zii şi 
prezentări de publicaţii şi la subcapitolul 
respectiv (exemplu: i. Etnografie) şi la recen
zent. 

În ceea ce priveşte ilustraţiile, s-a renunţat 
la întocmirea unui indice al lor, care ar fi mărit 
prea mult volumul lucrării de faţă. În schimb, 
s-a menţionat, la articolul res pecti v, dacă există 
fotografii sau alte ilustraţii 39, considerînd că 
avînd articolul în faţă, cercetătorul va con
sulta şi materialul ilustrativ 4-0. Numai acolo 
unde există i I ustraţi i nelegate de titlu I artico
lului , lucrul acesta s-a menţionat 41. 

Observaţii generale cu privire la 
indicaţiile bibliografice 

- Indicaţiile bibliografice din indicii A. B, D 
sînt trecute cronologic, în ordinea apariţiei 
articolelor, mai întîi cele apărute în BCMI şi 
apoi, tot cronologic, cele apărute în ACMI. 
Deoarece materialul provenit din BCMI este 
majoritar, pentru simpl ifica re, la articolele res
pective nu s-a mai indicat denumirea revistei. 
ln schimb, la articolele din ACMI lucrul acesta 
a fost menţionat. De exemplu: 

- G. Balş, Bisericile lui Ştefan ce/ Mare, 
XVI 11, 1925, p .... [apărut în BCMIJ . 

- Gr. Florescu, Raport asupra săpăturilor 
arheologice de la Capidava, ACMI, 1942, p .... 
[apărut în ACMIJ. 

- Indicaţ iile bibliografice cuprind următoare
le date: autor, titlul articolului (sau volumului), 
denumirea prescurtată a periodicului (numai în 
cazul ACMI). volumul în cifre romane (numai 
în cazul BCMI), anul şi pagina. La cap. A (I-

3' Cu excepţia lucrărilelor lui G. Balş, Bisericile lui 
Stefan cel Mare şi Biseflcile sec. XVI, care au table de 
ilustratii. 

40 Metodă folosită şi de N. Stoicescu. 
4 L Mai amintim că pentru BCMI există liste de ilus

traţii la fiecare fascicol şi la tablele de materii anuale 
(atunci cînd sint). În afară de aceasta, pentru anii 1908--
1936 există un indice al ilustraţiilor, publicat separat 
(vezi şi Anexa III b, coloana 9-11). 
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XXX) şi B se dau, la nevoie, la s1irşit, între 
paranteze drepte, scurte explicaţii privind con
ţinutul articolului (studiului, procesului verbal 
etc.) şi dacă există ilustraţii. Pentru a evita 
orice confuzii, ţinem să precizăm că la cap. A. I. 
textul în paranteze se referă întotdeauna la 
localitatea sau monumentul formînd obiectul 
fişei. De exemplu: 
STREJEŞTI, jud. Olt 
Biserica Sf. Treime: I. D. Trajanescu, Schitul 
Stăneşti (Vi/cea), IV, 1911, p. 18-19 [descriere, 
pisanie, cu foto]. 

Textul din paranteze se referă deci, la biserica 
Sf. Treime din Strejeşti şi nu la schitul Stăneşti. 

-Acolo unde, în BCMI, autorul este indicat 
prin iniţiale, întregirea s-a făcut în mod tacit. 

- Denum irea periodicelor citate mai des în 
text a fost prescurtată prin sigle conform cap., 
Prescurtări bibliografice (A). 

- Titlul articolelor este reprodus întocmai, 
cu excepţia celor mai lungi sa u a acelora care 
se repetă de foarte multe ori, care au fost 
prescurtate conform cap. Prescurtări bibliogra
fice. (B). 

În concluzie, ne exprimăm s peranţa că prin 
bibliografia de faţă am contribuit la eviden
ţierea uriaşei activităţi de conservare şi valorL
ficare ştiinţifică a monumentelor noastre isto
rice, depusă de CMI în cei 55 de ani ai existenţei 
sale. Această operă se ogl indeşte nu numai în 
studii şi articole, dar şi în rapoartele, în şedin
ţele de lucru şi în procesele verbale, care din 
nefericire, nu au fost publicate pentru toţi anii. 

ln ultimă analiză, monumentele istorice re
prezintă documente vii ale permanenţei civili
zaţiei noastre. Păstrarea şi îngrijirea lor merită 
orice sacrificiu, în timp ce neglijarea este o 
crimă contra culturii. Aceasta este marea lecţie 
pe care ne-o transmite CMI în paginile „Buleti
nului" şi „Anuarului" său. Autorul rîndurilor 
de faţă se va considera răsplătit de munca sa 
dacă prin această lucrare va ajuta la înţelegerea 
acest ui adevăr. 

PRESCURTĂRI BIBLIOGRAFICE 

A. Periodice 

A = „Arhitectura" Bucureşt i. 
AARMSI = „Analele Academiei Române. Memoriile 

secţiei istorice" . 
AB = „Arhivele Basarabiei" Chişinău. 
ACMI = „Anuarul Comisiunii Monumentelor Isto-

rice". 
ACMIT = „Anuarul Comisiunii Monumentelor Isto

rice. Secţia pentru Transilvania", Cluj. 
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AllN 

AO 
ATG 
B 
BCMI 

BG 
BMI 

CL 
GM 
HQ 
LAR 
MAGV 

RA 
RI 
RIR 
sov 
V 

= „ Anuaru I Institutului de Istorie Naţională" 
Cluj. 

= „Arhivele Olteniei", Cra iova. 
= „Artă şi tehnică grafică", Bucureşti . 
= „Byzantion", Bruxelles. 
= „Buletinul Comisiunii Monumentelor Isto

rice", Bucureşti. 
= „ Boabe de grîu", Bucureşti. 
= „Buletinul Monumentelor Istorice", 

Bucureşti 
= „Convorbiri Literare", laşi. 
= „Gazeta Municipa. lă", Bucureşti. 
= , ,The Hungarian Quarterly", Budapesta. 
= „Lite ratura şi Arta Română" . 
= „Mitteilungen der Antropologischen Ge-

sellschaft in Wien" . 
= , ,Revue Archeologique". 
= , ,Revista Istorică". 

= „ Revista Istorică Română", Bucureşt i. 
= „Spicuitor în Ogor Vecin", Bucureşti . 
= ,,Vatra", Craiova. 

B. Articole . studii, lucrări recenzate 
1. BCMI 

ANDRIEŞESCU. I., Asupra epocei de bronz fn Rom6nia 
1, 2 = IOAN ANDRIEŞESCU, Asupra epocei de 
bronz ln Rom6nia. 1. Un depou de bronz la Sinaia. 
2. Obiectele de bronz de la Predeal . 

ANDRIESESCU. I., Vasile P6rvan = IOAN ANDRIE
ŞESCU. Vasile P6rvan membru al Comis iun ii Monu
mentelor Istorice + 26 /unie 1927. 

BALŞ . G„ Biserici sec. XVI= GEORGE BALŞ. Bisericile 
şi mănăstirile moldoveneşti din veacul al XVI-iea. 
1527 - 1582 . 

BALŞ, G„ S(lntul Munte = GEORGE BALŞ. Notiţă 
despre arhitectura S(întului Munte . 

BALŞ. G„ GHIKA-BUDEŞTI, N„ Messembria = 
GEORGE BALŞ , NICOLAE GHIKA - BUDEŞTI. 
Ruinele bizantine din Messembria. 

BĂRCĂCILĂ, AL„ Însemnâri din Gorj= ALEXANDRU 
BĂRCĂCILĂ , lnsemnări din Gorj: Bumbeşti, Curt1-
şoara. Tirgul Jiului şi de pe Gilort. 

BECU , S„ Lucrări executate fn 1926 = STERIAN BECU . 
Rapoartele Serviciului Tehnic, Lucrâri executate in 
campania anului 1926. 

BERCIU. D„ Generalităţi asupra preistoriei Olteniei= 
DUMITRU BERCI U, Generalităţi asupra preistcnei 
Olteniei şi angrenarea ei în problemele Europei 
Centrale şi Sud-Estice. 

BERCIU, D„ Sâpături = DUMITRU BERCIU, Săpături 
şi cercetări arheologice în ultimii ani (1933 - 1935). 

BRĂTULESCU, V„ Hfrşovo =VICTOR BRĂTULESCU, 
Cetatea Hirşova în legătura cu Dobrogea şi cu 1inu
turile înconjurătoare. 

CRUTZESCU. GH „ Podul Mogoşoaei = GHEORGHE 
CRUTZESCU. Podul Mogoşoaei . Povesteo unei 
străzi, Bu cureşti, 1944 . 

DEMETRESCU. P „ Lucrări executate in 1926 = P. 
DEMETRESCU . Rapoartele serviciului tehnic. Lu
crări executate în campania anului 1926. 

DRĂGHICEANU. V„ Monumentele Olteniei , /, li. III= 
VIRGIL DRĂGHICEANU, [I] Monumentele istorice 
din Oltenia . Raport din anul 1921 . [li] Monumentele 
Olteniei . Raportul al II-iea. [I//] Monumentele O/te
niei . Al /II-iea raport . 

FLORESCU, GR„ Seimenii Mari = GRIGORE FLO
RESCU. Materiale istorico-archeologice pentru 
harta archeologică a Rom6niei, ridicată de Di recţia 
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Museului Naţional de Antichităţi . li. Noi descoperiri 
archeologice la Seimenii Mari. 

GHI KA-BUDEŞTI, N.. L'ancienne architecture = NI
COLAE GHIKA-BUDEŞTI. L'ancienne architecture 
de la Va/achie . Essai de synthese. Quotre conferences 
tenues a la Sor bon ne. t.cole des Hautes t.tudes. sec
tion des Sciences Religieuses. en 19 37. 

GHIKA-BUDEŞTI, N„ Evoluţia arhitecturii I, li, III. 
IV= NICOLAE GHIKA-BUDEŞTI, Evoluţia arhi
tecturii în Muntenia [şi Oltenia, începînd cu li]. I. 
/nr/uririle străine de la origină pînă la Neagoe 
Basarab. li. Vechiul stil romdnesc din veacul al 
XVI-iea. de la Neagoe Basarab pînă la sfîrşitu/ vea
cului. III . Veacul al XVII-iea. Epoca de transiţie: 
domnia lui Matei Basarab. IV . Noul stil romdnesc 
din veacul al XVIII-iea. 

GHIKA-BUDEŞTI. N .. Lucrări executate în 1928.= 
NICOLAE GHI KA-BUDEŞTI. Rapoartele Serviciului 
Tehnic. Lucrări executate în campania anului 1926. 

GHIKA-BUDEŞTI, N ., Raport pe anul 1935 =NICOLAE
GHIKA-BUDEŞTI. Ofkiale. Raport privitor la lu
crările Serviciului Tehnic al Comisiunii Monumen
telor Istorice pe anul 1935. 

GOLESCU. M .. Motive de animale= MARIA GOLESCU, 
Motive de animale în sculptura decorativă şi semin
ficarea lor simbolică în arta religioasă. 

GORE. P., CIOBANU, ŞT .. RSR Chişinău 1926 = 
PAUL GORE, ŞTEFAN CIOBANU. Rapoartele 
secţiunilor regionale. I li. Secţiunea Chişinău. 

IONAŞCU, I., Biserici Olt= ION IONAŞCU, Biserici, 
chipuri şi icoane din Olt. I., Craiova, 1934. 

IONAŞCU I„ Documente bucureştene= ION IONAŞCU. 
Documente bucureştene privitoare la proprietăţile 
Mănăstirii Colţea, Bucureşti, 1941 . 

IONESCU. GR . . Curtea de Argeş= GRIGORE 10-
NESCU. Curtea de Argeş. Istoria oraşului prin monu
mentele lui, Bucureşti, 1940. 

IORGA, N ., O inscripţie pierdută= NICOLAE IORGA, 
O inscripţie pierdută şi vech i menţiuni despre monu
mentele noastre la Vai/font. 

IORGA, N .. Trei biserici muntene= NICOLAE !ORGA. 
Trei biserici de sat muntene; Pietroşiţa. Calvini şi 
Cremenari. 

IORGA, N.. Ţări romdneşti I. li. I li = NICOLAE 
IORGA . Ţări rom6neşti fn forma lor de artă popu
lară şi religioasă. I. Ţara nemeşilor romdni din Ar
deal. li. Ţinutul raialei muntene. III. Dincolo de 
Olt. 

KALINDERU. I.. Relaţiune= ION KALINDERU. Ofi
ciale. Relaţiune despre săpăturile de la Ecrene şi 
Dişipudac din Dobrogea Nouă şi despre starea monu
mentelor greco-romane desgropate la Constanţa şi 
Mangalia. 

KALINDERU. I., LAPEDATU. AL., Raport general CM/, 
1910; 1911: 191 2 = ION KALINDERU. ALEXAN
DRU LAPEDATU, Raport general cu privire la 
lucrările Comisiunii Monumentelor Istorice în 1910; 
1911; 1912. 

LAPEDATU *. AL., Cetatea Albă= ALEXANDRU LA
PEDATU. Gravuri şi vederi de la Cetatea Albă şi 
cfteva consideraţwn1 istorico-crheologice asupra cetă
ţilor moldoveneşti. 

LAPEDATU. AL„ Lucrările Comisiunii 1908. 1909 = 
ALEXANDRU LAPEDATU. Cronică. Din lucră-

• lntrucit autorul şi-a ortogranat numele în maij multe feluri 
(LEpedatu, Lăpedatu , Lapedatu) am ales a treia variantă, socotind 
că ea exprimă ultima opţiune. 

1l 

rile Comisiunii Monumentelor Istorice în 1908, 1909 
[în 1909: Din lucrările Comisiunii Monumentelor 
în 1909 şi Din lucrările Comisiunii]. 

LAPEDATU, AL ., Meşterii biserici/or moldovene = 
ALEXANDRU LAPEDATU. Cercetări istorice cu 
privire la meşterii biserici/or moldovene din sec. 
XVI. 

LAPEDATU, AL., Meşterii bisericilor din Ţara Romt1-
nească = ALEXANDRU LAPEDATU, Cercetâri is
torice cu privire la meşterii biserici/or din Ţaro 
Romdnească în sec. XV şi XVI. , 

LUŢIA. P. , RSR Cernăuţi 1921 - 1925. 'Sec. XIV; Sec. 
XV; Sec. XVI; Sec. XVII; Sec. XVIII= dr. PETRE I. 
LUŢIA. Raportul Seqiunii Regionale Cernăuţi pe anii 
1921 - 1925. Întocmit pe baza raportului tehnic 
al inginerului H. Rezori; Secolul ol XIV-iea şi tim
purile mai vechi; Secolul al XV-iea; Secolul al XVI-iea; 
Secolul al XVII-iea; Secolul al XVIII-iea. 

LUŢIA P .. RSR Cernăuţi 1919 - 1920 ; 1921 ; 1922; 
1923; 1924; 1925 =dr. PETRE I. LUŢIA. Ra
portul Secţiunii Regionale Cernăuţi pe anii 1921 -
1925. Întocmit pe baza raportului tehnic al ingine
rului H. Rezori. Activitatea de restaurare şi conser
vare în anii 1919 şi 1920; 1921; 1922; 1923; 19U; 
1925. 

LUŢA, P., RSR Cernăuţi 1936 =dr. PETRE I. LUŢA, 
Raportul Secţiunii Regionale Cernăuţi a Comisiunii 
Monumentelor Istorice pe anul 1936 . 

MOGA, L.. Un plan inedit de la 1847 = L. MOGA. Un 
plan inedit de la 1847, al unui sector o/ oraşului 
Bucureşti. 

MAYER, L ., Views in Turkey =LUIGI MAYER. Views 
in Turkey, in Europe and Asia, comprising Romelia, 
Bulgaria, Walachia. Syria ana Palestina . Selected 
{rom the collection of Sir Robert Minslie, London, 
1801. 

MARGOT, TH., O viatorie = TH~ODORE MARGOT, 
O viatorie în cele şaptesprezece districte ale RomtJ
niei; antikuităţi, curiozităţi naturale, situe, oraşe, 
monumente, date istorice. usuri şi moravuri, Bucu
reşti, 1859. 

MAGNI, Viaggi =CORNELIO MAGNI, Quanta di 
piu curioso e vago ha potuto raccorre Cornelio Magni, 
ne/ primo biennio da esso consumato in viaggi et 
dimore per Turchia, Parma, 1678. 

MOISIL, C., Cetăţi romane la Dunârea de jos= CON
STANTIN MOISIL, Cetăţi romane Io Dunărea de 
jos - pe braţul Sf. Gheorghe - (din „Escursiuni 
arheologice în Dobrogea"). 

MOISIL, C„ Istoricul cercetărilor preistorice= CON
STANT! N MOISIL, Privire asupra antichităţilor 
preistorice ale Rom6niei. /. Istoricul cercetărilor 
preistorice. 

MOISIL, C., Staţiunile preistorice= CONSTANTIN 
MOISIL, Privire asupra antichităţilor preistorice ale 
Rom6niei. li. Staţiunile ·preistorice. 

MOISIL C„ Produsele industriei preistorice = C9N
STANTIN MOISIL, Privire asupra antichităţilor 
preistorice din RomtJnia. li I. Produsele industriei 
preistortce. 

NISTOR. 1., LUŢA, P„ RSR Cernăuţi 1933 - 1934; 1935 
=ION NISTOR, PETRE LUŢA, Reportul Secţi
unii Regionale Cernăuţi a Com1siuni1 Monumentelor 
Istorice pe anii 1933 - 1934; 1935. 

PARVAN, V., Raport asupra castrului roman de la Turnu 
Severin =VASILE PARVAN. Oficiale. Raportul d-lui 
prof. V. Pdrvan, directorul Muzeu lut Naţ1ono/, adre
sat d-lui Ministru al Instrucţiunii şi Cultelor, asupra 
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măsurilor de luat pentru conservarea castrului roman 
de la Turnu Severin. 

PAPPAZOGLU. D„ Călăuză pe rîul Dunării= DUMI
TRU PAPPAZOGLU, Călăuză pe râul Dunări sau 
esactu descriere a părţi 1 drepte şi stânge a acestui 
fluviu, istorică, politică ş1 comerţ ială, culesă fiindu, 
din mai mulţi istorici antici şi moderni de maiorul 
D. Pappazog/u, Bucureşti, f. a. 

Raport general CM/, 1907, 1908 =ION KALINDERU, 
GRIGORE TOCILESCU, GRIGORE CERKEZ, 
NICOLAE GABRIELESCU. ALEXANDRU LA
PEDATU, Raport general cu privire la lucrările 
Comisiunii Monumentelor Istorice fn 1907; 1908. 

Raport general CM/ , 1909 =ION KALINDERU, GRI
GORE CERKEZ, NICOLAE GABRIELESCU, 
GEORGE MURNU, ALEXANDRU LAPEDATU, 
Raport genera/ cu privire la lucrările Comisiunii 
Monumentelor Istorice În 1909. 

Raport pe anul 1919; 1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 
1925 =Rapoartele Serviciului Tehnic al Comisiunii 
Monumentelor Istorice. Raport pe anul 1919; 1920; 
1921; 1922; 1923; 1924; 1925. 

RSR Cernăuţi 1925 =Rapoartele Secţiunilor Regionale 
pe anul 1925. /.Secţiunea din Cernăuţi . 

RSR Cluj 1925 = Rapoartele Secţiuntlor Regionale pe 
anul 1925. li . Secţiunea din Cluj. 

RSR Chişinău 1925 = Rapoartele Seqiunilor Regionale 
pe anul 1925. III . Secţiunea din Chişineu . 

RSR Lugoj 1925 = Rapoartele Secţiunilor Regionale pe 
anul 1925 . IV . Secţia din Lugoj . 

SACERDOŢEANU, A„ Raport= AURELIAN SACER
DOŢEANU, Raport despre starea actuală a monu
mente/or istorice din comuna Costeşti, judeţul Vi/cea. 

SMARANDESCU, P„ Note şi reflexii= PAUL SMA
RANDESCU, Note şi reflexii la Istoria Bucureş
tiului de N . Iorga . 

Şedinţele Comisiunii 1913; 1924; 1925; 1926; 1931; 1932 
=Oficiale. Şedinţele Comisiunii în trimestrul Ianua
rie-Martie; April ie-Iunie; lui ie-Septemvrie; Octom
vrie-Decemvrie 1913; Oficiale . Şedinţele Comisiunii 
Monumentelor Istorice pe anul 1924. Proces verbal 
nr. 1- 15; Idem pe anul 1925. Proces verbal nr. 
1- 11; Idem pe anul 1926. Proces verbal nr . 1- 15; 
Oficiale. De la Comisiunea Monumentelor Istorice . 
Şedinţele din 6, 25 Maiu ş1 12 Iunie 1931; Proces 
verbal nr . 8 - 11 1931; Oficiale. De la Comisiunea 
Monumentelor Istorice. Şedinţele din 14 Ianuarie, 
14 Februarie, 17 Martie, 12 Aprilie, 20 Mai, 2 Iunie, 
11 Iunie, 21 Iulie, 3 Noembrie 1932. 

ŞTEFĂNESCU, I. D„ L'evolution de la peinture religieuse 
= I. D. ŞTEFĂNESCU, L'evolution de la peinture 
re/igieuse en Bucovine et en Moldavie. depuis Ies 
origines jusqu'au X/Xe siecle. Paris, 1928. 

Tablou de lucrări I, li = Tablou de lucrări efectuate fn 
atelierul de reparaţiuni al Comisiunii Monumentelor 
istorice. I. Lucrări executate. li . În curs de execuţie 
1925. 

TAFRALI, O„ Mistra = OREST TAFRALI, Bibliografie. 
Monumentele bizantine din Mi sera. 

TUDOR, D„ Antichităţile din Romanap = DUMITRU 
TUDOR, Antichităţile preistortce şi romane din 
judeţul Romanaţi. Raport înaintat d-lui preşedinte 
al Comisiunii Monumente/or Istorice. 

VAILLANT, J„ La Roumanie = J. A. VAILLANT. La 
Roumanie, ou histo1re. langue, /itterature, orographie, 
statistique des peup/es de la /angue d'or, Arda/1ens, 
Vallaques et Moldaves, resumes sous le nom de 
Romans, voi. III, Paris, 1884. 
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VÎRTOSU. I„ Biserici de lemn= ION VÎRTOSU, Bise 
ric i de lemn şi cruci de piatră din judeţul Rimnicul 
Vîlcii. Inscripţii . 

VLĂDESCU-VULPE, R„ Piscul Coconilor= RADU VLĂ
DESCU-VULPE, Materiale 1storico-archeolog1ce pen
tru harta archeologică a României ridicată de d. 
pro(. P6rvan, directorul Muzeului Noţional de Anti
chităţi. Raport asupra săpăturilor de ,la Piscul Coco
nilor din Septembre 1923. 

VLĂDESCU-VULPE. R„ Mostiştea-Călăroşi = RADU 
VLĂDESCU-VULPE, Materiale 1storico-archeolo
gice pentru harta archeologică a Rom6niei ridicată 
de direcţia Muzeului Naţional de Antichităţi. I. 
Regiunea Mostişteo-Călăraşi . 

ZAGORITZ, A„ Sculpturi in piatră = ALEXANDRU 
ZAGORITZ . Sculpturi în piatră de pe la biserici 
munteneşti (Însemnărt ). 

ZAGORITZ. A.. Sfeşnice = ALEXANDRU ZAGO
RITZ, Sfeşnice rom6neşti şi candelabre itol1ene. 
Origini şi caractere . 

ZAGORITZ. A . , Timp/a şi tronul = ALEXANDRU 
ZAGORITZ. Timp/a şi tronul arhieresc. Ori gini 
şi caractere. 

2. ACMI 
AMBROJEVICI. C„ Raport= C. AMBROJEVICI. Ra

port asupra cercetărilor arheologice din cuprinsul 
Bucovinei . 

ANTONOVICI, I„ Raport a, b, c =ION ANTONO
VICI. =Raportul părintelui I . Antonovici (Tutova). a) 
Muzeul istoric din Bir/ad. b) Lucrările istorice pu
blicate în anul curent sau a fla te numai în lucru. 
c) ce ar trebui de {acut pentru judeţul Tutova . 

BĂRCĂCILĂ . AL .. Raport= ALEXANDRU BĂRCĂ
CILĂ, Raportul d-lui Al. Bărcăc1lă (T . Severin). 

[BRĂTULESCU, V.). Dare de seamă = [VICTOR BRĂ
TULESCU) Dare de seamă asupra lucrărtlor pentru 
restaurarea bisericilor monumente istonce din Buco
vina. pe anii 1936, 1937, 1938 şi 1939 sub păstoria 
/ .P .S. Mitropolit Visarion . 

Bucovina. Proces verbal nr. 1 = Comisiunea Monumen
telor Istorice . Secţiunea Regională pentru Bucovina. 
Proces verbal nr. 1. 

CHIAFĂZEZI, 1., Moscopole =ILIE M. CHIAFĂZEZI, 
Inscripţiile bisericilor din Moscopole . Ce o (ost Mos
copolea pentru rom6ni. Urme de artă româneşt i în 
Albania . 

CIUCEANU, ŞT„ Raport= ŞTEFAN CIUCEANU, Ra
portul d-lui Şt. Ciuceanu (Dolj), 1914; în 1915 ibidem 
(Craiova) . 

DAICOVICI, C„ Raport= CONSTANTIN DAICO
VICI. Raportul Institutului de Studii clasice al Uni
versităţii clujene. 

DAICOVICI, C„ Raport 1943 =CONSTANTIN DAl
COVICI, Raport de activitate anuală a Institutului 
de Studii clasice al Universităţii din Cluj-Sibiu. osupro 
săpăturilor şi cercetărilor arheologice Întreprinse 
în 1943 . 

DUMITRESCU, V„ Raport= VLADIMIR DUMITRESCU. 
Raport pentru cercetărt ş1 săpături orheolog1ce rntre
prinse in Oltenia. 

FLORESCU, G„ Coso cu lanţuri= GEORGE D . FLO
RESCU, Caso cu lanţuri (Cosa Cantacuz ino-Crefu
lescu-Moruzi ). 

GHIBĂNESCU, I., Report= ILIE GHIBĂNESCU, Ra
portul d-lui li. Gh1bănescu (Constanţa). 

GHIKA-BUDEŞTI, N„-Memoriu =NICOLAE GHIKA
BUDEŞTI, Memoriu/ d-lui arhitect -şef N. Ghiko
Budeşti. 
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GHIKA- BUDEŞTI, N„ Referat 1914 =N ICOLAE GHl
KA-BUDEŞTI, Referatul cf-lui arhitect-şef al monu
mentelor prin care înaintează memoriile privitoare 
la lucrările executate în campania anului 1914 . 

LUPU, GH., Memoriu = Memoriul d-lui arhitect ajutor 
Gh . Gh . Lupu . 

Memorii 1915 =Memorii cu privire la lucrările de restau
rări, reparaţiuni şi întreţinere şi cu privire la studiile 
făcute de Serviciu/ de Arhitectură a Monumentelor 
Istorice în 1915. 

NESTOR, I. , Raport = ION NESTOR, Raport asupra 
cercetărilor şi săpăturilor arheologice de la P/oeşti 
-Triaj, Prahova şi de la Sărata-Monteoru-Buzău. 

NICORESCU, P., Raport= PAUL NICORESCU, Ra
port asupra lucrărilor arheologice de la Adam-Clissi, 
Dolojman şi Cetatea Albă . 

ONCIUL, D . , Cercetare= DIMITR IE ONCIUL, Cer
cetare cu privire la săpăturile întreprinse fără auto
rizare cfe către un particular la ruinele Curţii Dom
neşti din Tîrgovişte . 

PÂRVAN, V. , Raport 1915 = VASILE PÂRVAN , Ra
portul general al Direcţiunii Muzeului Naţional de 
Antichităţi asupra activităţii muzeului pe anu I 
1915. 

POPESCU, P., Raport= PAUL POPESCU, Raportul 
d-lui Paul Popescu. 

Procese verbale, 1914; 1915; 1942; 1943 = Procesele 

s~ 

verbale ole Şedinţelor Comis iunii : Nr. 1- 19, 19H; 
Nr. 1- 11 , 1915; Nr . 1- 15, 1942; Nr. 1- 27, 
1943. 

TRAJANESCU, I. Memorii 1. .. 6 =Memoriile d-lui 
arhitect-ajutor I. D. Trajonescu . I. Monastireo Hurezi. 
2. La schitu/ Sărăcineşti 3 . La biserica din comuna 
Popeşti (Vlaşca) 4. La biserica Corbii Mori (jud . 
Vlaşca) 5. La paraclisul episcopiei de la R.-Vrlceo 
în anii 1912 şi 1913. 6 . La biserica fostei mănăstiri 
Brîncoveni în anul 1914 . 

TRAJANESCU, I„ Memoriu = Memoriul cf-lui orhitect
OJUtor I. D. Trajonescu. 

C. Prescurtări în text 

cf. = conform 
cap. = capitol 
corn. = comuna 
fasc. = fa scicol 
foto = fotografie, fotografii 
jud. =j udeţ 
m-re. =mănăstire 
p. =pagina 
pi. = planşa 
sect. agr . = sector agricol 

• 
ANEXE 

I. CMI 

a) Structură. Subordonări 

- Prin legea din 17 noiembrie 1892, Comisiunea 
lucrează pe lingă Ministerul Instrucţiunii Publice şi se 
compune din trei membri numiţi de minister « dintre 
bărbaţii cei mai competenţi în ştiinţele istorice sau ar
heologice » - din care doi vor fi luaţi dintre membrii 
Academiei Române - , directorul Muzeului de Antichităţi 
din Bucureşti şi un arhitect. Funcţiile sunt onorifice. 

- Prin legea din 25 aprilie 1913, Comisiunea lucrează 
«pe lingă Casa Bisericii 1 şi sub autor itatea Ministerului 
Instrucţiunii Publice şi Culte/or». Comisiunea se com
pune din 9 membri onorifici num i ţi pe 5 ani , de minister . 
Ei pot alege Io rîndul lor un număr de membri corespondenţi. 

- Prin legea din 29 iulie 1919, Comisiunea are ca 
singur organ tutelar Ministerul Cultelor şi Arte/or şi se 

b) Lista preşedinţilor şi membrilor 

Preşedinţi 

1 Urechia, Vasile Alexandrescu 
2 Kalinderu, Ion 
3 Istrati , dr. Constantin I. 
4 Onciul, Dimitri e 
5 Cerkez, Grigore 
6 Iorga, Nicolae 
7 Lapedatu, Alexandru 

8 Daicoviciu, Constantin 

compune din 9 membri onorifici aleşi pe 9 ani: «un 
membru desemnat de Academ ia Romc1nă , Directorul 
general al Arhivelor Statului, Directorul Muzeului No
ţional de Antichităţi şi doi membri desemnaţi de minister 
dintre care unul va fi profesor la şcoala de Arhitectură . 
Aceşti membri la rlndul lor vor alege încă alţ i patru. 
Comisiunea poate în fiin ţa «Secţ iuni Regionale, cu per
sonalu/ necesar, onorific sau plătit ». La exptrareo man
datului membrii pot fi realeşi. 

Cu această structură, Com isiunea o funcţionat pină 

la sfîrşit, cînd pnn decretu/ publicat la 29decembrie1947 

s-a trecut la o nouă formă de organizare a protecţie; 

monumente/or istorice. 

1892-+ 22 nov. 1901 
1901-+ 11 dec. 1913 
16 dec. 1913-+20 ian. 1918 
1919-+ 20 mart. 1923 
1923, ad interim 
1923-+ 27 nov. 1940 
1940-1941 . ad interim, 
1941 -1 947, titular 
1947-1948 

1 Se consfi nţeşte faptul trecerii CMI sub tutela „Casei Biser icii" care avusese loc încă din 1904. 
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Membri 

1 Arion, Constantin C., jurist 

2 Sterian, Gheorghe, arhitect la „Casa Bise
ricii" 

3 Maiorescu, Titu, filozof, logician, critic, 
academician 

4 Tocilescu, Grigore G., istoric, director al 
Muzeului de antichităţi, academician 

5 Urechia, Vasile Alexandrescu, istoric, 
academician 

6 Haşdeu, Bogdan Petriceicu, istoric, 
lingvist, academician 

7 Gabrielescu, N., arhitect la „Casa 
Bisericii'' 

8 Cerkez, Grigore, inginer şi arhitect, 
profesor universitar 

9 Kalinderu, Ion, romanist, consilier regal 
10 Murnu, George. arheolog, academician 
11 Pârvan, Vasile, arheolog, director al 

Muzeului de Antichităţi, academician 
12 Onciul, Dimitrie, istoric, profesor univer

sitar, director general al Arhivelor Sta
tului, academician 

13 Pangrati, E. A, arhitect, profesor la 
Şcoala naţională de arhitectură 

14 Balş, Gheorghe, inginer, istoric de artă, 
academician 

15 Istrati, dr. Constantin I., chimist, medic, 
academician 

16 Nifon, D. D., episcop al Dunării de jos 
17 Iorga, Nicolae, istoric, om pol itic, 

academician 
18 Antonescu, Petre, arhitect, profesor la 

Şcoala naţională de arhitectură, academician 
19 Lapedatu, Alexandru, istoric, profesor 

universitar (din 1919, la Cluj), academician 
20 Popescu, Nicolae, preot, profesor univer-

sitar, acade mician 
21 Verona, Arthur, pictor 
22 Suţu, Mihail, numismat, academician 
23 Moi sil, Constantin, istoric, numismat, 

director al Arhivelor Statului, academician 
24 Andrieşescu, Ioan, arheolog, director al 

Muzeului naţional de antichităţi, membru 
corespondent al Academiei Române 

25 Stephanescu, Victor G., arhitect 
26 Oprescu, George, istoric de artă, profesor 

universitar , academician 
27 Drăghiceanu, Virgil, membru corespondent 

al Acad emiei Române 
28 Sacerdoţeanu, Aurel ian, istoric, profesor 

universitar, director general al Arhivelor 
Statului 

60 

• 

1892-7 iul. 1900, cînd se retrage fiind numi 
ministru al Cultelor şi lnstr. Publice. 

1892- demisionat 1898 

1892 - demisionat 1896 

1892-+ 18 sept. 1909 

1892-+ 22 nov. 1901 

1896-+25 aug. 1907 

1898-1911 

1900-+ mai 1927 
1901-+11 dec. 1913 
1909-1915 

1910-+26 iun. 1927 

1910-+ 20 mart. 1923 

1911-demisionat 6 nov. 1915 

1913-+22 sept. 1934 

mai 1913-+20 ian. 1918 
17 mai 1913-1919 

3 nov. 1914-+27 nov. 1940 

12 august 1919-1947 

23 aug. 1919-1947 

12 aug. 1919-1947 
12 aug. 1919-+1946 
1924-+7 iul. 1933 

1924-1938 

1927-1940 
1929-1947 

1938-1947 

1938-1947 

1938-1947 
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29 Ghika-Budeşti, Nicolae, arhitect, profesor 
univers itar, membru de onoare al Acade
mi ei Române 

30 Lambrino, Scarlat, arheolog, director al 
Muzeului naţional de antichităţi 

31 Ştefănescu, Ion D., istoric de artă, 

pr ofesor universitar 
32 Ciobanu, Ştefan, istor ic literar, fost 

preşedinte al Secţiei regio.nale Basarabia 
33 Sauci u c-Săveanu, Theofil, istor ic, profesor 

univers itar 
34 Dai coviciu, Constantin, arheolog, profesor 

univesitar 
35 Constantinescu-laşi, Petre, istoric, profesor 

universitar 
36 Gal a Galaction, scriitor, profesor universi

t ar , reprezentant al Ministerului Cultelor 
37 N istor, Ion, istoric. academician, repre

zentant al Academiei Române 
38 Nestor, Ion, istoric şi arheolog, profesor 

universitar, directorul Muzeului naţional de 
ant i chităţi 

39 Ionescu, Grigore, arhitect, profesor uni
vers itar, decanul Facultăţii de arhitectură 

c) Lista membrilor corespondenţi 1 

1 Atanasiu, D. A., profesor 
2 Bărcăci lă, A., arheolog, profesor 
3 Coriolan, G., profesor 
4 G h ibănescu, \., profesor, directorul muze

ului din Constanţa 
5 Ionescu, D. G., administratorul Pescăriei 

Statului 
6 Moisil, C., apoi membru CM\ 
7 Mureşianu, S., profesor 
B Sterian, G., fost membru CM\ 
9 Tafrali, O., istoric de artă, profesor 

universitar 
10 Verona, A apoi membru CMI 
11 Antonovici, \., preot 
12 Ciuceanu, Şt., profesor 
13 Dimitriu, C., avocat 
14 Velichi, N., profesor 
15 Ki r ileanu, G., fost bibliotecar la palatul 

regal 
16 Brătianu, G., istoric, profesor 
17 Bulat, T., teolog, profesor universitar 
18 Olsewski, G. 
19 Papahagi, P., lingvist şi folclorist, membru 

cor espondent al Academiei Române 

1939 (1937, cf. ACMI) -+16 dec. 1943 

1939-1946 

1941-1947 

1943-1947 

1944-1947 

1947-1948 

1947-1948 

1947 

1947-1948 

1947-1948 

1947-1948 

1913 
1913 
1913 

1913 

1913 
1913-1924 

1913 
1913-1933 

1913-1914 
1913-1919 

1914 
1914 
1914 
1914 

1923 
1924 
1924 
1924 

1924 

laşi 
Mehedinţi 
Constanţa 

Constanţa 

Tulcea 
Constanţa, Ilfov 
laşi 
Bacău 

laşi 

pictură; toată ţara 
Bîrlad 
Dolj 
Tîrgovişte, jud. Dîmboviţa 
Covurlui 

Neamţ 

Bacău, Roman, Putna 
Oltenia 
Ilfov, Dîmboviţa (din 1928) 

Durostor 

1 În ordinea cronologico-alfabetică a numirii, cu indicarea judeţului sau a regiunii de care răspundeau. 
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20 Ursăcescu, V., preot 
21 Şapca Ii u, profesor 
22 Sauciuc-Săveanu, T., apoi membru CMI 
23 Băleanu, A., profesor 
24 Furtună, D., preot 
25 Lambrino, S„ apoi membru CMI 
26 Munteanu-Rîmnic, D„ profesor 
27 loneţu, S. 
28 Constantinescu, I., profesor 
29 Daranga, preot 
30 Topa, P, medic 
31 Tudor, D., istoric, arheolog 
32 Cancicov, M., jurist, fost ministru de 

finanţe, guvernator al Băncii Naţionale 
33 Drăcea, M. 
34 lonescu-Siseşti, G, agronom, profesor 

universitar, academician 
35 Manolescu, T. G., colonel 
36 Mătasă, C. I., preot, arheolog 
37 Stoianovici, C., profesor 
38 Sturza, M., numismat 
39 Borza, A., profesor universitar 
40 Dăniţă, dr. C., director al Casei de 

asigurări sociale 
41 Demetrescu, E., secretar general la 

Ministerul de Finanţe 
42 Minescu, G„ inginer, directorul Institutului 

naţional al cooperaţiei 
43 Răşcanu, I., general, primarul general al 

Capitalei 
44 Stratulat. G., procuror 
45 Bobulescu, C., preot 
46 Cotovu, V., 

d) Secretariat - Servicii 

Secretariat (creat în 1904), condus de: 

1 Lapedatu, Al, secretar CMI 
2 Drăghiceanu, V., secretar-director al 

servicii lor 
3 Brătulescu, V., secretar-ajutor 

secretar-di rector 

Serviciul tehnic (creat în 1907), condus de: 

1 Ghika-Budeşti, N., arhitect-şef (la CMI 
din 1905) 

2 Teodoru, H., arhitect-şef 

Colecţii, serviciu condus de: 

1924 
1925 

1927-1944 
1930 
1930 

1931-1939 
1931 
1934 
1936 
1936 
1936 
1936 

1938 
1938 

1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
1942 

1943 

1943 

1943 

1943 
1943 

ante 1942 
ante 1942 

1904-1919 

1919-1938 
1923-1936 
1938-1948 

1907-1939 
1939-1948 

Fălciu, Tutova, Vaslui 

Cernăuţi 
laşi 
Dorohoi 

Prahova 
Rădăuţi 
Romanaţi 
Tîrgu Frumos 
Durostor, Caliacra 
Romanaţi 

Bacău 

Vlaşca 

Prahova 
Neamţ 
Neamţ 
Bacău 
Neamţ 
Transi Ivan ia, Banat 

laşi 
Tulcea 

1 Drăghiceanu, V., 1907-1938. Din 1914are titlul de „conservator al muzeelor Comisiunii monumente
lor istorice". Colecţiile sînt deschise publicului începînd de la 23 noiembrie 1910. 

2 Brătulescu, V., director al Colecţiilor 1938-1948. Din 1931 este şi director al Muzeului de artă reli
gioasă, nou înfiinţat. 

26 
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li. ACMI 

Notă bibliografică 

„Anuarul Comisiunii Monumentelor Istori ce", 1914, publicat de Alexandru Lapedatu, secretarul Com isi un ii. 
Idem, 1915. 
Idem, 1942, publi cat de Victor Brătulescu, secretarul Comisiunii. 
Idem, 1943. 
4 volume, format 23/16 cm. 

An Tipografie, apariţie 

, 2 

1914 Bucureşti, Carol Gobl, Ssor I. 
Rasidescu, 1915 

1915 Idem, 1916 
1942 Bucureşti, Monitoru I Oficia I şi 

Imprimeriile Statului . Imprimeria 
Naţională, 1943. 

1943 Idem, 1946 

I Total: 

III. BCMI 

a) Conducere. Comitet de redacţie 

1. Perioada de tutelă a „ Casei Bisericii", 
1 08-1916 

Conform legii din 1892, comitetul de redacţie 

era alcătuit din membri CMI şi administratorul 
Casei Bisericii. Legea din 1913 a menţinut 

aceeaşi structură, dar a prevăzut că în comitet 
pot intra şi membri corespondenţi ai Comisi
unii. Reprezentantul, „Casei Bisericii" nu a 
figurat decît pînă în 1912. Nicolae Iorga a apărut 
în comitetul de redacţie în 1913, înainte de a fi 
numit membru CMI. Redacţia se afla în localul 

„Casei Bisericii". 

Comitet de redacţie 

Kalinderu, Ion, preşedinte CMI 
Tocilescu, Grigore, membru CMI 

1908-+1913 
1908-+1909 

I 

Tabel 1 

Tablă de Indice 

Pagini Figuri Articole 1 materii la pe peri-
volum cade mai 

lungi' 

3 4 5 6 7 

140 26 23 X X 

224 93 33 X X 
200 13 21 X 

192 61 20 

756 I 193 I 97 
I I 

• Inclusiv prefeţele şi capitolele cuprin1Jnd plrţile oficiale 
(procese verbale etc.). 

• Indicele alfabetic al „Anuarului Comisiunii Monumentelor 
Istorice", pe autori (191-4-1915), SCHI, XVII, 1924, (ase. 44 
p. IV, (cu lipsuri fiairante, de exemplu: conferinţa publicad de 
N. loraa. ln 1914, despre Ce este un monument Istoric (12 p,) . 

Cerkez, Grigore, membru CMI 
Gabrielescu, Nicolae, arhitect 
al „Casei Bisericii " 
Gîrboviceanu, Petre, admini
strator al „Casei Bisericii" 
Murnu, George, membru CMI 
Onciul, Dimitrie, membru CMI 
Boroianu •. dr. D., administra
tor al „Casei Bisericii" 
Pangrati, E. A., membru CMI 
Vartolomeu Băcăoanu, arhiereu, 
administrator, al „Casei Bise
ricii" 

Pârvan, Vasile, membru CMI 

Istrati, dr. Constantin I., pre

şedinte CMI 

Balş, Gheorghe, membru CMI 

1908-1912 

1908-1910 

1908-1910 
1909 
1910-1912 

1911 
1911-1912 

1912 

1910-1912; 

1915-1916 

1913-1916 

1913-1916 
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orga, Nicolae, membru CMI 
(începînd din 1914) 

Secretor-redactor 
Lapedatu, Alexandru, secretar 
CMI 

2. Perioada 1923-1941 

1913-1916 

1908-1916 

Nu mai apare un Comitet de redacţie ca atare. 
Pe contrapagina foii de titlu a „Buletinului ' ' 
apare ministerul tutelar (Ministerul Cultelor şi 

Artelor, 1923-1931; Ministerul Instrucţiunii 

Publice şi Cultelor, 1931-1939; Ministerul 
Educaţiei Naţionale, Cultelor şi Artelor, 1940-
1945), ministrul respectiv, lista membrilor CMI 
înfrunte cu preşedintele, arhitectul şef(N. Ghika
Budeşti) şi secretarul-director (Virgil Dr·ăghi

ceanu 1923-1938, apoi Victor Brătulescu 1938-
1941 ). De fapt secretarul-director şi preşedin

tele (N. Iorga) asigurau apa riţia „ Bu letin ului". 

3. Perioado 1942-1945 

Comitet de redacţie 

Antonescu, Petre, membru 

CMI 
Brătulescu, Victor, secretar 

CMI 

1942-1945 

1942-1945 
Lambrino, Scarlat, membru CMI 1942-1945 
Oprescu, Gheorghe, membru 
CMI 1942-1945 
Sacerdoţeanu, Aurelian, mem
bru CMI 1942-1945 

Teodoru, Horia, şef serviciul 
tehnic CMI 
Sau ci uc-Săveanu, Theofil, 
membru CMI 

Secretar-di rector 
Brătulescu, Victor 

Secretor 
Barnea, Ion 

b) Notă bibliografică 

1942-1945 

1944-1945 

1942 

1943-1945 

„Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice' '. Publi 
caţiune trimestrială sub auspiciile Ministerulul 
de Culte şi Instrucţiune Publică şi în editur 
Administraţiei Casei Bisericii (1, 1908 - li, 1909) 

- Idem, publ icaţiune trimestrială în editura Adminis 
traţiei Casei Bisericii (III, 1910 - V, 1912) . 

- Idem, publicaţiune trimestrială (de la VI, 191j 
înainte, cu excepţia anilor X-XVI, 1917 - 19231 
XVIII, 1925; XX, 1927, fasc. 53-54; XXI. 1928; 
XXIII, 1930; XXV, 1932; XXIX, 1936; XXXV 
1942, fasc. 1 - 2 (111-112) unde lipseşte această 

indicaţie) . 

Format 32/24 cm . 
4 fascicole separate, anual formînd un volum, cu excep 
ţia anului IX, 1916 care are numai 2 fascicole . Pentr 
anii X-XVI, 1917-1923; XVIII, 1925 ; XXI, 1928: 
XXIII, 1930; XXV, 1932; XXIX, 1936; XXXIV, 1941; 
XXXVI, 1943 - XXXVIII, 1945 fascicolele apar reunite 
în volumul anului respectiv. Anul XX, 1927 are '2 
fascicole separate (51 -52) + 1 fascicol dublu (53 -54) 
Anul XXXV, 1942 cuprinde 2 fascicole duble. Paginaţia 
este continuă în cadrul fascicolelor unui an (volum). 
Face excepţie anul XXXIII, 1940 unde ultimele 2 fasci
cole (105 şi 106) au paginaţie separată. 
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Tabel 2 

Table de materii Ind ici 

Volu m A n Fa1cicole T iposrafie, apaP'i ţ i • Pa1ini Plan•• Fisur i Articole 1 
pe perioade 

pe mai 
anuale fa1cicole lnde luncate 

2 l 4 5 ' 7 I ' 10 11 

1908 1-4 Bucureşti, Carnl Gobl, Ssor I. 192 4 105 26 A A D E 
Rasidescu, 1908. 

li 1909 5-8 Idem, 1909 196 4 139 26 A A D E 
III 1910 9-12 Idem, 1910 208 162 43 A A D E 

(Vlll+200) 
IV 1911 13-16 Bucureşti, „ Gutenberg", Joseph 226 198 44 A A D E 

Gobl, Ssori, 1912 (VIII +218) 
V 1912 17-20 Idem, 1912 199 156 32 A A D E 

(Vll+192) 
VI 1913 21-24 Idem, 1913 212 10 217 32 A A D E 

(Vlll+204) 
VII 1914 25-28 Bucure$ti, Carol Gobl, Ssor I. 203 2 165 26 A A D E 

Şt. Rasidescu, 1914 (V11+196) 
VIII 1915 29-32 Idem, 1915 200 1 204 31 A A D E 

(VIII +192) 
IX 1916 33-34 Idem, 1916 96 1 50 18 D E 
X-XVI 1917-1923 35-38 Bucureşti, 1,Cu ltu 1·a Naţională", 252 14 305 14 ~ A E 

1923 (o parte din tiraj 
cu text francez 
p. 253-276) 

XVII 1924 39-42 Craiova, „Ramuri", 1924-1925 211 (194+ 6 174 37 A A E 
IV+Xlll) 

XVIII 1925 43-46 Bucureşti, „Cartea Româneas- 355 488 13+4=5 c E 
că", 1926 (332+XXlll) 

XIX 1926 47-50 Craiova, „Ramuri", 1926 205 14 208 57(54+3) A E 
(190+XV) 

XX 1927 51-52 Craiova, „Ramuri", 1927 116 2 134 20 A E 
53-54 Vălenii de Munte, „Datina 41 87 182 14 fasc. E 

Românească'' (117-158) 53-54 
XXI 1928 55-58 Bucureşti, „Cultura Naţiona-

lă", 1928 397 425 1 5 c E 
XXII 1929 59-62 Vălenii de Munte, „Datina 192 24 142 46 A E 

Românească", 1929 
XXIII 1930 63-66 Idem, 1930 65 146 196 1 6 A A E 
XXIV 1931 67-70 Idem, 1931 192 265 57 A E 
xxv 1932 71-74 Idem, 1932 108 335 . 527 1 7 A E 
XXVI 1933 75-78 ldern. 1933-1934 201 88 62 c A E 

(IX+192) 

°' XXVI I 1934 79-82 Idem, 1934 205 3 270 39 c A E 
V\ (Xlll+192) !:! 
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°' 1 °' 
XXVIII 
XXIX 

XXX 
XXXI 
XXXII 
XXXIII 

XXXIV 
XXXV 

XXXVI 
XXXVII 
XXXVIII 

l 3 „ 
1935 83-86 Idem, 1935 
1936 87-90 Idem, 1936 

1937 91-94 Idem, 1937 
1938 95-98 Idem, 1938--39 
1939 99-102 Idem, 1939-1940 
1940 103-104 Idem, 1940 

105-106 Bucureşti, Monitorul Oficial şi 
Imprimeriile Statului. lmprime-
ria Naţională, 1940 

1941 107-110 Idem, 1941 
1942 111-112 Bucureşti, lnst. de Arte Gra-

(1-2) fice „Marvan", SAR, 1942 

113-114 Bucureşti, Monitoru I Oficial şi 
Imprimeriile Statului. lmprime-
ria Naţională, 1942 

1943 115-118 Idem, 1946 
1944 119-122 Idem, 1947 
1945 123-126 Idem, 1947 

Total: 

Note 
1 lr.iclusiv rapoarte, comunicări, cronici, bibliografie 

necrologuri, oficiale. 
2 Curtea Domneascd din Argeş . 
3 Gh. Balş, Bisericile lui Stefan ce/ Mare . 
4 N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii. I. 
5 Gh. Balş, Biserici sec. XVI. 
6 N:. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii . li. 
7 Ibidem, III. 
a Ibidem, IV. 
9 V. Brătulescu, Bisericile de lemn din Maramureş. 
10 N. Ghika-Budeşti, L'ancienne architecture . 

5 6 7 8 ' 
192 255 25 
193 646 1080 1 8 c şi 

pentru 
1927 
(fasc. 
53-54) 
1930 
şi 1932 

192 9 171 32 
192 1 299 36 
192 1 255 26 

96 2 126 12 
104 (52+52) 5 33 4 

7 42 6 

167 36 259 1 9 B 
60 32 377 1 10 F 

(p.61-
124) 

75 1 47 14 F 
(p . 125-200) 

130 155 17 B 
103 87 16 B 

93 1 55 17 B 

6151 1394 8040 827 

Legendă 
A Tablă de materie+ listă de ilustraţii . 
B Tablă de materie+ listă de Ilustraţii+ indice 

general. 
C Tablă de materii+ listă de ilustraţii+ indice de 

localităţi . 
D Stănescu, Valeria, Indicele alfabetic al Buletinului 

Comisiunii Monumente/or Istorice pe anii 1908-1923. 
Pe outori, BCMI. XVII, 1924, fa.se . 44, p. 1-111 [cu 
multe lipsuri .] 

E „Buletinu/ Com isiunii Monumentelor istorice" 
Indice alfabetic pe anii 1908-1936. Văl e nii de 
Munte, 1939, 38 p. [voi. l-'-XXIX]. Cupride : 
1) Indici pe autori, clasaţi pe articole, comunicări, 
cronică, bibliografie, necroloage, oficiale 2) Indici 
de i I ustraţi i, clasate topografic . 

F T.~blă ?': ~~terii+ ta.bi.a planşel~r + _ in~!ce le fl gu-

.., 
10 u .., 

A E 
E 

A 
A 
A 
A 
A 
A 

A 

A 
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A. INDICE BIBLIOGRAFIC PE MATERII 

I. LOCALfTAŢI ŞI MONUMENTE 

A 

ABDAT-CALESI, jud. Caliacra, vezi Razgrad, 
Bu lgar ia . 

ABRITTUS, vezi Razgrad, Bulgaria. 
ABRUD, jud. Alba. 
Detunat a şi „C etate a": N. Iorga., Vederi 

ardelene în corteo unui engles, XXXIII, 1940, 
fasc. 103, p. 4 [după Charles Boner, Ardealul, ţara şi 
oamenii, Leipzig , 1868]. 

AC BUNAR, corn . Cerna, jud . Tulcea (localitate 
desfii nţată) 
Te mp lul lui Mithra: C.Moisil,Un„Mithreum'' 
în Dobrogea, li, 1909, p. 46 [descriere: sculpturi trimise 
la Muzeul Naţional de Antichităţi]: idem, „Bisericu
ţe le" , III, 1910, p. 34. 

ACIAZALÎBABA, jud. Caliacra, azi Bulgaria. 
M o n u m e n t i s t o r ic (neprecizat): Şedinţele 

Comisiunii 1926, XIX, 1926, p. XII [reparaţie] . 
ACPUNAR, vezi Acbunar. 
AD AQUAS, vezi Aquae. 
AD SALICES, localitate romană, situată probabil 

în co muna 6 Mar t ie, jud. Tulcea. 
F ortăreată romană : C. Mois il, Cetăţi 

romane fa Dunărea
0

de jos, li, 1909, p. 87. 
AD STOMA, vezi Dunavăţu de Jos, jud. Tulcea . 
ADA KALEH , jud. Mehedinţi, insulă acoperită 

astăzi de lacul hidrocentralei „Porţile de Fie r ". 
Moschee a: Şedinţele Comisiunii, 1932, XXIV, 

1933, p. 97 [cer cetare în vederea reparaţiilor], p. 98 
[măs uri întocmire deviz]: N . Ghika-Budeşti, Oficiale . 
Memoriu/pe 1932, XXVI, 1933, p. 190 [lucrări de docu
mentaţie]. Moscheea din Ada-Kaleh a fost refăcută 
în cadrul complexului muzeal „Porţile de Fier" de 
pe insula Şimian, satul Şimian, municipiul Drobeta 
Turnu-Severin, j ud . Mehedinţi . 

ADAM, jud . Galaţi. 
B i s e r i c a A d o r m i r e a M a i c i i D o m

n u I ·u i , a f o s t u I u i s c h i t A d a m: Şedinţele 
Comisiunii, 1924, XVII , 1924, p. III [cercetarea odoare
lor]. 

ADAMCLISI, jud. Constanţa. 
Cetatea romană Tropaeum Tra

iani : C. Mois il, „Bisericuţele", III, 1910, p. 32 [cetatea 
şi altar închinat cultului soarelui]; G . Murnu, Cronico 
săpăturii.o r arheologice de Io cetatea Tropaeum - Adam
clisi în 1910, III, 1910, p. 140-141 [via principalis, 
porticus forensi s , 5 cuptoare de var antice, aprovizio
narea cu apă a cetăţii]: idem , Noi săpături în cetatea 
Tropaeum (1910), III, 1910, p. 155 - 166 [via principalis, 
cu foto]; idem, Noi săpături în cetatea Tropaeum Traiani 
1910, li, Canafu l cetăţii , IV , 1911 , p. 79-82 [cu foto] 
C. Moisi l, Colecţiunea Maria Istrati- Capşa, IV, 1911 
p. 138, 140 [o biecte ant ice găsite la săpăt ur i , cu foto 
p. 142] : V. Pârvan , Cetatea Tropaeum. Considera ţii 
istorice [/] , IV, 1911, p. 1-12: Ibidem , li, p. 163-191 
[fort i ficaţ i i , ad ucţiunea de apă, bapt isteriul , bazilici; 
cu planuri , desene şi foto]: Sp . Cegănean u , Cîteva 
observaţiun i osupra bosil ic.ei cu baptisteriu de Io Adam
clisi , IV, 1911, p. 192 - 193 (conside raţii stilisti ce, 
încercare de data re]: I. Kalinderu, Bibliografie, VI, 
191 3, p. SO [recenzie ia R. Netzhammer, „Constant in 
ce l Mare şi România", rezidirea cetăţ ii de către acesta]: 

N . Iorga, Poesia francesă asupra monumentelor istori
ce romdneşti, XXXI, 1938 , p. 177 (poem de Jules Brun); 
V. Brătulescu , Hîrşova , XXXIII, 1940, fasc. 105, p. S 
[construirea cetăţii de către Traian]. 

Monumentul t r iumfal Tropaeum 
Traiani : C. Moisil, „Bisericuţele", III, 1910, p. 32 
(originea numelui Adam ci isi, despre monument, desco
coperirea unui Mithreum în 1891 - 1892]; V. Pârvan, 
Cetatea Tropaeum . Conside raţii istorice . /, IV, 1911, 
p. 2-3 (monumentul dă numele oraşului); E. Dună· 
reanu-Vulpe, Chestiunea Bastarnilor în legătură cu piatra 
sepulcrală de fa Dragomirna, XVII, 1924, p. 177 [bas
tarnii, duşmani ai romanilor]. 

M u z e u I : G. Murnu, Cronica săpăturilor arheo
logice de fa Tropaeum - Adamclisi în 1910, III, 1910, 
p. 14 [construirea unui nou muzeu în locul fostei 
magazii ] ; I. Kalinderu, Al. Lapedatu, Raport general 
CM/ 19 12, V, 1912, p. 188 [construirea muzeului]; 
G. Murnu, Monumente de piatră din colecţia de antichi
tăţi a muzeului de la Adamclisi, VI, 1913, p. 97 -122 
[cu foto]: I. Andrieşescu, Vasile Pdrvan, XXI I, 1929, 
p. 147 [muzeul lui Murnu din 1910 se află în ruină; 
noul muzeu construit în 1914]; Procese verbale, ACMI, 
1914, p. 37 [fonduri pentru terminarea muzeului]; 
idem, ACMI, 1915, p. 34, 35 [paznic necorespunzător]; 
P. Nicorescu, Roport, ACMI, 1942, p. 169 [construirea 
depozitului pentru obiecte arheologice, desenarea 
inscripţiilor]. 

ADJUD, jud. Vrancea . 
T î r g u I A d j u d : N. Iorga, Monumentele 

istorice în vechea noastră literatură, XXVI, 1933, p. 103 
[relatare de Gh . Asachi în 1835]. 

ADRIANOPOL, vezi Edirne, Turcia. 
AEDES AUGUSTALES, vezi Sarmizegetusa, jud. 

Hunedoara. 
AEGYSSUS, vezi Tulcea, jud. Tulcea . 
AFUMAŢI, sect. agr. Ilfov. 
Ruinele palatului de petrecere 

a I I u i A I e x a n d r u M o r u z i : V. Drăghi
ceanu, Antichităţile din Afumaţi (Ilfov) , III, 1910, p. 95 
[construit , conform tradiţiei, de Radu de la Afumaţi]. 

Biserica Adormirea Maicii Dom
n u I u i ş i c a s e I e s t o I n i c u I u i C o n s
t a n t i n C a n t a c u z i n o: V. Drăgh i ceanu, Anti
chităţile din Afumaţ i (Ilfov ), III, 1910, p. 95 - 96 [pisania 
bisericii, casele, morminte]: Şedinţe le Comisiunii, 1925, 
XVIII, 1925, p. VII [recepţia pictu r ii la biserică]: N. 
Iorga, Biserica ş i palatul de la Afumaţi (Ilfov), XXIV, 
1931, p. 33-37 [curţ ile , inscripţia bisericii, descriere, 
foto]: N. Ghika-Budeşt i , Evoluţia arh itecturii, IV, XXIX, 
1936, p. 114, 116 [case le], p. 119 [bise rica]. 

AGAFTON , mănă ti re, vezi Botoşani, sat Agafton. 
AGAP IA, jud. Neamţ . 
M ă n ăst i re a Ag a p i a: Raport general CM/ 

1909 , li, 1909, p. 184 [cerere de în t reţinere ş i repara
ţii ] : Şedinţe le Com isiunii 1913, VI, 1913, p. 96 [amînarea 
l ucrărilor de co nservare a picturii] : Raport pe anul 
1925, XVIII. 1925, p. XV II I [diferi t e l ucrări ]: Şed in ţe le 
Comisiun ii 1931, XXIV, 1931, p. 190 [ajutor pentru 
canal]: N. Iorga, Monumentele istorice ln vechea noastră 
literatură, XXVI, 1933 , p. 105 - 106 [Agapia din Vale, 
pisanie, donatori, relatare Gh. Asachi în 1838]; N. 
Ghika-Budeşti, Oficiale. Raport de activitate pe anul 
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1931, XXVI, 1933, p. 189 [reparaţii curente); idem, 
Oficiale. Memoriul pe 1932, XXVI, 1933, p. 190 [Agapia 
Veche, I ucrări de documentaţie]; C. Bobulescu, Candela 
de la temelia bisericii din Cotmeana, ACMI, 1942, p. 112 
[Agapia din Deal: trei candele găsite la săpături, deci 
biserica a fost refăcută de două ori]; Procese verbale, 
ACMI, 1943, p. 39 [lucrări de restaurare şi întreţinere]. 

AGNITA, jud. Sibiu. 
Cahle de tradiţie medievală: 

R. Gassauer, Teracote sucevene, XXVIII, 1935, p. 154 
(continuitatea de reproducere a unor motive foarte 
vechi]. 

Cetatea sătească cu biserica 
e v a n g h e I i c ă f o r t i fi c a t ă: N. Iorga, Vederi 
ardelene în cartea unui eng/es. XXXIII, 1940, fasc. 103, 
p. 4 [după Charles Boner, Ardealul, ţara şi oamenii, 
Leipzig, 1868; cu gravură reprezentînd cetatea înainte 
de dărîmarea parţială a incintei]. 

AIUD, jud. Alba. 
O r a ş u I: N. Iorga, Vederi ardelene în cartea unui 

eng/es, XXXIII, 1940, fasc. 103, p. 2. 
C e t a t e a A i u d u I u i: Şedinţele Comisiunii 

1931, XXIV, 1931, p. 94, 190 [măsuri privind reparaţia 
unu'i bastion ruinat]; Procese verbale. ACMI, 1943, 
p. 27 - 28 [păstrarea neatinsă a cetăţii), p. 42 [castelul, 
bastioanele şi zidurile înconjurătoare ale cetăţii sînt 
monumente istorice]. 

AKKERMAN, vezi Cetatea Albă. 
ALBA !ULIA. jud. Alba. 
Or a ş u I: N. Iorga, Cron ică , XXXI, 1938, p. 143 

[recenzie la C . H. Economu, Alba Iulia . Itinerar turistic, 
Alba Iulia, 1939; denumirea de „Bălgrad" ar fi fost 
dată de „moravi" al căror stat, cuprinzînd şi Polonia, 
a avut posesiuni aici. înfiinţînd o cetăţ,uie de pază 
contra invazii lor barbare]; idem, Vederi ardelene în 
cartea unui eng/es, XXXIII, 1940, fasc. 103, p. 2, 4 [după 
Charles Boner, Ardealul, ţara şi oamenii, Leipzig,1868). 

C a s a I u i B a I t a z a r B a t h o r y : Andrei 
Veress, Frescele cetăţii Făgăraşului, X IX, 1926, p . 76 
[„în faţa casei prepositului"). 

B i b I i o t e c a B a t t h y a n e u m : V. D ră
gh icean u, O veche icoană, XIX, 1926, p. 88, 92 [Sf. 
Nicolae, din 1531, se află la Bibi iotecă); N. Iorga , Cea 
mai veche icoană din Moldova, care însă nu e veche, 
XXIV, 1931, p . 29-30 [la Bibliotecă, fostă la episcopia 
Vadului . E însă din secolul XIX, cu foto). 

Muzeul regional: Papp, general, Raport 
general asupra muzeului regional Alba-Iulia, ACMI, 
1942, p . 90-94 [istoricul muzeului înfiinţat în 1888, 
activitate, săpături, bibliotecă, întocmirea unui îndrep
tar arheologic]; C. Daicoviciu, Raport .1943. III, Lucrările 
muzeului Regional din Alba-Iulia, ACMI, 1943, p. 185 
[săpături arheologice la lghi u, lghiel, Ţelna, Cetea, 
Bogata, Cuci]; Procese verbale, ACMI, 1943, p . 43 
[săpăturile lui I. Perciu trebuie puse de acord cu 
programul lui C. Daicoviciu]. 

Catedrala „Reîntregirii": N. Iorga, 
Ce este vechea noastră artă?, XXXV, 1942, p. 131 
[motivul construirii; are ca model biserica Domnească 
din Tîrgovişte). 

Ca tedrala romano-catolică Sf. 
Mihai I: Şedinţele Comisiunii 1924. XVII, 1924. 
p. X [reparaţie amînată], p. XII I [fonduri pentru 
lucrări de întreţinere); Raport pe anul 1925, XV III, 
1925, p . XVIII [diferite lucrări]; Şedinţele Comisiunii 
1926 , XIX, 1926, p. I, VII, IX, X I [alocări de fonduri 
pentru restaurare]. 

Mitropolia lui Mihai Viteazul: 
C. Bobu lescu , Candela de la temelia bisericii din Cot-
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meana, ACMI, 1942. p. 118, nota 2 [alegerea şi sfif"ţirea 
locului]. 

B i se r 1 ca Sf. T re i m e - din Ma1eri: 
Parbu Slătineanu. Biserica din Maieri, Alba /Jlia, 
XXVIII, 1935, p. 78 - 79 [din 1715, pe locul unei b1ser:ci 
mai vechi dărîmate în 1711 pentru refacerea cetăţii, 
descriere, pictu1·ă. foto): N. Iorga, Vederi ardeiere fn 
cartea unui engles, XXX III, 1940, fasc. 103, p . 3- 4 
[„biserica veche" ( ?); după Charles Eoner. Ardealul , 
ţara şi oamenii, Leipzig, 1868]. 

AL 0 ANIA 
I. M. Chiafăzezi, Moscopole, XXXI, 1938. p. 134 -

142 [cu o notă de I. Perc iu; manuscrise aflate în oraş , 
biserici, personalitatea profesorului Cavaliot i; cu foto). 
Vezi şi Putrinto. 

ALr EŞTI. jud. Prahova. vezi Albeşti-Paleo logu, 

jud. Prahova. 
ALcEŞTI, jud. Teleorman 
Aşezare din epoca fierului l'I şi 

cetate dac o - get i că. la „Măgura lui Panait": 
C. Moisil, Staţiunile preistorice. III, 1910, p . 122 [indicată 
de C. eolliac şi Gr. Tocilescu]. 

B i s e r i c a S f - ţ i i V o i e v o z i : Şediniele 
Comisiuni i 1925 , XV II I, 1925, p. VII [acoperirea bisericii, 
darea în judecată a parohului]. 

ALBEŞTI-PALEOLOGU, jud. Prahova 
B i s e r i c a A d o r m i r e a M a i c i i D o m

n u I u i, Sf-ţii Cozma şi Damian: I. C. 
Filitti, Biserica din Albeşti (Prahova). XIX, 1926, p. 89 
(inscripţie); Procese verbale, ACM I, 1942, p. 35 [ modifi
carea ferestrelor], p. 57 [lucrări suplimentare). 

ALBINEŢ, jud. Bălţ i , azi în URSS 
Biserica Sf-ţii Arhangheli Miha

i I ş i G a v r i i I : Gh. Bezviconi, Comunicări, Mater ial 
istoric din Basarabia, XXX III. 1940, fasc. 103, p. 43 
[din 1786; mormîntul lui lordachi Balş 1857) . 

AL BOT A, jud. Argeş 
B i s e r i c a A d o r m i r e a M a i c i i D o m

n u I u i: N. Iorga, Biserica clin A/bota, XXVII, 1934, 
p. 17 - 18 [descriere, inscripţii, însemnări, foto). 

ALDE NI, jud. B uzău 

C. Moisil, Staţiunile preistorice, III, 1910, p . 122 
[pe harta lui Tocilescu]; Gh. Ştefan, Raport asupra 
săpăturilor arheologice de la Băeşti Aldeni, j. Buzău, 
ACMI, 1942, p. 162 - 163 [vase de lut, locuinţe, plastică 
antropomorfă). 

ALEXANDRIA, jud. Telelorman 
Muzeul orăşenesc: N. Iorga, Ţări 

rom6neşti. li, XXXIII, 1940, fasc. 104, p. 65 [icoană, 
cu foto]. 

A ş e za r e d i n e p o c a n e o I i t i c ă (cul
tura Gumelniţa şi epoca fierului li) : C. Moisil, Istoricul 
cercetărilor preistorice, III, 1910, p. 116 [cercetări ale 
lui Bol liac. Tocilescu, Butculescu]; idem, Staţiunile 
preistorice, III, 1910, p. 122; idem, Produsele industriei 
preistorice, IV, 1911, p. 88 . 

ALI BEG, ? (neidentificat) 
Satu I: V. B rătulescu, Hirşova, XXXIII, 1940, 

fasc. 105, p. 19 [Dimitrie Cantemir afirmă că existau 
aici peste 100 muncitori creştini] 

ALIMĂNEŞTI, jud . Olt 
Bi serica Sf. Nicolae (?): N. Gh 1ka-

Budeşti, Evoluţia arhitecturii. IV, XXIX, 1936, fig . 653. 
ALMAJU, vezi Almăj, jud. Dolj. 
ALMAŞ, jud. Neamţ 

A ş e za re C u c u te n i B, pe „Dealul Hîr
ciul ui: C. Mătasă, preot, Cercetări din preistoria jude
ţului Neamţ, XXXI, 1938, p . 125. 
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ALMĂJ. jud . Dolj 
Cu I« P oe na r u: V. Drăgh1ceanu, Cu/a din 

Alma1-Dol1. XXII, 1929, p. 138 [1nsmpţ11]: N. Gh1ka
Budeşt1, Evoluţia arh1tectum. IV, XXIX, 1936, p. 118. 

B1ser1ca Sf-ţii lngeri şi Sf. 
N 1 c o I a e: I. C. Fi I 1tt1, lnscflpţ11 ş1 ctitofl din biseri
cile Doljului, V. Alma1u. XXII, 1929, p. 44 [ctitori); 
N . Gh1ka-BJdeşti. Evoluţia arhitecturri. IV, XXIX, 
1936, p . 58 59, 115. 118; ftg. 144 157. 

ALUNIŞ. jud. Buzău 
Schitul Alunişul cu biserica 

rupestră Tăierea capului Sf. Ion 
Boteză toru I: N. A. Constantinescu. Biserici 
şi mănăsllfl din judeţul Buzău. Alunişul, XVII, 1924, 
p 188 [descriere, istoric, desene]. 

ALUNIŞU, jud. Olt 
Biserica de lemn Cuvioasa Pa

r a s c h i v a: N. Iorga, O exploraţie arheologică şi 

1stoflcă a 1udeţu/u1 Olt, XXVI, 1933, p . 121 [biserica. 
fami I ia Belu, Iosif de Argeş; recenzie la I. Ionaşcu, 
Biserici Olt]. 

AMĂRĂŞTI! DE JOS, jud. Dolj 
D. Tudor, Ancichitâţ1/e din Romanaţi, XXVI, 1933, 

p. 78 [urme romane]. 
AMĂRĂŞTI! DE SUS. jud. Dolj 
D. Tudor, Antichităţile din Romanaţi, XXVI, 1933, 

p. 78 [urme romane). 

B i s e r i c a S f. N i c o I a e : Şedinţele Comi
siun11 1924. XVII, 1924, p. V [remedierea unor lucrări 
excutate fără aprobare); Raport pe anul 1925, XVIII, 
1925, p. XIX [diferite lucrări]. 

AMLAŞ, ţară 

Al. Lapedatu, Din posesiunile domnilor noştri tn 
Ardeal. Vinţul şi Vurperul, li, 1909, p. 40 [stăpînlt de 
Vlad Ţepeş]; V. Drăghiceanu, Curtea domnească din 
Areeş. Note istoflce şi arheologice, X XVI, 1917 - 1923, 
p. 19. 

ANCUŢA, Hanul Ancuţei, vezi Tupilaţi, jud . 
Neamţ. 

ANGOULtME, Franţa 
Biserica Sf. Petru: G. Balş, Biseflcile 

lui Ştefan cel Mare, XVIII, 1925, p. 227 [foto grifon]. 
ANINOASA, jud. Argeş 

Mănăstirea Aninoasa cu biserica 
Sf. Nicolae şi paraclisul Sf. Dumi
t r u ş i S f. G h e o r g h e : Raport general CM/, 
1908, I, 1908, p. 180-181 [jandarmi instalaţi la mănăs
tire: chiliile transformate în grajduri); Al. Lapedatu, 
Lucrările Comisiunii 1908, I, 1908, p. 187 [intervenţie 
pentru evacuarea postu I u i de jandarmi); Raport pe 
anul 1921, XVIII. 1925, p. XII [refacerea învelitorii 
bisericii); Roport pe anul 1924. XVIII. 1925, p. XV 
[restaurarea chi I ii lor); Şedinţele Comisiunii 1926, X IX 
1926, p. li [recepţie I ucrări); P. Demetrescu, Lucrări 
executate in 1926, XIX, 1926. p . XIII [restau rarea 
chiliilor şi învelirea lor cu şindrilă); N. Gh1ka-Budeşti, 
Evoluţia arhitecturii, 111, XXV. 1932, ftg. 488 [uşa 
bisericii]; ftg . 489 [fereastră chilii), fig. 495 [sfr:ş nic) 
ibidem, IV, XXIX, 1936, p. 8, 9, 13, 14, 27, 31, 35 
36, 37, 38, 43, 54, 65-67, 71, 80, 81, 112, 115; fig 
273 300 [şi paracl 1s); N . !org!, Va fla, XXX, 1937 
p. 189 [despre o ilustraţie dintr-o carte de E. O. Hoppe); 
N. Ghika-Budeşti. L'ancienne arh1tecturL, XXXV, 1942 
p. 47; pi. XXIV; Horia Teodoru, Biserrca schitului 
Mărculeşti-Flămtnda din Cimpulung-Musccl, XXXV, 
1942, p. 178, nota 2 (altarul poligonal al paraclisului); 
A. Sacerdoţeanu, Recensli, XXXV, 1943, p. 126 [la 

25 
I. Răuţescu, Cimpulung-Muscel. Monografie 1stor·că 
Cîmpulung, 1943; metoh al mănăstirii Negru Vodă 
Cîmpulung]: Procese verbale. ACMI, 1942, p . 54 [res
taurarea biserici 1). 

ANINOASA. jud. Gorj 

C. Moisil, Staţiunile preistoflce, III, 1910, p. 17~ 
(topoare ş1 ciocane de piatră aflate la muzeul din TîrgL 
Jiu); Şt. Ciuceanu, Raport, ACMI. 1915, p. 129 - 13( 
[obiecte găsite, cu foto]. 

ANINOASA-CISLĂU, mănăstire, vezi Cislău, jud. 
Buzău. 

ANTALYA, Turcia 

Biserica Maicii Domnului - Pa· 
na g ia (Djumanin Djam1si): G. B31ş, N . Gh ika· 
Budeşti, Messembfla, V, 1912, p. 7 - 8, nota 5 [ante 
secolul VII; refăcută-secolul XII; folosită de cruciaţi· 

ANTINA, vezi Reşca, jud. Olt. -
APA SĂRATĂ. vezi Cimpulung, jud. Argeş . 
APELE VII, jud. Dolj. 
D. Tudor. Antichităţile din Romanaţi, XXVI, 1933, 

p. 78 [urme romane]. 

APOLO, jud. Mureş 
B i s e r i c ă : N . Iorga, Vederi ardelene fn carteG 

unui eng/es, XXXIII, 1940, fasc. 103, p.2 [după Charle! 
Boner, Ardealul, ţara şi oamen11, Leipzig, 1868]. 

APOLLONIA PONTICA. vezi Sozopol, BJlgaria. 
APOSTOLACHE. jud. Prahova 
Mănăstirea Apostolache cu bi

serica Adormirea Maicii Domnul ui: 
Şedinţele Comisiunii 1924. XVII, 1924, p. IX [încălcarea 
proprietăţii bisericii). 

APŞA DE JOS, Maramureş, azi în URSS. 
B i s e r 1 c a d e I e m n. d i n S u s : V. Bră

tu lescu, Biserici de lemn din Maramureş, XXXIV, 1941, 
p. 143, ftg. 244 245, pi. XVII (descriere. foto]. 

B i se r i ca d e Ie m n (cea veche): N . Iorga, 
Cronică, XXXII, 1939, p. 143 [despre o vedere pub li
cată în „Izvoraşul", XXI, 3): V. Brătulescu, Biser ici 
de lemn din Maramureş, XXXIV, 1941, p. 141 143, 
ftg. 240 243, pi. XVI [descriere, icoane, foto]. 

APŞA DE MIJLOC, Maramureş, azi în URSS. 
Biserica de lemn, zisă „din bene

fi ci u I superior": V. Brătulescu, Biserici de 
lemn din Maramureş, XXXIV, 1941, p. 145 - 146, fig. 
252 - 253, pi. XXXIV [scurtă descriere, foto; vederea 
satului la p. 150) . 

Biserica de lemn Sf. Nicolae: 
V. Brătulescu. Biserici de lemn din Maramureş, XXXIV, 
1941, p. 143 144, ftg. 246 251, pi. XXVII [descriere, 
pisanie, uşi împărăteşti, steagul lui Rakoczy, foto]. 

AQUAE, vezi Călan. jud. Hunedoara. 
ARAD, jud. Arad 

-VLADIMIRESCU, oraşul Arad 

Morminte din epoca migrării 
popoare I or: RSR Cluj 1925, XVIII, 1925, p. XXI 
[săpături arheologice] 

ARANGHELU, vezi Rîmnicu Vi cea , biserica 
A rhanghe lu . 

ARBANASI, Bu lgaria 

Biserica Naşterea Domnului : 
S. Cegăneanu, Ceva despre provenienţa şi arta vechilor 
noastre argintăm, IV, 1911, p. 30 [asemănare între 
uşa împărătească a tîmplei de la biserica din Filipeştii 
de Pădure şi uşa bisericii din Arbanasi). 
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ARBĂNAŞI, vezi Arbanasi, Bulgaria . 
ARBORE, jud . Suceava 
B i s e r i c a T ă i e r e a c a p u I u i S f. I o a n 

Boteză to r u I: G. Balş, Bisericile lui Ştefan cel 
More, XVIII, 192S. p. 111-118; 2S3 [pictură), 273 
şi indice; RSR Cernăuţi 1925, XVIII, 1925, p. XXI 
[ lucrăr i planificate pe 1926); D. Dan, Ctitoria hatmanu
lui Luco Arbore, XIX. 1926, p . 37-46 [i;toric, descriere, 
inscripţii . foto]; P. Luţia, RSR Cernăuţi 1921-1925. 
Secolul ol XVI-iea, XIX, 1926 . p . 127 [datare); idem, 
RSR Cernăuţi 1919-1920, XIX, 1926, p . 130; idem, 
RSR Cernăuţi 1921, XIX, 1926, p . 136 [refacere aco
periş; necesitatea restaurării picturii]; idem, RSR 
Cernăuţi 1922, XIX, 1926, p . 187 [lucrări de restaurare]; 
G . Balş , Biserici sec. XVI, XXI. 1928, p. 275-276 
[pictură); N. Iorga Les orts mineurs en Roumonie. Seconde 
portie, XXVI, 1933, p. 1SO [sfeşnic]; I. Nestor, P. Luţa, 
RSR Cernăuţi 1933-1934, XXVIII, 1935, p. 73 [restau
rarea sfintei mese); idem, RSR Cernăuţi 1935, XXVIII, 
1935, p . 139 [cercetare în vederea restaurării]; P. Luţa, 
RSR Cernăuţi 1936, XXX, 1937, p. 91 [crăpătură pe 
peretele de la nord]; p . 95 [cerere de experţi în arhi
tectură şi pictură]; Procese verbale, ACMI, 1942, p . 54, 
71 [restaurarea învelitorii]; V . Brătulescu, Dare de 
seamă. IX . Lucrările pentru restaurarea bisericii din 
Arbore, jud. Suceava , ACMI, 1942, p, 88, 89 [lucrare 
terminată în 1937 şi recepţionată în 1938); Bucovina. 
Proces verbal Nr . 1, ACMI, 1943, p. 17 [reparaţia aco
perişului, se aprobă restaurarea picturii]; Procese 
verbale, ACMI 1943, p . 38 [refacerea acoperişului] 

ARCIAR, Bulgaria 
R u i n e I e o r a ş u I u i r o m a n R a t i a

r i a ş i o r a ş u I a c t u a I : N . Iorga, Tn legătură 
cu o . ,Călăuză" necunoscută o maiorului D Popozoglu, 
XXXII, 1939, p . 45 [oraş locuit de turci; printre ruine 
se găsesc antichităţi romane : manete, obiecte; „oei 
o murit Sul/o şi cu familia sa"]. 

ARCIDAVA, vezi Vărădia, jud. Caraş Severin. 
ARCINNA 
L o c a I i t a t e î n D a c i a (neidentificată 

încă): D . Tudor, Castra Daciae inferioris. I. Castrele 
romane de la Bumbeşti-Gorj, XXXIII, 1940, fasc. 103, 
p . 32 [greşit identificată de Tocilescu cu Bumbeşti
Gorj, după autor ar fi la Cioroiu-Dolj)! 

ARCUDA, vezi Joiţa, jud . Giurgiu. 
ARDEAL, vezi Transilvania. 
AREFU, jud. Argeş. 
C. Moisil, Staţiunile preistorice, III. 1910, p . 122 

[simplă menţiune]. 

ARGAMMUM, cetate greco-romană, vezi Juri
lovca, jud . Tulcea. 

ARGEŞ, judeţ 
V . Brătulescu, Biserici din Argeş şi VI/cea, XXVII, 

1934, p. 39-47 [cu foto]. 
ARGETOAIA, jud. Dolj . 
B i s e r i ca S f - ţ i i N i c o I a e, I o a n 

şi Gheorghe: I. C. Filitti , Inscripţii şi ctitori din 
bisericile Doljului, I. Argetoaia, judeţul Dolj, XXII. 1929, 
p. 43 [pisanie, pictură]; N. Ghika-Budeşti, Evoluţia 
arhitecturii. IV, XXIX, 1936, p. 64. 

ARILJE, Iugoslavia 
B i s e r i ca Sf. A h i I e : G. Balş, Bisericile 

lui Ştefan cel Mare, XVIII, 1925, p. 188 [secţiune], şi 
Indice. 

ARIUŞD, jud. Covasna 
St aţi u n e n e o I i t ic ă: RSR Cluj 1925, 

XVIII, 1925, p. XXI [săpături arheologice]; I. Andrie
şescu, Vasile Pdrvan, XXII, 1929, p. 147. 
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ARLES, Franţa 
Catedra I a: G. Palş, Bisericile lui Ştefan ce , 

Mare, XVIII, 1925, p. 233 [reproducere capitel]. 
ARMĂŞEŞTI, jud . Ialomiţa 
B i s e r i c a S f. G h e o r g h e : Procese verbale 

ACMI, 1943, p . 40 [consolidare după cutremur]. 
ARNOTA, mănăstire, vezi Bistriţa, jud. Vîlcea . 
ARONEANU, jud. laşi 
B i s e r i c a S f. N i c o I a e a f o s t e i 

M ă n ă s t i r i A r o n V o d ă (A r o n e a n u) : 
Raport general CM/ 1907, I, 1908, p . 37 [restaurare de 
N . Ghika-Budeşti,]; Al. Lapedatu, Mănăstirea lui Aro~ 
Vodă din ţarina laşilor, I. Note istorice, li, 1909, p. 
5-19 [cu foto, plan, secţiune, desene; istoric, moşii 
ctitori , egumeni]; N. Ghika-Budeşti, MClnăstirea fu , 
Aron Vodă din ţarina laşilor. li. Descriere arhitectonică 
li, 1909, p . 19-22 [pridvor deschis ca la mitropolie 
din Tîrgovişte, Snagov, bolniţa Coziei; cu plan , rele· 
veu]; Al. Lapedatu, Lucrările Comisiunii 1909, li , 1909 
p . 4S [vizită CMI de control al lucrărilor; planur 
pentru împrejmuire]; V. Drăghiceanu, Mormlntul /u1 
Constantin Brîncoveanu Basarab Voevod, VII, 1914 
p . 116 [închinare mănăstirii din Sozopol apoi mănăstiri 
Sf. Ioan din Hal ki (1625 şi 1626)); G . Balş, 8isericG 
Mirăuţi din Suceava, XVII, 1924, p. 171 [despre plan 
şi alte caracteristici; cu plan); idem, Bisericile lui Ştef or 
cel Mare, XVIII, 1925, p. 166 (plan); Raport pe anu1 
1925, XVIII, 1925, p. XVIII [diferite lucrări); N . Iorga, 
Note moldoveneşti fn legătură cu clădirile bi :ericeşt1 
şi profane. Un mitropolit de Corint egumen Io Aron Vodii, 
XXVI , 1933, p. 128 [Mitrofan; document din 1722); 
N. Ghika-Budeşti, Oficiale. Raport de activitate pe 
anul 1930, XXVI, 1933, p . 143 [reparaţii). 

ARPAŞU DE JOS, jud. Sibiu 
B i s e r i c a A d o r m i r e a M a i c i i D o nn· 

nu I u i : N . Iorga, Cronică, XXVIII, 1935, p. 95 şi 
XXXI 1938, p . 190 [însemnare a lui Nicolae zugravul , 
cf. articolului lui V. Literat, Biserici din Ţara Oltului 
şi de pe Ardeal zugrăvite de o familie de pictori, ACMIT, 
IV, 1935]. 

B i se r i ca n o u ă: Procese verbale, ACMI, 
1942, p. 75-76 [structură din beton armat) . 

ARPAŞU DE SUS, jud. Sibiu 
Biserica Adormirea Maicii Dom· 

n u I u i: N . Iorga, Cronică, XXVIII, 1935, p. 95 şi XXXI, 
1938, p. 190 (cf. articolului lui V. Literat, Biseric 
din Ţara Oltului şi de pe Ardeal, zugrăvite de c 
familie de pictori, ACMIT, IV, 1935,; pictură din 1813 
de Alexandru Grecul]; Procese verbale, ACMI, 1942 
p. 27 [lucrări de conservare]; p. 52-53 [restaurare) 
idem, ACMI, 1943, p . 60 [lucrări de restaurare fără 
aviz CMI). 

ARRUBIUM, cetate romană, vezi Măcin, jud. 
Tulcea . 

ARUTELA, castru roman, vezi Călimăneşti, sat 
Păuşa . 

AŞCHILEU MARE, jud. Cluj 
RSR Cluj 1925, XVIII, 1925, p. XXI [cercetarea 

unor monumente epigrafice]. 
ATACHI, juc.i. Soroca, azi în URSS 

V. Drăghiceanu, Atachi-Basarabia, XX, 1927, p. 48 
[piatra de mormînt a Elenei Cantacuzino (1799-1854)]. 

ATENA, Grecia 
M u z e u: C. I. Karadja, Notiţă despre uneld 

miniaturi infăţişînd pe Matei Vodă Basarab şi pe Doamne 
Elena, XIX, 1926, p. 56-57 [evanghelie provenino 
de la mănăstirea Gu ra Motrului, cu reproducer i]. 
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P a r t h e n o n u I : N. Iorga, Ce este ul'! monu
e~ t istoric, ACMI, 1914, p. 137 [absurditatea unei 
1en tuale reconstruiri]. 

ATH O S, Muntele Athos, Grecia 
R e p u b I i c a m o n a h a I ă: S. Cegănean u, 

r eva despre provenienţa şi arta vechilor noastre argin
~:iri i , IV , 1911, p. 29 [daruri de la Ioan Asan li); I. Kalin
de ru , Oficiale. IV. De la şedinţele Comisiunii Monumente-
0 ' Istorice, IV, 1911, p. 114 [importanţa pentru bur

>1 eri i CMI de a studia la Sfîntul Munte; traseul călătoriei, 
mănăstiri de stud iat; ci imă; administraţie]; G. Bal ş, 

S(in tul Munte, VI, 1913, p. 1 - 38 + Adaos, p. 38 - 41 + 
42 planu ri (p. 42 - 49) [genera lităţi; descrierea mănăs-

n lor; contribuţiile româneşti (p. 38 - 41); cu fo to 
ş 1 desene]; N. Ghika-Budeşti, Arhitectura bisericii 
domneşti, X - XVI, 1917 - 1923, p 109 [biserici cruci
form e cu abside laterale); N. Ghika-Budeşti, Evoluţia 
arhitecturi i. /. Cap. VI. Înriurirea Muntelui Athos, XX, 
1927. p . 135-137; fig. 94-116; ibidem li. XXIII, 1930, 
p . 6-8 [influenţa şcolii Muntelui Athos]; ibidem III, 
X XV, 1932, p. 8-10 [tipul athonit]; G. Ba lş, Biserici 
sec . X VI, XXI. 1928, p. 9-10 [influenţa athonită]; 

V. Drăghiceanu, Bibliografie, XX II, 1929, p. 46-47 
[recenzie la I. O . Ştefănescu, L'evolution de la peinture 
religieuse: şcoala athonită de pictură şi tratatul lui 
Panselinos]; N. I orga, Les arts mineurs en Roumanie. 
Seconde part ie. XXV I, 1933, p. 153 [steag al I ui Ştefan 
ce l Mare, din 1500, descoper it la Athos, acum la Muzeul 
militar din Bucureşti]; N . Ghika-Budeşţi, Artele minore 
bizantine şi române, XXX, 1937, p. 170 [evanghelie 
dăruită de Mircea Ciobanul unei mănăstiri), p. 173 
[steag din 1500, aflat azi la Muzeul militar din Bucu
reşti]; N . Iorga. Cronică, XXX 1. 1938, p. 191 [căţuie 
de la Muntele Athos". reprodusă în Revue Archeologique, 
XV. 1856, pi. 328); Dj. Boscovic, Du nouveau au Mont 
Athos. XXXII, 1939 , p. 64 - 69 [mănăstirile Xenofon, 
Sf. Pavel, Pantocrator; urme româneşti; cu foto şi 
planuri]; I. Popovici Un zugrav român necunoscut din 
veacul al XVIII-iea (1750-1838), XXX III. 1940, fasc. 
105, p. 42 [zugravu l Ve niamin studiază pictura la 
Muntele Athos); V. Brătulescu, Mănăstirea Polovragi, 
XXXIII. 1940, fasc. 106, p . 9-10, pi. III [reprezen
tări ale mănăstirilo r de la Athos în pictura bisericii, 
foto p . 11 şi 13); N. Ghika-Budeşti, L'ancienne archi
tecture, XXXV, 1942, fasc. 1-2, p. 18 - 19 pi. VI 
[influenţa athon ită) . 

Oraşul Karyai: I. Kalinderu, Oficiale. IV. 
De la şedinţele Comisiunii Monumentelor Istorice, IV. 
1911, p. 114 [reşedinţa autorităţilor turceşti şi sediul 
administraţiei republicii monahale). 

M ă n ă s t i r e a C a r a c a I u : G. Bal ş, Sfîntul 
Munte, VI, 1913, p. 7. 18, 29; Adaos, p. 39 [contribuţii 
român eşti ]; foto p. 4, 18, 35 [desen], 28; idem, Biseri
cile lui Ştefan-cel-Mare, XV III, 1925, p. 222 [foto]; 
V. Brătulescu, " Mănăstirea Polovragi, XXX III, 1940, 
fasc. 106, p . 9 şi pi. III [reprezentată în pictura din 
pridvoru l bisericii Palavragi]. 

M ă n ă s t i r e a C as a I : V. Brătules cu, Mănăs
tirea Polovragi , XXXI II , 1940, fasc. 106, p. 9 şi pi. III 
(reprezentată în pictura din pridvoru l bi se r icii Pal a 
vragi ) . 

Măn ă sti r ea Chi l and a ri: G. Balş, 
Sfîntul Munte, VI, 1913, p. 2, 7 , 13. 17, 18, 31, 33; 
Adaos, p. 41 [contr i buţie românească); foto p. 6, 14, 
16, 26. 33 [d esen]; V. Brătulescu, Mănăstirea Polovragi, 
XXXIII, 1940, fasc. 106, p. 9 şi pi. III [reprezentată 
în pictura din pridvorul bisericii Polovragi)I 

Mănăstirea Castamunitu: G. Balş, 
Sfîntu/ Munte, VI, 1913, p. 7; V. Brătulescu , Mănăstirea 
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Polovrag i, X XXIII , 1940, fasc. 106, p. 9 şi pi. III (repre
zentată în pictura din pridvoru l bisericii Palavragi)' 

C h i I i i Ie C ucu vi n u I: G. Balş, Sfîntul Munte, 
VI, 1913, p. 13 (schit românesc) . 

M ă n ă s t i r e a C u t I u m u z: G. Ba lş, Sfîntu l 
Munte, VI, 1913, p. 7, 17, 29; Adaos, p. 41 [contribuţi i 
româneşti); foto p. 27; N. Iorga, Icoana românească, 
XXVI, 1933, p. 9 (icoane ce împodobesc chivotul 
Sf. Nifon); idem, - Două opere de artă romdneşti din 
secolul al XVI-iea, la Muntele Athos. XXVI, 1933, p. 27-31 
[chivotul lui Neagoe Basarab şi praporul lui Vintilă 
Vodă, cu foto]; idem, Les arts mineurs en Roumanie. 
Seconde partie, XXVI, 1933, p. 153 [praporu l lui Vintilă 
Vodă); N. Ghika-Budeşti. Artele minore bizantine şi 
române, XXX, 1937, p. 170 [chivot dăr u it de Neagoe 
Basarab], p. 174 [prapor dăruit mănăstirii de Vlad 
Vintilă Vodă) ; Dj. Boskovi c , Du nouveau au Mont Athos, 
XXXII, 1939, p. 69; V. Brătu lescu, Mănăstirea Palavragi, 
XXX III, 1940, fasc. 106, p. 9 şi pi . III [reprezentată în 
pictura din pridvorul bisericii Palavragi). 

Mă n ăst i re a Oi o n y s i u: G. Bal ş , Sfintul 
Munte, VI, 1913, p. 7, 14, 17, 25, 29, 38; Adaos, p. 39-40 
[cont ribuţii româneşti]; foto p . 4, 35, 40; Emil Vîrtosu, 
Odoare româneşti la Stambu/, XXVIII, 1935, p . 1-9 
[relicva r iu I I u i Neagoe Basarab, dăruit iniţia I mănăstirii 
Dionysiu; cu foto]; Dj. Boskovi c , Du nouveau au Mont 
Athos. XXXII, 1939, p . 69; V. Brătulescu, Mănăstirea 
Polovragi, XXX III, 1940, fasc. 106, p . 9 şi pi . III [repre
zentată în pictura din pridvorul bisericii Palavragi]. 

Mănăstirea Dochiari u: G. Balş, Sfîntul 
Munte, VI. 1913, p. 1, 7, 14, 18, 20 [clădită cu cheltuia la . 
lui Alexandru Lăpuşneanu), 38; Adaos. p. 41 [contri
buţii româneşti); foto p. 23, 33, 39. 

Mănăstirea Esfigmenon: G. Balş 
Sfintul Munte, VI, 1913. p. 7, 18, 21; Adaos, p. 41 
[contribuţie românească), foto p. 2, 21, 31. 

Mănăstirea Filoteu: G. Balş, Sflntu/ 
Munte. Vi, 1913, p. 7. 

M ă n ăst i re a G r i g o r i u: G. Balş , Sfîn
tu/ Munte, VI. 1913, p. 7, 14; Adaos , p. 40 [contribuţii 
româneşti]. 

Mă n ăst i re a Ivi ro n: G. Balş, Sfîntul Munte, 
VI. 1913, p. 7, 13, 18, 29, 31, 32; Ada,os. p. 38-39 
[contribuţii româneşti], foto p. 12, 14, 18; 26 [desen]; 
V. B rătulescu , Mănăstirea Palavragi, XXXIII, 1940, 
fasc. 106, p. 9 şi pi. III [rep rezentată în pictura din 
pridvoru I bisericii Palavragi]. 

Schitu I Lacu: G. Balş, Sfîntul Munte, VI, 
1913, p. 13 [românesc). 

Mă n ăst i re a Lavra: I. Kalinderu, Oficiale 
IV. De la şedinţele Comisiunii Monumente/or Istorice, 
IV, 1911, p. 114 [mănăst ire recomandată bursierilor 
CMI pentru studiul picturilor ucenicilor lui Emanuel 

• Panselinos]; G. Balş, Sfîntu/ Munte, VI, 1913, p . 1, 
3, 7, 13, 17, 18, 21, 24, 25, 29, 31, 32, 33, 38; Adaos, 
p. 39 [contribuţii româneşti]; foto p. 8, 11, 18, 24, 
30, 34, 36; V. Drăghiceanu, Icoana lui Vl adislav Vodă 
din Muntele Athos, aflată la Lav ră , XI X , 1926, p. 123; 
V. Brătul es c u , Mănă s tirea Palavragi , XXXIII, 1940, 
fasc. 106, p . 9 şi p i. III [mănăst i re reprezentată în 
pi ct ura din pr idvorul biser icii Pa lavragi] : G. E'.alş, Biseri
cile lui Ştefan cel Mare, XVIII , 1925 , p. 223 [foto 
paracl is ul Maic ii Do mnului]. 

M ănăs tirea Panaghia: V. B rătulescu, 
Mănăstirea Polovragi, XXXIII, 1940, fa sc. 106, p. 9 
şi pi. III [reprezentată în pictura din pridvorul bisericii 
Pa lavragi]. 

Mănăstir e a Pantocrator: G. Balş, 
Sfîntu/ Munte, VI, 1913, p, 7, 29; Adaos, p. 41 [contribuţii 
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româneşti]; foto p. 1, 3, 10, 16; Dj. Boskov1c, Du 
nouveou ou Mont Athos. XXXII, 1939, p. 68 69 [des
criere, plan, foto; contribuţia românească]; V. Brătu
lescu, Mănăstireo Palavragi, XXXIII, 1940, fasc. 106 
p. 9 ş1 pi. 111 [reprezentată în pictura d 1 n pridvoru I 
biserirn Polovragi]. 

Schitul românesc Prodromul: 
I. Kalinderu, Of/ciole IV. De Io şedinţele Comisiunii 
Monumentelor Istorice, IV, 1911, p. 114 [recomandat 
bursierilor CMI; săli de pictură, icoane]; G. Balş, 
Sfintul Munte, VI, 1913, p. 13, 21 [schit românesc]; 
Adaos, p. 19 [ctitori în întregime români]; foto p. 37 

B i s e r i c a P r o t a t o n d i n K a r y a i: I. Ka-
1 inderu, Oficiale IV. De Io şedinţele Comisiunii Monumen
te/or Istorice, IV, 1911, p. 114 [mănăstire recomandată 
bursierilor CMI pentru studiul picturilor lui Emanuel 
Panselinos]; G. Balş, S(înwl Munte, VI, 1913, p. 1, 2, 
23; Adaos, p. 38 [ "lartexu I şi catecumenuri le, făcute de 
Bogdan Vodă, 1507]; N. Iorga, Cronică, XXXI, 1938, 
p. 190 [origine probabil românească a cutiei de moaşte 
de la Karyai, reprodusă de Ch. Bayet în L'Art Byzontin]. 

Schitul Provata: G. Balş, S(înwl Munte, 
VI, 1913, p. 13, nota 1 [schit românesc]. 

M ă n ă s t i r e a R o s i c o n [ S f. P a n t e I i-
m o n] : I. Kalinderu. Oficiale IV. De Io şedinţele Comisi
unii Monumentelor Istorice, IV, 1911, p. 114 [mănăstire 
recomandată bursieri lor CM I pentru săi i de pict:..i ră]; 
G. Balş, S(intul Munte, VI, 1913, p. 7, 12. 13, 14, 18, 
33; Adaos, p. 41 [contribuţii româneşti]; foto p. 12; 
V. Brătulescu , Mănăstireo Palavragi, XXXIII, 1940, 
fasc. 106, p. 9 şi pi. III [pictată în pridvorul bisericii 
Po I ovrag 1]. 

Mănăstirea Semenu: V. Brătulescu, Mă
năstirea Palavragi, XXXIII, 1940, fasc. 106, p. 9 şi pi. III 
[reprezentată în pictura din pridvo1·ul bisericii Polo
vragi]. 

Schitu I Sf. An a: G. Balş, Sffntul Munte, VI, 
1913, p. 13 [schit românesc]; V. Brătulescu, Mănăstireo 
Palavragi, XXXIII, 1940, fasc. 106, p. 9 şi pi. III [repre
zentat în pictura din pridvorul bisericii Polovragi.] 

S c h i t u I S f. A n d re i (Se r a i): G. Balş, 
S(întul Munte, V I, 1913, p 13. 

M ă n ă s t i r e a- S f. F i I o f t e i a : V. Brătu
lescu, Mănăstireo Palavragi, XXXIII, 1940, fasc. 106. 
p. 9 şi pi. III [reprezentată în pictura din pridvorul 
bisericii Polovragi .] 

Schitul Sf. Prooroc Ilie: G. Balş• 
S(întul Munte, VI, 1913, p. 13; V. Brătulescu, Mănăs
tirea Palavragi, XXXIII, 1940, fasc. 106, p . 9 şi pi. 111 
[reprezentat în pictura din pridvorul bisericii Polo
vragi]. 

Mănăstirea Sf. Pavel: G. Balş,Sfîntul 
Munte, VI, 1913. p. 7, 14, 18, 21; Adaos, p. 39 [cont•i_ 
buţii româneşti]; foto p. 20; D j. Boskov1c, Du nouveau 
ou Mont Athos, XXXII. 1939, p. 67-68 [icoană româ
nească]; M. Golescu, „Prea puternicul Samson", XXXIII, 
1940, fasc. 104, p. 86 [tema lui Samson zugrăvită în 

nartexul paraclisului. 1555]; V. Brătulescu, Mănăs1ireo 

Palavragi, XXXIII, 1940, fasc. 106, p. 9 şi pi. III [ re
prezentată în pictura din pridvoru I bisericii Polovragi]. 

Schitul Sf. Theodor Teologul: 
G. Balş, S(întul Munte, VI, 1913, p. 13 [românesc]. 

Mă n ăst i re a S i m o n Pe t r a: G. Balş, 

S(întul Munte, VI, 1913, p. 7, 14; Adaos, p. 40 [contri-
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buţii româneşti]; V. Brătulescu, Mănăstirea Polovrogi, 
XXXIII, 1940, fasc. 106, p. 9 şi pi. III [reprezentată 
în pictura din pridvorul bisericii Polovragi]. 

M ă n ă s t i r e a S t a v r o n i c h i t a : G Ba lş, 
S(întul Munte, VI, 1913, p. 3, 7, 14, 17, 20-21; Adaos, 
p. 41 [contribuţie românească]; foto p. 5; V. Brătulescu, 
Mănăstireo Polovrogi, XXXIII, 1940, fasc. 106. p. 9 
~i pi. III [reprezentată în pictura din pridvorul bisericii 
Polovragi]. 

M ă n ăst i re a V a top ed i: I. Kalinderu, 
Oficiale IV. De la şedinţele Comisiunii Monumenrelor 
Istorice, [comunicare în care se recomandă bur.>ierilor 
să viziteze mănăstirea pentru a studia pictura lui Emanuel 
Panselinos]; G. Balş, Sfîntul Munte, VI, 1913, p. 2, 
7, 13, 18. 20, 24, 25, 31, 33. 38; Adaos. p . 41 [contri
buţii româneşti]; cu foto p. 9, 10, 15, 22. 25, 29; p. 23 
[plan]. p. 28 [plan]; S. Zotta, Mănăstireo Gol10. Schiţă 
istoncă, XVII, 1924, p. 120 [12 călugări de la Vatopedi 
locuiau la mănăstirea Golia în 1546 şi administrau 
toate averile mănăstirilor din Moldova şi Basarabia]; 
N. Ghika-Budeşti. Artele minore bizantine şi romdne, 
XXX, 1937, p. 171 [evanghelie dăruită de Petru Rareş; 
V. Brătulescu, Mănăstireo Polovrogi, XXXIII. 1940, 
fasc. 106, p. 9 şi pi. III [mănăstirea este reprezentată 
în pictura din pridvorul bisericii Polovragi]. 

M ă n ă s t i r e a X e n o f o n: I. Kalinderu, 
Bibliografie, V. 1912, p. 38 [recenzie la G. Millet, 
„Portraits byzantins", Paris, 1911; portretele lui 
Barbu , Danciu, Pîrvu şi Radu Craiovescu pictate în 
biserica mănăstirii]; G. Balş, S(întul Munte, VI, 1913, 
p . 7, 18. 21, 29, 31; Adaos, p. 41 [contribuţii româ
neşti]; foto p. 5, 17; p. 28 (desen]; Dj . Boskovic, Du 
nouveou ou Mont Athos. XXXII, 1939, p. 64-67 [cu 
biserica Sf. Gheorghe şi Sf. Dimitrie; contribuţii româ
neşti, cu foto şi releveu]. 

M ă n ă s t i r e a X e r o p o t a m u: G. Balş, 
S(întul Munte, VI, 1913, p. 7, 13, 31; Adaos. p. 41 
[contribuţii româneşti]; foto, p. 13, 22. 32; N. Ghika
Budeşti, Rescouroreo bisericii mori o mănăstirii Cozia, 
XXXI. 1938, p. 30 [jeţ în pridvorul bisericii. aproape 
identic cu cel din dreapta uşii bisericii Cozia]; V. Bră
tulescu, Mănăstirea Palavragi, XXXIII, 1940, fasc. 106, 
p. 9 şi pi. III [reprezentată în pictura din pridvorul 
bisericii Polovragi]. 

Mănăstire a Z o grafu, cu biserica 
Sf. Gheorghe: Al. Lapedatu, Mănăstireo lut 
Aron Vodă din ţarino laşilor, li, 1909, p. 6, 7 (închinarea 
mănăstirii Aroneanu la Zografu]; G. Balş . Sfînwl Munte, 
VI, 1913, p. 7, 13, 25, 38; Adaos, p. 41 [contribuţii 

româneşti]; foto p. 7, p . 25 [desen]; N. Iorga, Les arts 
mineurs en Roumonie. Seconde portie, XXVI, 1933, 
p. 153 [steag al lui Ştefan cel Mare, fost la mănăstirea 

Zografu, acum la Muzeul Militar din Bucureşti]; 
N. Ghika-Budeşti, Artele minore b1zont1ne ş1 romdne 

XXX, 1937, p . 169 [acelaşi steag ca la articolul prece

dent]. p. 174 [steag al lui Ştefan cel Mare aflat la mănăs
tire]; V. Brătulescu, Mănăstireo Polovrogi, XXXIII, 
1940, fasc. 106, p. 9 şi pi . III [reprezentată în pictura 
din pridvorul bisericii Polovragi] . 

AŢEL, jud. Sibiu 

B i s e r i c a e v a n g h e I i c ă : G. Ba lş , Biseri
cile lui Ştefan ce/ More, XVIII, 1925, p. 203, 204 [cu 

foto uşa sacristiei]; idem, Biserici sec. XVI, XXI, 1928 
p. 232 [foto uşă sacristie]. 
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AUGUSTIN, jud. B raşov 
Te za u r: general Papp, Raport general asupra 

muzeului regional Albo-Iulia, ACMI, 1942, p. 93 (306 
monete romane de argint „salvate de la pieire"]. 

AULNAY, Franţa 
B i s e r i c a S f. P e t r u : G. Balş , P:isericile 

lui Ştefan cel Mare, XVI 11, 1925, p. 233, 235 [foto 
ornamentaţii în piatră]. 

AUSDECENSIUM, Civitas Ausdecensium, vezi 
Cet:i.tea, jud. Constanţa. 

AVRAM IANCU, jud. Alba 
M u z e u I A v r a m I a n c u: RSR Cluj 1925, 

XVIII, 1925, p. XXII (despre plan şi deviz]; Procese 
verbale, ACMI, 1943, p. 84 [restaurare]. 

AVRIG, jud. Sibiu 
B i s e r i c a D u m i n i c a F I o r i i I o r : Ra

port pe anul 1925, XVIII, 1925. p. XVIII [diferite lucrări]; 
N. Iorga, Icoana romdneoscă, XXVI, 1933, p. 24 
(pictură]. 

B 

AXIOPOLIS, vezi Cernavodă, jud. Constanţa. 
AZIZIS, vezi Fîrliug, jud. Caraş Severin. 

BAASSEN, vezi Bazna, jud. Sibiu. 
BABADAG, jud. Tulcea 
V. Pârvan, Cetatea Tropaeum. Consideraţii istorice. 

/, IV, 1911, p. 5 [aşezare rurală romană, inscripţii]; 
Şedinţele Comisiunii 1926, XIX, 1926, p . VII, X [săpături 
pent~u găsirea unei comori]; V. Brătulescu, Hîrşovo, 
XXXIII, 1940, fasc. 105, p. 19 (pe lingă turci, la 1659 
existau în oraş valahi, bulgari şi greci]. 

BABELE, vezi Neajlovu, jud. Giurgiu. 
BACĂU, jud. Bacău 
B i s e r i c a A d o r m i r e a M a i c i i D o m

n u I u i - Precista: Al. Lapedatu, Lucrările 
Comisiunii 1908, I, 1908, p. 90 [cercetări pentru lu
crări de întreţinere]; Raport general CM/, 1908, 
I. 1908, p. 178 [lucrări de conservare necesare]; Al. 
Lapedatu, Lucrările Comisiunii 1909, li, 1909, p. 95 
[reparaţii în 1910] p. 96 [cerere de lucrări]; Raport 
general CM/ 1909. li, 1909, p . 181, 184 [cerere de 
lucrări de reparaţii şi întreţinere]; V. Drăghiceanu, 
Morm intele din biserico Precista- Bacău. Raport adresat 
Comisiunii M'.lnumentelor istorice, IV, 1911 , p.152-
157 [cu planuri şi foto]+ Anexe, p. 158-159 [cores
pondenţă şi procese verbale]; Raport general CM/ 1912, 
V, 1912, p . 188 [pregătirea restaurării]; Şedinţele 
Comisiunii 1913, VI, 1913, p . 202 [reparaţii]; idem 1924, 
XVII, 1924, p . XI [restaurare, cerere de fonduri pentru 
reparaţii]; G. Balş, Bisericile fui Ştefan cel More, XVIII, 
1925, p . 61-64, 282-283 şi Indice; Raport pe anul 
1919 , XVIII, 1925, p. X [reparaţie acoperi~]; Raport 
pe anul 1924, XVIII, 1925, p . XVI (dărîmare clopotniţă, 
pr-idvor, parte din pronaos; refaceri]; Raport pe anul 
1925 , XVIII. 1925, p. XVIII [restaurare]; Şedinţele 
Comisiunii 1926. XIX, 1926, p. III, IV [lucrările de 
restaurare nu trebuie să stînjenească sluiba], p. VII 
[refacerea turlei Pantocratorului]; Şedinţele Comisiunii 
1932, XXVI, 1933, p. 98 (aprobare deviz restaurare] 
p. 99 [aprobare pictură]; N. Ghika-Budeşti, Memoriul 
pe 1932, XXVI, 1933, p. 191 [spălarea şi repararea 
picturii]; G. Balş, Vechea pardoseală o bisericii Precisto 
din Bacău, XXVIII, 1935, p. 91; N. Ghika-Budeşti, 
Oficiale. Raport pe anul 1935, XXX. 1937, p . 191 [lucrări 
de întreţinere); Procese verbale, ACMI, 1914, p . 29 
(lucrările de reparaţii cerute nu sînt necesare iar 
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casele bisericii nu sînt monument istoric]; ibidem, 
ACMI, 1942, p. 59 [restaurare] . 

B i s e r i ca S f. I o a n : Procese verbale, ACMI, 
1942, p. 69 [consolidare după cutremur]. 

- MĂGURA, oraş Bacău 
B i s e r i c a S f. N i c o I a e : Procese verbale, 

ACMI, 1942, p. 49 [reparaţii]; p. 64, 69 (fonduri 
pentru I ucrări]. 

BACIKOVO, Bulgaria 
Mănăstirea Bacikovo: M. Golescu, 

O fabulă o lui Esop trecută în 1conogroflo rel1gioosă, 
XXVII. 1937, p. 73 (pi ctură din 1841, „bogatul izgonind 
de la masă pe sărmanu I Lazăr"]. 

B-'\GRINEŞTI, jud. Soroca. azi în URSS 
B i se r i că: G. Bezviconi, Comunicări. Moteriof 

istoric din Bosorob10, XXXI 11, 1940, fasc. 103, p. 47 
[ctitor]. 

BAHNA, jud. Mehedinţi: V. Drăghiceanu, Monu
mentele Olteniei, /, XX IV, 1931, p. 115 (prima mină 
de cărbuni din ţară]. 

BAIA, jud. Suceava . 
O r a ş: Al. Lapedatu, Antichităţile de Io Baio, 

/. Note Istorice, li, 1909, p. 53-64 [istoric, bisericile 
catolice; biserica Albă; biserica lui Petru Rareş; pietre 
de mormînt, cu note, planuri şi foto]; N. Ghika-Budeşti, 
Antichităţile de Io Baio, li. Note arhitectonice şi lucrări 
noi, li, 1909, p. 65-72 [cu relevee, foto şi 2 planşe]; 
R. Gassauer, Teracote sucevene, XXVIII, 1935, p. 145 
(olarii saşi din Rodna formează o colonie la Baia în 
jumătatea a doua a secolului XIII; Baia înseamnă pe 
săseşte olărie, apud Nicolae Costin]; B. Slătineanu, 
Despre teracotele sucevene, XXX, 1937, p. 138 [ recenzie 
la articolul lui Gassauer, Baia înseamnă „mină", tera
cotele sînt cu figuri bizantine şi nu au origine săsească]; 
N. Iorga . Ce este vechea noastră artă?, XXXV, 1942, 
p. 134 [aşezări săseşti]. 

Cetate de p ă mi n t - la „Cetăţuia": Al. La
pedatu . Antichităţile de Io Baio I. Note istorice. 11, 1909; 
p. 63 [descriere actuală şi menţiune din 1732 a lui 
Şerban Cantacuzino biv vei medelnicer]; idem, Cetatea 
Albă , VI, 1913, p. 58. 

B i se r i ca Ad o r m i re a M a i ci i Dom n u
lui - a lui Petru Rareş: Al. Lapedatu, Antichităp/e de Io 
Baio I. Note Istorice, li, 1909, p. 62-63 [pisanie , istoric; 
cu plan şi foto, p. 59, 60, 61]; N. Ghika-Budeşti, Antichi
tăţile de Io Baio. li. Note arhitectonice şi lucrări noi, 
li, 1909, p. 71 [descriere]; Şedinţele Comisiunii 1913, 
VI, 1913, p. 202 (aprobare referat asupra restaurării]; 
ibidem 1924, XVII, 1924, p. XI [recomandarea dărîmării 
clopotniţei]; G. Balş, Bisericile lui Stefon-cel-More, 
XVIII, 1925, Indice; Raport pe anul 1924, XVIII, 1925, 
p. XVII [refacerea învelitorii bisericii]; Raport pe anul 
1925, XVIII, 1925. p. XVII [reparaţie la clopotniţă]; 
G. Balş. Biserici sec. XVI, XXI, 1928, p. 39-46 şi 
Indice; N. Ghika-Budeşti. Raport de activitate pe anul 
1929, XXVI. 1933. p. 142 [reparaţii curente]; N. Iorga, 
Ce este vechea noastră artă?. XXXV. 1942, p. 138 
şi fig. 5; Procese verbale, ACMI, 1942. p. 38 (restaurare]; 
ibidem, ACMI, 1943, p. 59 [recepţia lucrărilor] p. 74 
[ lucrări]. 

B iserica A I bă - Sf. G h e org he: Ra
port general CM/ 1907, I, 1908, p . 35 [restaurare Ghika
Budeşti]; Raport general CM/, 1908, I, 1908, p. 171 -172 
[terminarea restaurării în afară de pictură şi mobi I ier; 
foto p. 170- 171]; Al. Lapedatu, Lucrările Comisiun ii 
1908, I, 1908, p . 133 [reducerea treptelor la altar, 
întocmire planuri pentru mobi I ier]; p. 134 (planuri 
Ghika-Budeşti pentru mobilier; programul lucrărilor 
de pictură], p. 188 [primire raport asupra restaurării; 
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mobi I ierul va fi executat de Şcoala de Arte şi Meserii 
din Bucureşti]; idem, Antichităţile de la Baia . I. Nate 
istorice, li, 1909, p. 56, 61 - 62 [istoric, inscripţii, 
foto]; N. Ghi ka-Budeşti, Antichităţile de la Baia . li. 
Nate arhitectonice şi lucrări nai, li, 1909, p. 65 - 71 
[descriere, lucrări de restaurare, cu re leveu şi foto]; 
Al . Lapedatu, Lucrările Comisiunii 1909, li, p. 96 [recep
ţia lucrărilor de restaurare]; Raport general CM/ 1909, 
li, 1909, p. 185 [lucrări şi construcţii de efectuat în 
1910]: I. Kalinderu, Al . Lapedatu, Raport general CM/, 
1910, IV, 1911, p. 35 [lucrări efectuate]: idem, Raport 
general CM/ 1911, V, 1912, p . 40 [terminare mobilier: 
proiectarea clopotniţei]: Al. Lapedatu, Biserica S(. 
Gheorghe din Botoşan i. V, 1912, p. 51 [numele de biserica 
Albă provine din faptul că rămăsese nezugrăvită la 
moartea domnului]; I. Kalinderu, Al. Lapedatu, Raport 
general CM/ 1912 , V, 1912, p . 186 [instalarea mobilieru
lui: tîmplă pictată de Verona: lucrări la clopotniţă]; 
Şedinţele Comisiunii 1913 , VI, 1913, p. 95 [procurarea 
de obiecte de cult); p. 199 [credite pentru reparaţii, 
plăţi lucrări, Verona va modifica tîmpla]; p. 202-203 
[aşezarea icoanelor la tîmplă (Verona)); G. Balş, Biseri
cile lui Ştefan cel Mare, XVIII, 1925, p. 17- 21 şi Indice 
[cu foto]: Raport pe anul 1921, XVIII, 1925, p. XII 
[reparaţii]; Procese verbale, ACMI, 1914, p. 29, 32 
[Al. Cantacuzino-Paşcanu rugat să contribuie la restau
rarea bisericii] p. 32 [tîmpla lui Verona, plată] p. 49 
[redactarea inscripţiilor pentru biserică şi clopotniţă]; 
N. Gh ika- Budeşti, Memoriu, ACMI , 1914, p. 62 [lista 
lucrărilor efectuate în 1914]; idem, Memoriu, ACMI, 
1915, p . 50 [lucrări de restaurare efectuate în 1915); 
Procese verbale, ACMI, 1943, p . 45, 46 [majorare deviz 
restaurare]; p . 49 [ajutor CMI acordat pentru anul 
următor.] 

Biserici catolice: N. Iorga, Pietrele 
de mormînt ale saşilor din Baia, XXIV, 1931. p. 1 - 6 
[aflate la Muzeul de Arheologie din Bucureşt i; cu 
foto). 

B i s e r i c a S f. F e c i o a r ă, fostă mănăstire 
catolică, ruine: Al. Lapedatu, Antichităţile de la Baio . 
/. Note istorice, li, 1909, p . 55-61 [descrisă de Ber
nardin Querini la 1599; cu plan şi desen ruine); N. 
Ghika-Budeşti, Antichităţile de la Baia . li. Note arhi
tectonice şi lucrări noi, li, 1909, p. 71 - 72; Al. Lapedatu, 
Meşterii bisericilor moldovene, V, 1912. p. 24, nota 7; 
G. Bal ş, Bisericile lui Ştefan ce/ More, XVIII, 1925, 
p. 271 [p1an] şi Indice; N . I orga, Pietrele de mormint ale 
saşilor din Baia , XXIV, 1931, p. 1 - 6 [pietre de mormînt, 
cu foto]; B. Slătineanu, Despre teracotele sucevene, 
XXX, 1937, p . 141, nota 1 [clădită de Alexandru cel 
Bun la 1410, pe mormîntul soţiei sale Margareta). 

Biserica Sf-ţii P etru şi Pavel 
(catolică): Al. Lapedatu, Antichităţ ile de la Baia . I. 
Note istorice, li, 909, p. 57 [ruinată încă de la 1599 
cînd o vizitează Bernardin Querini; azi dispărută). 

BAIA, jud. Tulcea 
C. Moisi I, Din tesauru/ arheologic ol Dobrogei. 

I . O nouă diplomă militară romană, li, 1909, p. 114 
[resturi de zidărie şi monete romane). 

BAIA DE ARAMĂ , jud. Mehedinţi 
I. Andrieşescu, Asupra epocei de bronz În Romdnia, 

VIII, 1915, p . 157, 163 [toporaşe de bronz). 
B i s e r i c a S f. V i n e r i: Procese verbale, 

ACMI, 1915 , p. 33 [deviz reparaţii). 
B i s e r i c a S f - ţ i i V o i e v o z i ş i S f. 

T re i m e: I. Kal inderu. Al. Lapedatu, Raport general 
CM/, 1912, V, 1912, p. 189 [declasată]; V. Drăghiceanu, 
Monumentele Olteniei,///, XXVII, 1934, p . 118 [pisanie, 
portrete ctitori, inscripţie, descriere]; N. Ghika-
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Budeşti , Evoluţia arhitecturii, IV, XXIX, 1936, p . 11E 
Procese verbale, ACMI, 1915. p. 30 [monument istoric). 

M i n e I e d e I a Ta r n i ţ a: V. Drăghi · 
ceanu, Monumentele Olteniei, III, XXVII, 1934, p . 11S 
[exploatări miniere). 

BAIA DE FIER, jud . Gorj 
P e ş t e r ă : C. Moisi I, Istoricul cercetărilor pre· 

istorice, III, 1910, p . 117 [săpături executate de Th. 
Antonescu, I. Moisil şi Al. Ştefulescu în 1897]; idem 
Staţiunile preistorice, III, 1910, p. 119 [obiecte de lut, 
oseminte de animale diluviene]. 

B i se r ic a Toţi Sfi n ţi i: V. Brătulescu, 
Crucea din Căciulata, XXVI, 1933, p. 84 [însemnare 
pe un „Faptele Apostoli lor" dăruit bisericii de C limen1 
episcopul Rîmnicu lui). 

BAIA MARE, ţinut, jud. Maramureş 
V. Brătulescu. Bisericile din ţinutul Baia Mare, 

XXVIII, 1935, p. 82-86 [cu foto). 
BAIA SPRIE. jud . Maramureş 
B i s e r i c a A d o r m i r e a M a i c i i D o m· 

n u I u i: V . Brătulescu , Bisericile din ţinutul Baia-Mare, 
XXVIII, 1935, p. 82 - 83 [descriere , inscripţii, foto]. 

BALACI, jud . Teleorman 
C. Moisil, Istoricul cercetărilor preistorice, III, 1910 

p. 116 [staţiune cercetată de Butculescu şi Tocilescu]; 
idem, Staţiunile preistorice, III, 1910 , p. 122 [obiecte 
aflate în colecţia Butculescu]; idem, Produsele industriei 
preistorice, IV, 1911. p. 88. 

Casele Bălăcenilor: V. Drăgh iceanu. 
Biserica din Ba/aci-Teleorman, ACMI, 1914, p. 83 
[foto]. p . 84 . 

B i s e r i c a A d o r m i r e a M a i c i i D o m
n u I u i: Raport general CM/, 1907, I, 1908, p . 42 
[se cere clasarea): I. Kalinderu, Al . Lapedatu, Raport 
general CM/, 1912, V, 1912, p. 189 [se cer lucră ri de 
conservare); V. Drăghiceanu, Inscripţii referitoare la 
Bălăceni . Pisania bisericii Balaci-Teleorma1.1. Vil, 1914, 
p . 195; Şedinţele Comisiunii 1924, XVII, 1924, p . IV 
[ajutor pentru restaurare); Raport pe anul 1924, XVIII, 
1925, p. XVI [ajutor pentru restaurare); Procese verbale , 
ACMI, 1914, p. 47 [primire de referat asupra stării 
bisericii]; V. Drăghiceanu , Biserica din Ba/aci-Teleorman, 
ACMI, 1914, p . 81 - 84 [descriere; istoric, pietre de 
mormînt; cu foto); Procese verbale, ACMI, 1942, p . 30 
[consolidare după cutremur), p. 69 [recepţie lucrări, 
spălarea picturii]. 

BALAMUC!, vez i Balta Neagră, jud . Ia l omiţa 
BALCIC, jud. Caliacra, azi în Bulgaria 
Colonia grecească Krounoi, apoi 

Di o n y so p o Ii s: C. Moisil, Antichităţi din Balcic, 
VII, 1914, p. 27 - 31 [despre oraşul antic şi obiecte 
găsite la săpături; cu foto); Procese verbale, ACMI, 
1915, p . 25 [deţinere ilegală de monete vechi şi icoană). 

BALDOVINEŞTI , jud. Teleorman 
Ruinele bisericii fostei mănă 

st i r i C i o I ă ne şti: Şedinţele Comisiunii 1913, 
VI, 1913, p. 201 [cercetarea ruinelor]; Procese verbale, 
ACMI, 1914, p . 47 [intervenţie pe lîngă „Casa Biseri
cii"]; V. Drăghi ceanu, Biserica din Baldovineşt1-
Teleorman, ACMI, 1914, p . 84 - 85 [cu foto]. 

BALOTA DE SUS, jud. Do lj 
Biser ica de lemn Sf-ţii Voie-

vozi: N . Ghika-Budeşti, Oficiale. Memoriul pe 1932, 
XXVI, 1933, p. 190 [lucrări de documentaţie]: idem, 
Evoluţia arhitecturii, IV, XXIX, 1936, p. 64, 118, fig . 
860; 1058-1060 [iconostas, mobilier] . 

PALOTEŞTI, Sect. agr. Ilfov . 
Conacu I B u joi u : V. B rătulescu, Biserico 
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de cîmp . I. Biserica de lemn din Preoţeşti-Ilfov, XXXII, 
1939, p . 97-100 [cu foto şi relevee] . 

Biserica Izvo rul Tămăduirii-
D umbră veni : I. Muşeţeanu, Biserica Izvorul 
Tămăduirii din satul Ioan Lahovari (Cacaleţi) judeţul 
Ilfov, XXXIII, 1940, fasc. 106, p . 43 (descriere, în
sem nări, restaurare] . 

B 1 seric a nouă: V. Brătulescu, Biserici de 
cîmp. I. Biserica de lemn din Preoţeşti-Ilfov, XXXII, 
1939 , p . 99, 100 [ridicată de inginer Bujoiu; cu foto]. 

B i s e r i ca S f. N i c o I a e: I. Muşeţeanu, 
Biserica Sf. Nicolae-Baloteşti din judeţul Ilfov, XXXIII, 
1940, fasc. 106, p . 43-44 (descriere, pictură, pisanie 
grecească]; Biserici declarate monumente istorice, ACMI, 
1942, p . 12; idem, 1943 , p. 13; Procese verbale, ACMI, 
1942, p . 35 [consolidare după cutremur, curăţirea 
pictur ii, clasare] p . 63 [coşuri pentru sobe], p. 78 
[curăţirea şi consolidarea picturii]; ibidem, ACMI, 
1943 , p . 22 [caiet de sarcini-deviz pentru consolidarea 
picturii]. 

Biserica veche de lemn, Sf-ţii 
Petru şi Pa v e I: V. Brătu lescu, Biserici de 
cîmp. I. Biserica de lemn din Preoţeşti-Ilfov, XXXII, 
1939, p . 97 - 100 (descriere, icoane, foto, relevee]. 

BALOTINA, jud . Bălţi, azi în URSS 
Biserica din 1849: G . Bezvicon i, Co

municări. Material istoric din Basarabia, XXXIII, 1940, 
fasc. 103, p. 43 (ctitor, mormînt]. 

BALŞ, jud. Olt 
Biserica Cuvioasa Paraschiva: 

N. Ghika- Budeşt i, Raport de activitate pe anul 1930, . 
XXVI, 1933, p . 143 (deviz, control, restaurarea zugră
velii] ; idem, Oflciale . Raport de activitate pe anul 1931, 
XXVI, 1933, p. 189 [cercetare, deviz]; idem, Oficiale . 
Memoriul pe 1932, XXVI, 1933 , p . 190 [lucrări de 
documentaţie]. 

B i s e r i c a S f. Ş t e fa n ş i S f. D u m i t ru: 
V. Drăghiceanu, Monumentele Olteniei, III, XXVII, 
1934, p . 111 - 112 [pisanie, descriere; se propune 
clasarea; foto] . 

BALTA NEAGRĂ, jud . Ialomiţa 
S c h i t u I B a I a m u c i c u b i s e r i c a Sf. 

N ic o I a e: N . Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii 
IV, XXIX, 1936, p. 12, 13, 15, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 
31, 36, 48, 49' 61' 80, 95, 96 - 97' 120; fig . 760 - 774; 
idem, L' ancienne architecture, XXXV, 1942, p . SO, 
51, p i. XXVII. 

BALTA VERDE, jud . Dolj, vezi Craiova, Balta 
Verde. 

BALTA VERDE, jud. Mehedinţi 
D. Berciu, Genera/ ităţi asupra preistoriei Olteniei, 

XXVII, 1934, p . 33 - 35 (cîmpuri de urne, obiecte 
de bronz]; D . Berciu, şi I. B. „ Antichităţi medievale din 
Oltenia . [2] Mormintele slava-bizantine de la Balta 
Verde, judeţul Mehedinţi, XXX, 1937, p. 76, 79-82 
[cu desen reprezentînd inventaru I mormintelor I 
şi li). 

BANAT, România 
N. Iorga, Arta ram{Jnescă în Banatul muntos, 

XXXI, 1938, p. 145-166 [cu foto]; Procese verbale. 
ACMI , 1942, p. 46 [cercetare referat asupra monumen
telor istorice]; ibidem, ACMI, 1943, p . 33 [săpături 
arheologice ale lui C. Daicoviciu]. 

BANILA PE SIRET, jud . Storojineţ, azi în URSS 
Biserică de lemn din 1753 : I. 

Nestor, P. Luţa, RSR Cernăuţi, 1935, XXVIII, 1935, 
p. 139 - 140 [mutată aci, după ce fusese mai întîi la 
Ciudei şi la Slobozia-Davideni]. 

BARBOŞJ, vezi Galaţi. 
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BARBU, schit, vezi Valea Sălciilor, jud . Buzău . 
BARU, jud . Hunedoara 
B iserică: Procese verbale, ACMI, 1943, p . 33 

[reparaţii]. 
BARU MIC, vezi Baru, jud . Hunedoara. 
BASARABI, jud. Dolj, vezi Calafat, sat BJsarabi. 
BASARABI, jud . Suceava 
C. Moisil, Istoricul cercetărilor preistor ice , III, 1910, 

p. 116 (săpături Beldiceanu-Buţurean u ]; idem , Sta
ţiunile preistorice, III, 1910, p . 173 [obiecte de p i atră 
şi bronz; cultură superioară celei de la Cucuten i]. 

BASARABIA, azi în URSS 
Şedinţele Comisiunii 1924, XVII, 1924, p . XII 

[arhitect A . Gabrielescu va obţine concediu de la 
CMI în timpul lucrări l or sale în Basarabia]; ib idem 
1925, XVIII, 1925, p . III [dărîmarea nepermisă a zidu
rilor fostelor cetăţi; măsuri necesare pentru re me
dierea acestei situaţii]; RSR Chişinău 1925, XVIII, 1925, 
p. XXII [jefuirea bisericilor]; P. Gore, Şt . Ciobanu, 
RSR Chişinău 1926, p . XV [furt de piatră de la toate 
cetăţile, măsuri luate pentru co nservarea monu men
telor, pregătirea lucrării lui Tigancu, „ Studiu arh itec
tural asupra biserici lor din Basarabia"]; Şedinţele Comi
siunii 1932, XXVI. 1933, p. 99 (speculă cu ob iecte 
bisericeşti]; N. Iorga, Cronică, XXVI, 1933, p . 139 
(biserici vechi]; Gh. Bezv iconi, Comunicări . Material 
istoric din Basarabia, XXXIII, 1940, fasc . 103, p. 43 -
47 (biserici şi monumente]; N. Iorga, Cronică, XXX III, 
1940, fasc. 104, p . 95 (despre stampe reprezentînd 
cetăţi, publicate în revista „Vatra", VI, 13, din 
Craiova]; Procese verbale, ACMI, 1943, p . 47 Qudeţel e 
basarabene ce ţin de guvernămîntul Bucovinei vor 
intra în supravegherea secţiei Cernăuţi], p. 76 [obli 
gativitatea respectării dispoziţii lor CMI pentru res
taurarea monumentelor] . 

BASCOV, jud . Argeş, vezi Piteşti, sat Bascov . 
BASCOVELE, schit, vezi Ursoaia, jud. Argeş . 
BASTERNAI. Bulgaria 
C a s t e I î n M o e s i a I n f e r i o r: E. 

Dunăreanu-Vulpe , Chestiunea bastarnilor ln legătură cu 
piatra sepulcrală de la Dragomirna , XVII, 1924, p . 178 
şi nota 7 [locuit de bastarnii transplantaţi acolo de 
împăratul Probus]. 

BAYEUX, Franţa 
Ca te d r a I a: G. Balş, Bisericile lui Ştefan cel 

Mare, XVIII, 1925 , p . 235 [foto sculptură] . 
BAZNA , jud . Sibiu 
B i se r i că: N . Iorga, Vederi ardelene în cartea 

unui engles, XXXIII, 1940, p . 2 (după Charles Boner , 
„Ardealul, ţara şi oamenii", Leipzig, 1868]. 

BĂBENI. jud. Buzău 
C. Moisil, Staţiunile preistorice, III, 1910, p. 123 

[ceramică primitivă]. 
B i s e r i c a A d o r m i r e a M a i c i i D o m

n u I u i - D r ă g he ş t i: Procese verbale, ACMI, 
1942, p. 74 [consolidare după cutremur] . 

Biserica Înăltarea Domnului: 
Procese verbale, ACMI, 1942, p . 71 [consolidare d u pă 
cutremur]; idem, ACMI, 1943, p. 37 [completarea 
în vei itori i]. 

BĂBENl-OLTEŢU, jud . Vîlcea 
B i s e r i c a S f . N i c o I a e : Şedinţele Corn is i

uni i 1931, XXIV, 1931, p. 94 [aprobare deviz I ucrăr i ]; 
M. Golescu. Ctitorii mifrunte din Vi/cea, XXXVII, 1944, 
p. 83 - 85 (pisanie, zugrav, ctitor, pictură, foto]. 

BĂCEŞTI, jud . Vaslui 
Bis e r ic ă : Raport pe anul 1925, XVIII, 1925, 

p . XVIII [diferite lucrări]. 
BĂCIA , jud. Hunedoara 
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Biserică: N. Iorga, Ţari rom6neşti I, XXXIII, 
1940, fasc. 104, p. 63 (foto], p. 64 [puternic turn
clopotn iţă]. 

Biserică; N. lor·ga, Ţări rom6neştl I. XXXIII, 
1940 , fasc .. 104, p. 64 [tip care, în lemn. se continuă 
pînă în Maramureş, cu foto]. 

BĂDEUŢI. vezi Milişăuţi. jud. Suceava 
BĂDILA. jud. Argeş 
Te za u r m o n e t a r: G. Severeanu. Moneda 

lui Vlad 1-iu, domn al Ţerii Rom6neşti de la 1395/96-
1397 Oecembre, XXVI. 1933, p. 33-36 [cu foto]. 

BĂDILA, jud . Buzău 
S c h i t u I B I e s t e m a t e I e : N. A . Cons

tantinescu, Biscr1c1 şi mănăstiri din judeţul Buzâu. Ciuto, 
XVII, 1924. p. 142 [schit de maici, însemnare pe un 
ceaslov]. 

BĂDULEŞTI, jud. Dîmboviţa 
B i s e r i c a N a ş t e r e a M a i c i i D o m

n u I u i ş i Sf. N ic o I a e; Procese verbale, ACMI, 
1942, p. 53 [restaurare]. 

BĂEŞTl-ALDENI, vezi Aldeni, jud. Buzău 
BĂICENI, jud. laşi 
C. Moisil, Istoricul cercetărilor preistorice , III, 1910, 

p. 116 (săpături ale lui B~ldiceanu şi Buţureanu în 
1895; cultură Cucuteni]; idem. Staţiunile preistorice, 
III, 1910, p. 172 [urne, necropola staţiunii Cucuteni]. 

BĂICOI, jud. Prahova 
Biserica Sf. Nicolae-Lilieşti: 

N. A. Constantinescu, Comunicări adunate în 1925. 
XXXII. 1939, p. 93 (descriere, pisanie, cărţi vechi 
'u însemnări]. 

BĂILE HERCULANE. jud. Caraş-Severin 
- PECINIŞCA, oraşul Băile Herculane 
Case: N . Iorga, Arta rom6nească în Banatul 

muntos, XXXI. 1938. p. 146 [foto]. 
B i s e r i c ă: N. Iorga, Arta rom6nească în 

Banatul muntos, XXXI. 1938, p. 152 (foto icoană]. 
p. 161 [foto catapeteasmă], p . 164 [foto uşi împără
teşt i ], p. 166 [foto candelă]. 

BĂILE OLĂNEŞTI. jud. Vîlcea 
Or a ş; E. Ionescu, Bisericile din Olăneşti şi 

Muiereasca de Sus - Vi/cea, VIII . 1915, p. 179-181 
[inscripţii, descriere]; Raport pe anul 1925. XVIII, 1925, 
p. XIX (di ferite I ucrări]. 

- CHEIA, oraş B1ile Olăneşti 
B i s e r i c a A d o r m 1 r e a M a i c i i D o m

n u I u i: I. Virtosu, Biserici de lemn, XXVI, 1933, 
p. 135 [făcută „de tot satul"]. 

Schitul Cheia cu biserica Sf-ţii 
i n ger i; V. Drăghiceanu. Monumentele Olteniei, li, 
XXVI. 1933, p. 67 (sat bogat în ape sulfuroase; biserica 
din 1779. portretele ctitorilor]. 

S c h i t u I I e z e r u I c u b i s e r i c a I n
t rare a în biserică: V. Drăghiceanu, O 
bisencâ domnească, IV, 1911, p. 149 [pisanie, însem
nare pe o carte]; P. D !metrescu, Lucrări executate în 
1926. XIX, 1926, p. XIV [documentaţii]; V. Drăghi
ceanu. Monumentele Olteniei. li, XXVI, 1933, p. 67-
68 (descriere. pisanie, inscripţie]; I. Vîrtosu, Biserici 
de lemn, XXVI, 1933. p. 188 [pisanie]. 

-GURGUIATA. oraş Blile Olăneşti 
5 c h i t u I B r a d u c u b i s e r i c a N a ş

t e re a S f. I o n Boteză to r u I: V. Drăghi
ceanu, Monumentele Olteniei li. XXV I. 1933, p. 68 
[inscripţii. ctitori, „stare de mizerie"]. 

- OLĂNEŞTI. oraş Băi le Olăneşti 
Biserica Sf. I oan B otezătorul, 

5 f. N i c o I a e ş i S f. G h e o r g h e - C o r
m o ş e ş t i : E. Ionescu, Bisericile din Olăneşti şi 
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Muiereasca de Sus (Judeţul Rimnicul Vi/cea). VIII, 1915, 
p. 181 (din 1810, sub ocupaţie rusească; ctitori]; ]. 
Vîrtosu. Biserici de lemn. XXVI. 1933. p . 35 (pisan1e;I 
V. Brătulescu. Bisenci din Vîlcea, XXX. 1937, p. 55 -
60 [descriere. ctitori, pictură, foto]. 

B i s e r i c a 5 f. N i c o I a e ; E. Ionescu 
Bisericile din Olăneşci şi Muiereasca de Sus (Judeţu/ 
Rimnicul Vi/cea), VIII. 1915, p. 179 - 181 (din 1718; 
pisanie, uşă de intrare (desen p. 178), desen biserică 
p. 180]; I. Vîrtosu. Biserici de lemn. XXVI. 1933. p. 134, 
[pisanie]: N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii. IV, 
XXIX, 1936 . p. 7, 26. 41. 56: fig . 86 - 93; V. Brătulescu, 
Biserici din Vi/cea, XXX, 1937, p. 49 - 55 [desc riere, 
pictură . foto]; N. Ghika-Budeşti. L'ancienne arch1tec
ture, XXXV, 1942, p. 47; pi. XXIV. 

B i s e r i c a S f - ţ i i i n g e r i (S f - ţ i -
Voievozi) din cartierul Valea de Casă: E. Ionescu, 
Bisericile din Olăneşti şi Muiereasca de Sus (Judeţul 
Rîmnicul Vi/cea). VIII, 1915, p. 179 (pisanie. acuarelă]; 
I. Vîrtosu. Biserici de lemn. XXVI, 1933, p. 135 [pi
sanie]; N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii. IV, 
XXIX. 1936, p. 44. 56 - 57; fig. 94-103; idem, L'an
cienne architecture, XXXV, 1942, p . 50; pi. XXV. 

- PIETRIŞU. oraş Băi le Olăneşti 
Schitul Co manca cu biserica 

Toţi Sfinţii: E. Ionescu, Bisericile din Ofâneşti 
şi Muiereasca de Sus (Judeţul Rîmnicul Vi/cea). VIII, 
1915, p . 181 [din 1746 sau 1748, ctitori]; I. Virtosu, 
Biserici de lemn. XXVI, 1933. p . 135 [ctitori, zidită 
la 1736. odoare]; N. Ghika- Budeşti. Evoluţia arhitec
turii. IV, XXIX, 1936, p. 7, 35, 41. 55 - 56; fig. 66 - 72. 

BĂILEŞTI. jud. Dolj 
B i s e r i c a S f. N i c o I a e: Şedinţele Com1si

uni i 1926, XIX, 1926. p. X (învelire cu şiţă]. 

BĂJEŞTI. jud. Argeş 
B i s e r i c a A d o r m i r e a M a i c i i D o m

n u I u i: V. B rătulescu, Elemente profane în pictura 
religioasa, XXVII. 1934, p. 65 [scenă cu inorogul, 
pictată în biserică]; N. Ghika-Budeşti. Evoluţia arhi
tecturii . III, XXV. 1932, p. 87; ibidem. IV, XXIX. 1936, 
p. 118: Procese verbale. ACMI. 1915, p. 28 [reparaţ11, 
dar cu avizul CMI] . 

BĂLĂNEŞTI, jud. Gorj, inel usiv fostul sat Viezuri 
C. Moisil, Staţiunile preistorice. III. 1910, p. 174 

[topoare ş1 ciocane de piatră aflate la muzeul din Tîrgu 
Jiu]. 

BĂLĂNEŞTI , jud . Neamţ 
Han: H . Teodoru, Hanu-Ancuţei, XXXVII. 1944, 

p. 52 54 [în ruină. cu foto. planuri]. 
B i s e r i c a A d o r m i r e a M a i c i i D o m

n u I u i : N. Iorga. Les arts mineurs en Roumanie. 
Seconde partie, XXVI, 19'33, p. 147 [str11ne]; N . Gh1ka
Budeşti. Artele minore bizantine şi rom6ne, XXX. 1937, 
p. 172 [strane secolul XVII?]; Procese verbale, ACMI, 
1942, p. 50 (aprobare deviz]; idem. ACMI. 1943. p. 48 
[restaurare]. 

BĂLCEŞTI. jud. Vîlcea 
C. Moisil. Staţiunile preistori~e. III, 1910, p. 174 

[topoare de piatră. 1910]. 
BĂLENI, jud. Dîmboviţa 
La „Cetate": D. Berciu, Săpături. XXVIII 

1935. p. 29 [urme dacice]. 
Comun a; V. Drăghiceanu, Inscripţii din Tir

govişte. XXIV, 1931. p. 92 [inscripţie pe o piui iţă]. 

BĂLEN l -SÎ RB I , jud. Dîmboviţa 
B i se r ic ă v e c h e (ru i nă): N. Ghika- B udeşti, 

Evoluţia arhitecturii, IV. XX IX, 1936, p. 118. 
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BĂLEŞTI, jud. Gorj 
B i s e r i c ă d e I e m n (S f - ţ i i A r h a n-

g he Ii ?): N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii. 
III, XXV, 1932, p. 87. 

BĂLILEŞTI, jud. Argeş 
B i s e r i c a A d o r m i r e a M a i c i i D o m

n u I u i - Rumâneşti: N. Ghika-Budeşti, Oficiale. 
Raport de activitate pe anul 1931, XXVI, 1933, p. 190 
[curăţirea picturii]. 

BĂLINEŞTI, jud. Suceava 
Biserica Sf. Nicolae: I. Kalinderu, 

Al. Lapedatu, Raport general CM/, 1910, IV, 1911, p. 39 
[necesită restaurare, întocmire de proiect]; N. Ghika
Budeşti, Biserica logofătului Tăutu din Bălineşti, IV, 
1911, p. 200-211 [descriere, pictură, desene, planuri, 
foto]; Al. Lapedatu, Inscripţiile bisericii din Bălineşti, 
IV, 1911, p. 212-218 [cu foto pisanie şi pietre de 
mormînt]; I. Kalinderu, Al. Lapedatu, Raport general 
CM/ 1911, V, 1912, p. 41 [studiere pentru restaurare]; 
Şedinţele Comisiunii 1913, VI, 1913, p. 52 [cerere de 
reparaţii şi de lucrări de întreţinere], p. 201 [cer
cetarea referatului lui Gr. Pişculescu asupra bisericii]; 
G. Balş, Bisericile lui Ştefan ce/ Mare, XVIII, 1925, 
p. 133-139, 283-286 şi Indice; Raport pe anul 1924, 
XVIII, 1925, p. XVI [săpături şi subzidiri la clopotniţă]; 
Raport pe anul 1925, XVIII, 1925, p. XVII [reparaţia 
clopotniţei şi bisericii]; Şedinţele Comisiunii 1926, XIX. 
1926. p. f I [lucrări suplimentare]; N. Ghika-Budeşti, 
Lucrări executate ln 2926, XIX, 1926, p. XIII [reparaţia 
şi consolidarea soclului şi zidăriei exterioare]; P. Deme
trescu, Lucrări executate fn 1926, XIX, 1926, p. XIV; 
G . Balş, Biserici sec. XVI, XXI, 1928, p. 276 [pictură) 
şi Indice; V. Drăghiceanu, Bibliografie, XXII, 1929, 
p. 47 [recenzie la I. D. Ştefănescu, L'evolution de la 
peinture re/igieuse]; N. Ghika-Budeşti, Raport de activi
tate pe anul 1930, XXVI, 1933, p. 143 [reparaţii]; 
I. D. Ştefănescu, t.gfise de Bălineşti, XXXVII, 1944, 
p. 7-40 [descriere, pictură, foto]; Procese verbale 
ACMI, 1914, p. 25 (lucrări de conservare]: idem, 
ACMI, 1942, p. 38 [refacere acoperiş]. 

BĂL TANELE, vezi Bîltanele, jud. Mehedinţi 
BĂLTENI, sect . agr. Ilfov 
S c h i t u I B ă I t e n i c u b i s e r i c a S f. 

N i c o I a e: Al. Lapedatu, Expoziţia Şcoa/ei Naţionale 
de Arhitectură, I, 1908, p. 92 (despre releveu făcut 
de elevi]; idem, Biserica din Bălteni. /. Note istorice, 
I, 1908, p. 105-111 [cu foto]; N. Iorga, Biserica din 
Bălteni. li. Note descriptive, I, 1908, p . 112-113 [re
parată de Administraţia Domenii lor Coroanei; cu 
desen]; T. Socolescu, Biserica din Bălteni. III. Note 
arhitectonice, I, 1908, p. 114-119 [cu planuri. releveu, 
foto]; Al. Lapedatu, Lucrările Comisiunii 1908, I, 1908, 
p. 133 [fotografii ale bisericii primite de CMI de la 
Casa Bisericii), p. 134 [clasare, construită în 1636); 
Raport general CM/, 1908, I, 1908. p. 182 (despre cla
sare, vechime]; Al. Lapedatu, Redacţional, I, 1908, 
p. 188 [desenele publicate de T. Socolescu sînt execu
tate la Şcoala de Arhitectură şi fuseseră obţinute de 
la E. Pangrati, directorul ei); I. D. Trajanescu, Schitul 
Stăneşti-Vt/cea, IV, 1911, p. 19 (pridvor]; V. Drăghi
ceanu, Săpăturile de la Vodiţa, XXII, 1929, p. 152 (prid
vor]; N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii III, XXV, 
1932. p. 12, 53-54; fig. 353-361, 489; idem, L'an
denne architecture, XXXV, 1942, p. 31 şi pi. XVI; 
I. D. Trajanescu, Memoriu, ACMI, 1915, p. 57 [deviz]. 

BĂL TILA, jud . Dîmboviţa, vezi Băltiţa. 
BĂL TIŢA, jud . Prahova 
B i se r i ca S f. N i co I a e: Raport pe anul 

1925, XVIII, 1925, p. XVIII [diferite lucrări]: Procese 
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verbale, ACMI, 1942, p 46 [consolidare după cutremur 
întreţinere]; idem, ACMI, 1943, p. 30 (restaurare]. 

BĂL ŢI, judeţ, azi în URSS 
Gh. Bezviconi, Comunicări. Material istoric din 

Basarabia, XXXIII, 1940, fasc. 103, p. 43-45 [biserici]. 
BĂLUŞEŞTI, corn. Girov, jud. Neamţ 
A ş e za re „C u c u ten i B": C. Mătasă, 

Cercetări din preistoria judeţului Neamţ, XXXI, 1938 
p. 128. 

B/"\RBĂTEŞTI, jud. Gorj 
Biserica Cuvioasa Paraschiva: 

Al. Bărcăcilă, Însemnări din Gorj, XX. 1927, p. 45 
(pictură „barbară"]. 

Cruci v e c h i : Al. Bărcăcilă, lnsemnări din 
Gorj, XX. 1927, p. 45-46 [lingă o fîntînă). 

BĂRBĂTEŞTI, jud . Vîlcea 
Schitul Izvorul Frumos (Pahomie): 

V. Drăghiceanu, O biserică domnească, IV, 1911, p. 149 
[însemnare pe un tesalonic, 1722); idem., Monumentele 
O/tenie1. //,XXVI, 1933, p . 68 (însemnare pe un „Simion 
al Tesalonicului"]. 

BĂRBOI, jud. Dolj 
M u z e u I ş co I i i p r i ma re: Al. Bărcă-

cilă, Bărboiu, Botoşeşti-Paia, XXX, 1937, p. 132, 134, 
135 (relief votiv mithraic, statuetă de bronz, vestigii 
preistorice (eneolitic) etc.]. 

B i seric a de Ie m n: Al. Bărcăcilă, Bărboiu, 
Botoşeşti-Paia, XXX, 1937, p. 133 [cumpărată în 1813 
de la Botoşeşti-Paia, azi risipită; porţiuni din grinda 
sculptată de la catapeteasmă; fig. la p. 137]. 

BĂRBULEŞTI, jud. Ialomiţa 
B i s e r i c a S f. N i c o I a e : Procese verbale, 

ACMI, 1942, p. 46 (deviz suplimentar]. 
BĂRBULEŢU, jud. Dîmboviţa 
B i s e r i c a A d o r m i r e a M a i c i i D o m

n u I u i: Raport general CM/, 1909, li, 1909, p. 186 
[cercetare în vederea clasării]; N. Ghika-Budeşti, 
Biserica din Bărbuleţu (Dîmboviţa). Dintr-un raport 
adresat Comisiunii în 1909, VI, 1913, p. 82-83 (des
criere, datare, cu foto şi plan]; V. Drăghiceanu, Inscrip
ţii . Biserica din Bărbu/eţ-Dîmboviţa, IX, 1916, p. 95-
96; N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii, III, XXV, 
1932, p. 13, 28, 43, fig . 29-30; E. Kretzulescu, Istoricu/ 
bisericii din Creţu/eşti-Mănăstirea, XXVII, 1934, p 191 
[rezugrăvită în 1819]; N. Ghika-Budeşti, Restaurarea 
bisericii mari a mănăstirii Cozia, XXXI. 1938, p. 28 
[sistem de boltire]; idem, L'ancienne architecture, 
XXXV, 1942, p. 35-36, pi. XVIII. 

BĂRBULEŢU DE JOS, vezi Bărbuleţu, jud. 
Dîmboviţa 

BĂRCĂNEŞTI, jud. Ialomiţa 
B i s e r i c a A d o r m i r e a M a i c i i D o m

n u I u i: N. Iorga, Biserici muntene de curind reparate, 
XXII, 1929, p. 93 („totul e nou şi vulgar"]. 

BĂRCĂNEŞTI, jud. Vîlcea 
B i s e r i c a d e I e m n S f. N i c o I a e : 

M. Golescu, Ctitorii mărunte din Vi/cea, XXXVII, 1944, 
p. 86 [azi ruinată; construită în 1778, zugrăvire în 
1812) 

SĂSEŞTI, vezi Bîlvăneştii de jos, jud. Mehedinţi. 
BĂTĂRENI. corn . Coloneşti, jud. Olt 
Biserica Cuvioasa Paraschiva-

B ă tă reni: Procese verbale, ACMI, 1942, p. 57 
[aprobare deviz], p. 74 [restaurare). 

BĂTRÎNI, jud. Prahova 
Biserica Intrarea în biserică 

(ruine): N. Iorga, Biserica veche din Bătrini, XXIV, 
1931, p. 101 [descriere, pisanie, pictură, însemnări; 
mai există şi o biserică mai nouă). 
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BECENI, jud. Buzău 
„V a I e a H o m o c i o a i e i": Procese verbale, 

ACMI, 1914, p. 57 [nu se aprobă săpături). 
BECIUL, jud. Teleorman 

• B iserica Sf. Nicolae şi Sf-ţii 
I m p ă r a ţ i : N . Iorga, O exploraţie arheologică şi 
istorică o judeţului Olt, XXVI, 1933, p. 123 [ţinea de 
schitul Gîlmeie; recenzie la I. Ionaşcu, „Biserici Olt"). 

BEGNEŞTI, jud . Vîlcea (neidentificat). 
C o n a c : N . Gh i ka-Budeşti, Evoluţia arhitecturii. 

IV, XXIX, 1936, p. 117. 
BEL CEŞTI, jud. laşi 
A ş e za r e n e o I i t i că: C. Moisi I, Isto ricu/ 

cercetări/or preistorice, III, 1910, p. 116 [săpături Beldi
ceanu şi Buţureanu]; idem, Staţiunile preistorice, III, 
1910, p . 172 [cultură Cucuteni]; idem, Produsele indus
triei preistorice, IV, 1911, p . 90 [figura unui mamut]. 

BELGRAD, Jugoslavia 
C a s a I u i M i I o ş O b r e n o v i c i : N. Iorga 

Ce este un monument istoric, ACMI, 1914, p. 132 [păs
trată intactă]. 

M u z. e u: N. Iorga, Les orts mineurs en Roumonie . 
Seconde portie, XXVI, 1933, p. 153 [steag al lui Radu 
Mihnea]; idem, Patrafiru/ de Io Stăneşti ol lui Stroe 
Buzescu, XXX, 1937, p . 189 [patrafirul de la Belgrad, 
dăruit de Manea Cl ucerul şi soţia sa Vlădaia, la 7035 
(după un articol de Marcel Romanesc u, apărut în AO, 
XVII, 95 - 96)). 

BELIN, jud. Covasna 
Biserica unitariană cu cetate 

s ă t e a s c ă: N . Iorga, Vederi ardelene ln carteo unui 
engles, XXXIII, 1940, p. 2 [„biserică reformată"; după 
Charles Boner, Ardealul, ţaro şi oamenii,, Leipzig, 
1868]. 

BELOVO, Jugoslavia 
Bis e r ic ă: N . Ghika-Budeşti , Biserico din 

Hîrtieşti-Muscel, XXVI I, 1934, p. 20 - 21 [despre plan). 
BENDER, vezi Tighina . 
BENGEŞTI, jud. Gorj 

Ca s a B e n g e s c u: Şedinţele Comisiunii, 1924, 
XVII, 1924, p. XIII [clasare]; V. Drăghiceanu, Costumul 
juplnesei Mario Bengescu, consiliereoso, XIX, 1926, 
p. 147-151 [descriere, cu foto costum]; idem, Monu
mentele Olteniei/, XXIV, 1931, p . 111 - 112 [descriere, 
plan]; N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii IV, XXIX, 
1936, p. 117, 118; Procese verbale, ACMI, 1943, p. 77 
[darea în judecată a vinovaţi lor pentru dărîmarea 
casei). 

B i s e r i c a S f - ţ i i A r h a n g h e I i ş i S f. 
T ro iţă: V. Drăghiceanu, Inscripţii . Biserico din 
Bengeşti-Gorj, V'lll, 1915, p . 148 [piatră de mormînt 
din 1739); Raport pe anul 1925, XVIII. 1925, p . XVIII 
[diferite lucrări]; V. Drăghiceanu, Costumu/ jupînesei 
Moria Bengescu consiliereoso, XIX, 1926, p. 147-151 
[descriere); idem, Monumentele Olteniei. I, XX IV, 1931' 
p. 105 [uşile bisericii sînt la muzeul din Tîrgu Jiu), 
p. 110- 111 [descriere, pisanie, pictură, foto]; N. 
Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitectur ii. IV, XXIX, 1936, 
fig. 1064 [uşa bisericii). 

BERBEŞTI, jud. Vîlcea 

B i s e r i c a S f. D u m i t r u : Şedinţele Comi
siunii, 1926, XIX, 1926, p. li [reparaţii). 

BERCA, jud. Buzău 
Mănăstirea Berca cu biserica 

S f - ţ i i V o e v o z i : Raport general CM/, 1097, I, 
1908, p. 43 [lucrări programate pentru 1907); Al . 
Lapedatu, Lucrările Comisiunii, 1908 , I, 1908, p. 90 
[lucrări urgente de conservare]; Raport general CM/, 
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1908, I, 1908, p. 178 [cercetare în vederea stabilirii 
lucrărilor necesa re]; Raport general CM/, 1909, li, 
1909, p . 181 [luc rări de reparaţii şi întreţinere]; Redac
ţional, Comunicării III, XIX. 1926 , p. 89 [C: -spre o 
publicaţie de I. C. Filitti în SOV]; N. Ghika-B~ deşti, 
Evoluţia arhitecturii. III, XXV, 1932, p. 87; T. Ch1 1 -

lescu, Biserico fostei mt'5năsti ri Berco, XXXVII, 1944, 
p . 69 - 76 [pi sanie, descriere, planuri, foto). 

BERCENI, vezi Berceşti, jud. Buzău 
BERCEŞT I, jud. Buzău 
C. Moisil , Staţiunile preistor ice, III , 1910, p. 174 

[staţiune indicată de profesorul G. M. Murgoc i]. 
BEREASA, jud. Vaslui 
B iserica de lemn • Sf-ţii Voevozi: 

Procese verbale, ACMI, 1942, p . 36, 61 [mutare], p. 74 
[cl opotniţă de lemn). 

BEREASCA, vezi Vereasa. 
BEREVOEŞTI, jud. Argeş 
B i s e r i c a A d o r m i r e a M a i c i i D o m

n u I u i ( ?) - V a t r a S a t u I u i : Procese verbo/e
ACMI, 1943, p . 71 [restaurare), p. 74 [lucrări). 

BERINŢA, jud. Maramureş 
B i se r ic ă d e I e m n: V . Brătulescu, Biseri

cile din ţinutul Baio More, XXV III, 1935, p. 86 [cu 
foto). 

BERISLĂVEŞTI, jud . Vîlcea 
M ă n ă s t i r e a B e r i s I ă v e ş t i c u b î-

s e r i ca T re i I era r h i: T. G. Bulat, Mănăs
tireo Beris/ăveşti, judeţul Argeş, XVII, 1924, p. 78 
[descriere, inscripţii, însemnări]; Şedinţele Comisiun11, 
1932, XXVI, 1933, p . 96 - 97 [cercetare, intervenţie 
pentru reparaţie); N. Iorga, Bibliografie, XXVI, 1933, 
p . 14{) [recenzie la V. Brătulescu, Călimăneşt i şi monu
mentele istorice din imprejurimi); N . Ghika-Budeşti, 
Memoriul pe 1932, XXVI, 1933, p. 190 [lucrări de 
documentaţie]; idem, Evoluţia arhitecturii. /V, XXIX, 
1936, p. 118. 

BERLIN, Germania 
M u z e u I e t n o g r a f l c : C. Mois i I, Staţiu

nile preistorice, III, 1910, p. 174 [antichităţi preistor ice 
romane]. 

Z e u g h a u s: C. I. Karadja, Încă o sabie o /ui 
Constantin Brincoveanu, XXIV, 1931, p. 42 [descoperită 
de autor]; E. Vîrtosu, Odoare romdneşti Io Stombu/, 
XXVIII, 1935, p . 9, nota 3 [sabie brîncovenească]. 

B i s e r i c a r o m â n e a s c ă : Procese verbale, 
ACMI, 1942, p . 76 [ icoanele şi obiectele ce urmează 
să fie trimise acolo vor trebui în prealabi I văzute de 
un delegat CM I). 

BERNA, Elveţia 
M uz eu: V. Drăghiceanu , Originea ocoperemin

telor noastre de morminte, XXVI, 1933, p.184 [acope ră
minte de mormînt şi covor). 

BEROE, cetate, vezi Piatra, jud. Tulcea . 
BERTEA, jud. Prahova 
B i s e r i c a S f. T r o i ţ ă: N. Iorga, Icoana 

romdneoscă, XXVI, 1933, p. 15 [icoană aflată acum 
la muzeul din Vălenii de Munte). 

BERZOVIA, jud. Caraş-Severin 
C a s t r u I r o m a n B e r z o b i s : RSR Lugoj, 

1925, XVIII, 1925, p. XXIII [să pături planificate pentru 
1926). 

BERZUNŢI. jud. Bacău 
B i s e r i c a A d o r m i r e a M a i c i i D o ni

n u 1 u ia fostei mănăstiri Berz unţi: 
Şedinţele Comisiuni i , 1931, XXIV, 1931, p . 190 [con sol i
d a rea uşilor tîmplei, restaurarea iconostasului]; N. 
Ghika- Budeşti, Raport de activitate pe anul 1930, XXVI, 
1933, p. 143 [restaurarea tîmplei şi obiectelor de 
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artă]; idem, Raport de activitate pe anul 1931, XXVI, 
1933, p. 190 [restaurarea tîmplei]; idem, Oficiale. 
Memoriul pe 1932, XXVI, 1933, p. 191 [terminarea 
reparării timpi ei]; N. Iorga, Les arts mineurs en Rou
manie. Seconde partie, XXVI, 1933, p. 147 [strane]; 
N . Gh1ka-Budeşti, Artele minore bizantine şi rom6ne, 
XXX, 1937, p. 172 [strane). 

BEŞTEPE, jud. Tu I cea 
Fortăreaţa romano bizantină 

S a I s o v i a: C. Moisi I, Cetă ţ i romane la Dunărea 
de jos, li, 1909. p. 88 - 89 [identificare, trupe staţio
nate; cu foto p. 87]; idem, Din tesaurul arheologic al 
Dobrogei . I. O nouă diplomă mii itară romană, li, 1909, 
p. 113 [dată de Alexandru Sever unui soldat din garda 
pretoriană; cu foto]; idem, „Bisericuţele". Cetatea 
Bisencuţa (lingă Mahmudia), III. 1910, p. 29 - 30; 
I Andrieşescu, Vasile P6rvan, XXII, 1929, p. 145 -

146 [săpături]. 
B i s e r i c a S f. D u m 1 t r u : Şedinţele Comi

siunii, 1924, XVII, 1924, p . IV [se aprobă dărîmarea]. 
BEZIN, jud. Orhe1, azi în URSS 
Bis e r Ic ă: Gh. B ~ zv i coni,Comunicări. Material 

istoric din Basarabia, XXXIII, 1940, fasc. 103, p. 46 
[mormintt]. 

BI BEŞT I , jud. Gorj 
Casa Bibeştilor: Şt . Ciuceanu, Raport, 

ACMI, 1915, p. 129 [dărăpănată]. 
Case - cu I ă: V. Drăghiceanu, Monumentele 

O/teniei, /, XXIV, 1931, p . 108 [foto]. 
BIERTAN, jud. Sibiu 
Cetatea sătească cu biserica 

ev an g he Ii că: Şedinţele Comisiunii, 1925, XVIII, 
192S, p. III [refacerea şi conservarea frescelor]. 

BIHARIA, jud . Bihor 
Cimitir din secolele XI XII; 

st a ţ iun e e ne o I i tic ă: RSR Cluj, 1925, XVIII, 
1925, p. XXI [săpături arheologice]. 

BIHOR, judeţ 

B i s e r i c i d e I e m n : Procese verbale , ACM I, 
1942. p. 38 [restaurări], p. 39 [cerere de informaţii]. 

BILA, jud . Cernăuţi, azi în URSS 
C. Ambrojevici, Raport, ACMI. 1942, p. 171 

[staţiune paleolitică]. 
BILICENI, jud. Bălţi, azi în URSS 
Biserică de lemn: Gh. Bezviconi, Co-

municări. Matertal istoflc din Basarabia, XXXIII, 1940, 
fasc. 103, p. 43 [post 1750]. 

BIROE, vezi Beroe. 
BISERICANI, jud . Bălţi, azi în URSS 
B i s e r i c ă d i n 1 8 5 9 : G h . Bezv icon i , Comu

nicări . Material istoric din Basarabia, XXXIII, 1940, 
fasc. 103, p. 43 [ctitor, morminte]. 

Biserică din 1896: Gh.Bezviconi,Comu
nicări. Mateflal istoric din Basarabia, XXXIII, 1940, 
fasc. 103, p . 43 [ctitor, morminte]. 

BISERICANI, jud. Neamţ 
Mănăstirea B isericani cu bise

r ic a B u na Vest i re: Şedinţele Comisiunii 1913, 
VI, 1913, p. 52 [cerere de lucrări de întreţinere ş1 
reparaţie]; Raport pe anul 1921, XVIII, 1925. p. XII 
[reparaţii; în vei itori noi]; G. B31Ş, Biserici sec. XVI, 
XX I, 1928, p. 1 80, 347; N . Iorga, Vechea artă moldo
venească în ţinutul Neamţului, XXXII, 1939. p. 3 [egu
menul Andonie]; G . T . Kirileanu, Schitu/ Cozia, XXXIII, 
1940, fasc. 103, p . 34 [în părăsire]; Gh. Gh . Lupu, 
Memoriu, ACMI, 1915, p. 54 [cercetare]. 

BISTREŢ, jud. Dolj 
D . Berciu, Săpături, XXVIII, 1935, p . 28 [urne 

de incineraţie din epoca bronzului]. 

35 
BISTRIŢ A, jud. Bistriţa-Năsăud 
Or a ş: Al. Lapedatu, Meştefli biserici/or moldo

vene, V, 1912, p. 24 - 29 [meşteri angajaţi de Petru 
Rareş. Alexandru Lăpuşneanu, Petru Şchiopul]; idem, 
Ion, zidarul lui Petru-Vodă Rareş. V, 1912, p . 83 86; 
G. Balş, Bisericile lui Ştefan ce/ More, XVIII, 1925, 
p. 106; p. 191 [Alexandru Lăpuşneanu cere meşteri 
ţiglari pentru a face la Baia ţigle pentru mănăstirea 
Slatina], p. 203 [uşă de biserică din 1487], p. 204 [uşi 
de biserică], p. 216 [semne lapidare]; idem, Biserici 
sec. XVlt XXI, 1928, p. 318 [meşteri zidari; Petru 
Rareş cere un zidar pentru Cetatea Neamţului], p . 319 
[Petru Şchiopul cere în 1577 meşteri pentru Galata 
din Vale (1578)]; N. Iorga, Les arts mineurs en Rouman1e. 
Seconde partle, XXVI, 1933, p. 146; R. Gassauer, Tera
cote sucevene, XXVIII. 1935, p . 146- 147 [Ion Zidarul, 
originar din Suceava, emigrează. Petru Rareş cere 
meşteri din Bistriţa]. 

B i s e r 1 c a r o m a n o - c a t o I i c ă : Şedinţele 
Com1siun11, 1931, XXIV, 1931, p. 94 [nu se aprobă 
construirea unui turn adiacent]. 

BISTRIŢA, jud. Neamţ 
S t a ţ i u n e p r e i s t o r i c ă : C. Mă tasă, Cer

cetări din preistoria 1udeţului Neamţ, XXXI, 1938, p. 128 
[topoare de piatră]. 

Mănăstirea Bistriţa cu biserica 
A d o r m i r e a M a i c i i D o m n u I u i, p a r a
c I i s u I S f. I o a n c el N o u, p a r a c I i s u I 
S f. N i c o I a e, t u r n u I c I o p o t n i ţ ă : Raport 
general CM/ 1908, I, 1908, p . 179 [cerere de reparare 
a în vei itori i bisericii mari]; Al. Lapedatu, Lucrările 
Comisiunii 1908, I, 1908, p. 188 [reparaţia bisericii 
şi caselor egumeneşti]; Raport general CM/ 1909, li, 
1909, p. 181 [aprobare reparaţ11]; p. 184 [revenire la 
cerere de reparaţii]; N. Iorga. Ştefan cel More ş1 Mănăs
tirea Neamţului, III, 1910, p. 97, 100 [relaţiile mănăstirii 
cu Neamţul]; I. Kal inderu, Al. Lapedatu, Raport general 
CM/ 1910, IV, 1911, p. 36-37 [reparaţii]; Şedinţele 
Comisiuni 1 1913, V I, 1913, p. 95 [I ucrări de conservare 
planificate]; N. Iorga, Cel dintăiu zugrav moldovean, 
VII, 1914, p. 193 [pe vremea lui Alexandru cel Bun]; 
G. Balş, Bisericile lui Ştefan-cel-Mare, XVIII, 1925, 
p . 154 156 [turnul clopotniţă şi paraclisul Sf. Ioan], 
p . 267 [clopote], p. 286-287 [pietre de mormint] 
şi Indice; Şedinţele Com1s1un11 1925, XVIII, 1925, p. III 
[reparaţie clopotniţă]; Raport pe anul 1925, XVIII, 
1925, p. XVII - XVIII [reparaţia învelitorii paraclisu
lui]; Şedinţele Comis1un11 1926, XIX, 1926, p . I [cură
ţirea vechilor icoane]; G. Balş, Biserici sec. XVI, XXI, 
1928, p. 120 - 130 [biserica], p. 201 [mănăstirea], 
p. 276, 277 - 278 [pictura bisericii şi a paraclisului], 
p. 348 [inscripţii] şi Indice; N. Iorga, Noi obiecte de 
artă găsite la Ierusalim în mănăstirea Sf. Sava şi Io Muntele 
Sinoi, XXIV, 1931 [biserica era stricată pe vremea 
patriarhului Dosoftei al Ierusalimului]; idem, Icoano 
rom6neoscă, XXVI, 1933, p . 67 [icoană dăruită lui 
Alexandru cel Bun de împăratul Bizanţului]; idem, 
Monumentele istorice în vechea noastră literatura, XXVI, 
1933, p. 102, 104 [despre desen de Gh. Asachi; 
morminte]; N. Ghika-Budeşti, Artele minore bizantine 
şi rom6ne, XXX. 1937, p . 169 [icoană de la Alexandru 
cel Bun]; G. T . Kirileanu, Schitul Cozia, XXXIII, 1940, 
fasc . 103, p . 34 [mormintul lui Alexandru cel Bun 
şi al Anei Doamna] . 

BISTRIŢA, jud . Vî lcea 
Mănăstirea Arnota cu biser i ca 

s r - ţ i i M I h a i I ş i G a V r i I : Raport general 
CM/ 1907, I, 1908, p. 38 [lucrări de conservare, între
ţinere şi reparaţii]; Al . Lapedatu, Expoz1ţ10 Şcoo/e 
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Noţionale de Arh1tecturd, I, 1908, p. 92 [despre releveu 
făcut de elevi]: Şedinţele C:>m1siunii 1913, VI. 1913, 
p. 201 {conservarea vechilor pivniţe]: N. Iorga, O 
inscripţie pierdutd, VIII, 1915, p . 123 [l/aillant descri~ 
mănăstirea ca fiind în ruină; piatra de mormint a lui 
Matei Vodă]: V. Or1ghice3nu. M1rminte domneşti. 
Matei Basarab, doamno Eleno şi fiul lor M:Jteioş, VIII, 
1915 , p. 175 (piatra de m.)rmînt a lui Matei Basarab 
cu inscripţia şi cu foto p. 174]: idem, Inscripţii. Mdnds
tin~o Arnota-Vflceo. IX. 1916, p. 95: Şedinţele Camisi
un1; 1924, XVII. 1924, p. III [lucrări ex.?cutftta şi d.! 
executat]. p. IV (incendierea mănăstirii]; R:ip:m pe 
anul 1922, XVI II , 1925, p. XIV [acoperişuri noi. lucrări 
de restaurare]: Tablou de lucrdri. /,XVIII. 1925, p. XIX 
[montarea tîmplei in 1924}; V. Drăgh1ceanu, M'.>nU· 
mente representative din vechea art6 rom~neasc6 expuse 
fn exposiţiile din Paris şi Geneva fn anul 1925, XIX, 
1926, p. 62 (tîmpla}; idem, Pictorii lui Matei B1sarab 
la Arnoto-Vilceo, XXII, 1929, p . 138 [inscripţie]: 
N. Ghika-Budeşti. Evoluţia arhitecturii. III, XXXV, 
1932. p. 12, 30 - 31, 50-51, fig. 138-148. 497 [;fes· 
nice împărăteşti}, 519 [piatra de mormînt a lui M1tei 
81sarab}, 525-527 [ico1ne); idem IV, XXI, 1936. f\g. 
1063 [uşa bisericii); V. Drăghiceanu, MJnumentele 
Olteniei. //, XXVI, 1933, p. 59-63 [istoric, descriere, 
inscripţii, ctitori, mobilier, vase, mormlntul lui Matei 
B1sarab, pictură; închisoarea: cu foto icoane şi uşă;] 
A . Sa.cerdoţeanu. Inscripţii şi fnsemn6ri din Costeştl
Vllcea, XXVIII. 19)5, p. 10J [fîntina de sub ArnotaJ 
idem, Raport. XXX, 1937, p. 46 [refacerea clădirilor 
din jurul mănăstirii]; N. Iorga. O descriere din 1859 
o monumentelor Ţ6rii Rom~neşti, XXX, 1937. p. 85 
[după Th. Margot, O viatorie, care apreciază că mănăs
tirea este „prefăcută după stilul modern"]; N. Ghika
Budeşti. Artele minore bizantine şi rom6ne, XXX, 1937, 
p. 173 (catapeteasmă]; N . Iorga, Monumentele noastre 
şi opero CJmisiei M:mumentelor Istorice, XXXI. 1938, 
p. 57, 58, 61 [restaurare, incendiu, cu foto pictură]: 
V. Brătulescu , /coane rom.1neşt1, XXXIV, 1941, p. 8 bis 
(planşă color]: N. G~ika-8Jdeşt1, l'oncienne orchrtec
ture, XXXV, 1942, o. 31, pi. XVJ. XXIII; Procese verlnle, 
ACMl, 1914, p. 45 (Jrăbuşîre1 ti rrnlei, e>t~ invitat 
profesorul Giovanni BJnardi]: p. 49, SO (co1so lidarel. 
lemnului tîmplei şi a unei iconiţe]; idem, ACM!, 1915, 
p. 34 [restaurar.!a tîm;>lei]. p. 38 [comisie pentru 
adjudecarea lucrărilor de r$taurare a tîmplei 
(Szathmary sau B·:mardi)]. p. 39-40, Anexa A şi B 
[Szathmary va restaura timpla, icoanele vor fi res. 
taurate pe aramă. Opinia separată a lui G. Bilş]: 
I. O. Trajanescu, Memoriu, ACMI, 1915, p. 56 (lucrări 
efectuate în 1915]; Procese verbale, ACMI, 1943, p. 83 
[aprobare deviz pentru lucrări intr<?ţinere], p. 85 
[restaurare clădiri]. 

M ă n ă s t i r e a B i s t r i ţ a cu : 
a) B i seric a Ad or m ir ea Ma ic i i Dom· 

nutui, bolniţa şi paraclisul: Raport 
general CM/, 1907, I, 1908, p. 38 [refacerea acoperi· 
şurilor]; Al. Lapedatu, Schituri/e şi metoaşele m6ndstirii 
Bistriia din Vf/cea, I, 1908, p. 94-95 [despre 8 caiete 
manuscrise ale lui Al. Odob~scu, cuprinzind cercetările 
arheologice făcute 1n 1860: I. Episcopia. de Apg:!Ş,· li, 
Episcopia de Rimnic, III. Mănăitirea C~:ma., IV. M11ă;
tirea Bistriţa, V. Mănă;tirea Govora şi Arnot~. VI. 
Mănăstirile brincoveneşti, VII. M1năitiri ale sµ1talelor, 
VIII. Mhăstirile închinate. În afară de caietul IV toate 
s-au pierdut. C;i.ietul ră'TllS va fi publicat în BCMI]; 
Al. Odobescu, 5chituri/e şi mztoaşele mdndstirJI Bistma 
din Vi/cea, I, 1908, p. 101 -106 [B.Jln1ţa, Păpuşa, Sub 
piatră, Mănăileşt1; cu foto şi inscripţii]; Al. lapedatu, 
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Lucrdrile C'.>misiunti 1909, li, 1909, p. 143 [cercetare 
Ghika-Sudeşt1]; Raport general CM/ 1909, li, 1909, 
p. 184 (cerere de reparaţii]; Sp. Cegăneanu, Dm odoarele 
b1sericeŞt1 ole Muzeului Naţional, Ul. 1910, p. 4 [cădel
niţă, cu foto]; idem. Ceva cu privire la Meşterul Manole, 
III, 1910, p. 44 - 46 [istoric mănăstire. despre Mane, 
meşter, cu foto chenar uşă şi ornament de piatră]; 

idem, Ceva despre provenienţo şi arto vechilor noastre 
orgint6rii. IV, 1911, p. 29 [ornamentaţii]; I. Kalinderu~ 
81bliogra(le, V, 1912, p. 36 - 38 [recenzie la Gabriel 
Millet. Portram Byzantins, Paris, 1911; despre BJ.rbu 
Craiovescu ş1 ctitoria sa, portrete zugrăvite in bise
rică); Al. Lapedatu, M~şteru b1sericdor din Ţaro R?m.1-
neasc6, V, 1912, p. 180 (meşteri, vechea pisanie dis
trusă. păstrată în copie ln dosarul reparaţiilor din 
1846]: V. Drăghiceanu. Palatul lui Blbescu de Io Băneasa, 
VII, 1914, p. 174 [la 1877 palatul lui Bibescu şi Ştirbei 
de ta Bistriţa este transformat ln spital turcesc: după 
război totul s-a rispit, a rămas însă un inventar al 
casei]: N . Iorga. Raport al lui Freywold şi I . Sch/atter, 
VllJ , 1915. p. 46 [folosirea ţiganilor la lucru]; Raport 
pe anul 1924, XVUJ, 1925, p. XVII [refacerea învelitorii 
bisericii şi alte reparaţii]: M. Popescu, Oltenia tn timpu l 
st6plnirii austriece (1718-1739). XIX. 1926, p . 102-
10] [instalarea trupelor austriece: cu perspectivă şi 
plan]: P. DZ:ml!trescu, lucrdri executate tn 1926. XIX, 
1926, p. XIV: N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhi
tecturii. li, XXIII, 1930, p. 12, fig. 13-18 [paraclisul]: 
ibidem IV, XXIX, 1936, p. 7, 68, 119 [mănăstirea], 
p. 7, 8, 110. 111, 119, 121 (paraclis]. fig. 1065 (uşa 
împărătească la bolniţă]; V. Drăghiceanu, Monumen
tele O/reniei li, XXVI, 1933, p. 55-59 (descriere, istoric, 
inscripţii, bolniţă, palatul Bibescu: cu foto mănăstire, 
bolniţă şi pictură]; N. Iorga, Les orts mineurs en Rou· 
manie. 5econde partie. XXV I, 19]3, p. 152 [epitrahil]; 
A . Sacerdoţeanu, Raport, XXX, 1937, p. 46 [palatul 
eoiscopal nou, propune interzicerea altor construcţii]; 
N . Iorga. O descriere din 1859 a monumentelor Ţ6rii 
Rom.1neşt1, XXX, 1937, p. 85 (casele stăreţiei, pictura 
lui Tattarescu]; N. Ghik.a-Budeşti, Artele minore bizon· 
tine şi rom.1ne, XXX, 1937, p. 174 [epitaf din 1520 
dăruit de B1rbu Craiovescu]; N. Ghika-Budeşti, Res
taurarea bisericei mari o m6ndsttrii Cozia, XXXI. 19]8, 
p. 31 (restaurarea paraclisului de către paharnicul 
Şerban C1ntacuzino care ii adaugă un pridvor]: N. 
Iorga, M:>numentele noastre şi opero 01mis1ei Monumen · 
telor Istorice, XXXI. 1938, p. 53 (stricată sub domniile 
regu lamentare : cu foto bolniţă la p. 54]; N. Gh1ka-
8Jdeşti, L'ancienne architecwre, XXXV, 1942, p. 19, 
pi. XI, XXIII; Gh. lupu, Memoriu, ACMI, 1914, p. 65 (în 
1914 nu s-au executat lucrări]: Procese verbale, ACMI, 
1943, p. 36 (lipsă de spirit gospodăresc la mănăstire] : 
p. 60 (construirea unei case a Ministerului Sănătăţii}, 
p. 68 (lucrări de întreţinere], p. 74 (lucrări], p. 76 
[restaurarea bolniţei}. 

b) S c h i t u I d i n P e ş t e r ă c u b i s e r i -
ci!e Intrarea în biserică şi Sf.ţii 
I n ger i : V. Drăghiceanu, Vechia bisericd de lemn 
din Grdmeştii Vîlcei, III, 1910, p. 112 (acolo se păstrau 
avuţiile mă1ă;tirii si sicriul Sf. Grigore Dacapolitul] : 
N. Gh lo-BJdeşt1, f„<>lupa arhitecturii. I. XX, 1927. 
p 121: V. D·ăghiceanu, M:;inu'Tl.?nte/e Olcenre1. li, XXVI, 
1933, p. 56-57 (d..?scn<!re, inscripţie, coşciugul Sf, 
Grigore D.!capolitul: „barbaria" v121tatorilor): A. Sa· 
cerdoţeanu, lnscrippi şi fnsemn6ri din CJsteşti-VUcea 
XXVIII, 1935, p. 99 [descriere); id em. Raport, XXX, 
1937, p. 46: Procese verbale, ACMI, 1915, p. 32 [repa
raţie]; I. D. Traja.nescu, Memoriu, ACMI, 1915, p. 57 
[deviz]; Procese verbale, ACMI. 1943, p. 66 [restaurarea 
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picturii la ambele biserici (pictor Ştefan Pantze r)] . 
p . 77 [restaurare]. 

Schitul Păpuşa cu biserica Sf. 
G r i g o r e D e c a p o I i t u I : Al . Odobescu, Schi
turile şi metoaşele mânăstirii Bistriţa din Vi/cea, I. 1908, 
p. 103 [descriere, inscripţii, pomelnic, foto]; N. Ghika
Budeşt i, Evoluţia arhitecturii. III, XXV, 1932, fig. 473. 
ibidem IV, XXIX, 1936, p . 35, 68 şi fig. 301 - 312; V. 
Drăghiceanu, Monumentele Olteniei . li, XXVI, 1933, 
p . 58 [pisanie, descriere, foto]; A . Sacerdoţeanu , 
Inscripţii şi insemnâri din Costeşti-Vi/cea, XXVIII, 1935, 
p . 100 nota 1, p . 106 [pisanie, icoană, însemnări]; idem, 
Raport, XXX, 1937 , p. 46. 

Schitul Ţigăn ia cu biserica Naş
t e re a M a i c i i D o m n u I u i : A . Sacerdo
ţeanu, Inscripţii şi insemnâri din Costeşti-Vi/cea, XXVIII, 
1935, p . 100. nota 1; 106- 107 [inscripţii, însemnări, 
cruce, cu foto]; N . Gh i ka-Budeşti, Evoluţia arhitec
tur ii. IV . XXIX, 1936, fig. 1053 [uşă]; A. Sacerdoţeanu, 
Raport, XXX, 1937, p . 46, 47 . 

B/TCUCHI, Albania 
M ă n ă st i re a S f. Pe t r u : /. Chiafăzezi, 

Moscopole, XXXI, 1938, p . 135, 137, 138 [manuscris al 
lui Cavalioti, din 1743, descoperit la mănăstire; alte 
manuscrise]. 

BIVOLARI , jud. Botoşani 
C. Moisil, Staţiunile preistorice, III, 1910, p . 173 

[pe harta lui Tocilescu). 
BIZANŢ, vezi Istanbul . 
BÎCU, jud. laşi 
B i s e r i c a S f . N i c o I a e : Procese ver

bale, ACMI, 1942, p . 64 [restaurare). 
BILDANA, jud. Dîmboviţa 
Biserica Adormirea Maicii Dom

nului, Sf. Gheorghe şi Sf . Ilie a 
fostei mănăstiri Bi/dana: N. Ghika
Budeşti, Evoluţia arhitecturii. III . XXV, 1932, p. 87 
[m-re sec. XVII dispărută); N . Iorga , Biserici dimbo
vicene, XXXII, 1939, p . 35 - 38 (descriere, istoric, 
însemnări, pisanie, inscripţii, cu foto). 

BÎLTANELE, jud. Mehedinţi 
B i s e r i c a S f . T r e i m e : Raport pe anul 

1925, XVIII, 1925, p. XIX [diferite lucrări]; Şedinţele 
Comisiun ii 1926, XIX, 1926, p . III, VI [dărîmare, obiecte 
depuse la muzeul episcopiei din Rîmnicu Vi/cea] . 

BÎLVĂNEŞTI, jud. Mehedinţi 
Al. Bărcăcilă, Raport. ACMI, 1915, p. 170-171 

[tezaur de poboabe de bronz, cu foto). 
BÎLVĂNEŞTll DE JOS, jud . Mehedinţi 
M ov i I ă funerară, I a Budă ne şti : 

Al. Bărcăcilă, Raport, ACMI. 1915, p. 173 [morminte 
şi monede]. 

Crîşma lui Tudor, la locul zis 
„ Bucu reşt i" : Al. Bărcăci l ă, Raport, ACMI, 
1915, p. 172- 173 . 

BÎRA, jud. Neamţ 
B i s e r i c a S f - ţ i i V o i e v o z i : Şedinţele 

Comisiunii, 1931, XXIV, 1931, p . 191 [I ucrări fără apro
barea CMI: se vor reface]; N. Gh ika- Bud eşti, Raport 
de activitate pe anul 1931, XXVI, 1933, p. 189 [cerce
tare , deviz). 

BÎRCA, jud. Dolj 
C. Mo isil, Stoţiun1/e preistorice, III, 1910, p. 119 

[aşezare La Tene]. 
BÎRJOVEN I, jud. Neamţ 
Staţiune geto-romană; cerami

c ă L a T e n e ; „ C u c u t e n i " B : C. Mătasă, 
Cercetări din preistoria judeţului Neamţ, XXXI, 1938, 
p . 127, 128. 
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BÎRLAD, jud. Vaslui 
C e ta t e d e p ă m î n t, s e c o I u I X V : 

Al. Lapedatu, Cetatea Albă, VI, 1913, p. 58; Şedinţele 
Comisiunii 1913, VI, 1913, p . 201 [măsuri de „cuviin
cioasă păstrare"]; I. Antonovici, Cetatea de pămfnt 
de la Bir/ad, VII, 1914, p . 13 - 15 [descriere , istoric, 
foto, plan]. 

M uz eu I : Procese verbale, ACMI, 1914, p. 34 
[în curs de înfiinţare]; /. Antonovici, Raport, ACM/, 
1914, p . 93-94 [înfiinţare, bibliotecă, obiecte). 

Biserica Adormirea Mai cii Dom
n u I u i - D o m n e a s c ă : Al. Lapedatu , Lucrâ
rile Comisiunii 1908, /, 1908, p . 90 [cercetarea docu
mentaţiei pentru noua clopotniţă); Raport general 
CM/, 1908, /, 1908, p. 178 [cercetarea cererii pentru 
construcţia unei noi clopotniţe]; Raport general CM/, 
1909, li, 1909, p. 181 [I ucrări de întreţinere şi reparaţie], 
p . 187 (declasare); /. Antonovici, Raport. b, ACM/, 
1914, p. 94 [studiu în lucru]; Procese verbale, ACMI, 
1942, p. 31 [aprobare 'lucrări), p . 46 [zugrăv ire], p. 70 
[redeschiderea biserici i, amînarea recepţiei picturii]; 
ibidem, 1943, p. 34 [restaurarea în vei itori i). 

B i s e r i c a S f . O u m i t r u : Procese ver
bale, ACMI, 1943, p . 38 [restaurare] . 

B i s e r i c a S f - ţ i i V o i e v o z i : Procese 
verbale, ACMI, 1942, p. 35 [reconstruirea turlei clo
potniţei). 

BÎRLOGU, jud. Argeş 
B i s e r i c a S f . P a r a s c h i v a : Procese 

verbale, ACM/, 1943, p . 39, 73 [restaurare], p . 66 
[lucrări de pictură). 

BÎRLOGU, jud. Vîlcea 
Biserica de lemn Intrarea în 

b i se r ic ă : /. Vîrtosu , Biserici de lemn, XXVI, 
1933, p . 136 [două biserici cu acelaşi hram şi an, pro
babi I greşeală). 

BÎRNOVA, vezi laşi, sat Bîrnova . 
BÎRSANA, jud. Maramureş 
Biserica de lemn Intrarea în 

b i s e r i c ă : V. Brătu lescu, Biserici de lemn din Mara
mureş, XXXIX, 1941, p. 60 - 73, 74, 75, 76, 77, 78 , 
79; pi. XXIII [descriere, uşi împărăteşti, icoane, pic
tură, inscripţii, istoric, foto]. 

BÎRSĂNEŞTI, jud. Bacău 
C. Moisil, Staţiunile preistorice, III, 1910, p . 173 

[pe harta lui Tocilescu] . 
BÎRSEŞTI, corn. Mihăeşti, jud . Vîlcea 
B i s e r i c a S f . N i c o I a e : Raport pe anul 

1925, XVIII, 1925, p. XVIII [diferite lucrări]: Şedinţele 
Comis iunii, 1926, XIX, 1926 , p. IV [reparaţ ii}; P. Deme
trescu, Lucrări executate in 1926, XIX, 1926, p. X IV 
[I ucrări de documentaţie]; /. Vîrtosu, Biserici de lemn, 
XXVI, 1933, p. 185 [inscripţie; cruci din 1760, 1754). 

BÎRSEŞTll DE SUS, jud . Olt. 
Biserica de lemn Adormirea 

M a i c i i D o m n u I u i : N. Iorga, O exploraţie 
arheologică şi istorică a judeţului Olt, XXV I. 1933, p. 
123 [ţinea de schitul Gîlmei e, recenzie la /. Ionaşcu, 
Biserici Olt] . 

BÎRZA, jud. Dolj, vezi Valea Stanciului, jud. 
Dolj . 

BÎRZA, jud. O lt 
B i s e r ic a S f . D u m i t r u : V. Drăghi

ceanu, Inscr ipţii referitoare la . ... Biserica Sf. Dimitrie, 
Bîrza, Dolj, VII, 1914, p .195 [pisanie, ctitori); N. Gh ika
Budeşti, Evoluţia arhitecturii. I li . XXV, 1932, p . 87; 
V. Drăghiceanu, Monumentele Olteniei, III, XXVII, 
1934, p . 100 [pisanie, situaţie în 1909] . 

BÎRZEIU DE GILORT, jud . Gorj 
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Biserica Sf. Ioan, Sf. Nicolae şi 
S r. G h e o r g h e : N. Iorga. Biserica polcovnicului 
Ioan Mc1gheriu, XXIV, 1931, p. 46 [pisanie]. 

BISCENll DE JOS. jud. Buzău 
B i se r ic a S f. N ic o la e : AL Lapedatu, 

Lucrc1nle Comisiunii 1909, ll, 1909, p. 45 [cercetarea 
cererii de clasare]; Raport general CM/, 1909, p. 186 
[cerere de clasare în studiu]; I. Kalinderu, Al. Lapedatu, 
Raport general CM/, 1912, V, 1912, p. 189 [cerere de 
clasare încă în cercetare}: N. larga, Trei biserici de 
sor muntene, XXIV, 1931, p. 52 - 56 (descriere. in
scripţie, foto]; idem, Les orts mineurs en Roumonie. 
Seconde partie. XXVI, 1933, p. 149 [Uşi]: N. Ghika
Bude~ti, Evolutio arhitecturii. IV, XXIX, 1936, p. 95-
96, 98, fig. 742 - 753; Procese verbale, ACMI, 1942, 
p. 50 (consolidare după cutremur). 
BLAJ. jud. Alba 

Ca te d r a I a S r. Trei m e : Raport pe 
anul 1925, XVUI, 1925. p. XVIII [diferite lucrări]; N. 
Iorga, Jcoono romdneoscd, XXVI. 1933, p. 24 [pictura 

cupo~~~·GEŞTI, jud. Bacău 
C. Moisil, Scaţiuni/e preistorice, III, 1910, p. 173 

[pe harta lui Tocilescu]. 
SOARTA, jud'. Sibiu. 
A ş e za re î n tă r i tă, d i n n e o I i t i c, 

t i p „ n o r d i c " : C. Daicovici. Raport. ACMI. 
1942, p. 100- 102 [săpături]. 

BOBOIŢA, jud. Mehedinţi 
Cetate dacică : D. Berciu, SClpdturi, 

XXVIII, 1935, p. 27. 
BODEŞTL com. Bărbăteşti, jud. Vtlcea 
S c h i t u I B o d e ş t i c u b i s e r ; c a S r. 

Treime: Şedinţele Comisiunii 1924, XVII, 1924, 
p. V (ajutor tehnic pentru reparaţii] p. VII [fonduri 
pentru reparaţii]. 

Biserica Intrarea în biserică 
D r ă g ă ne şti : Raport pe anul 1925, XVIII. 1925 
p. XVIII [diferite lucrări]. 

BODEŞTll DE JOS, jud. Neamţ. 
Aşezare „Cucuteni A" la „Ce

t ă ţ u i a F r u m u ş i c a " : C. Mătasă, Cercet6ri 
din preistoria judeţului Neamţ, XXXI, 1938, p. 123. 

BODROGU-VECHI, jud. Arad 
M ă n ă s t i r e a H o d o ş · B o d r o g : Pro-

cese verbale, ACMI, 1943, p. 48 [reparaţia învelito
rilor]. 

BOGATA, jud. Mureş 
St aţi un e preistorică: C. Daicoviciu, 

Raport 1943. III . Lucrdrile Muzeului Regional din Alba 
Iulia, ACMI. 1943, p. 185 [săpături I. şi O . Berciu; 
material adus ta Alba Iulia]. 

BOGDAN VODĂ. jud. Maramureş 
B 1 s e r i c a d e I e m n S f. N i c o I a e : 

M. Golescu, O fobu/CI a lui Esop trecurd în iconografia 
religioasă, XXVII, 1934, p. 71 (reprezentarea morţii]: 
V. Brătulescu, Biserici din Transilvania. Biserici lntdrite, 
XXX, 1937, p. 20 (pictură asemănătoare cu cea de 
la Mesentea]; M. Golescu, „Prea puternicul Somson", 
XXXIII, 1940, fasc. 104, p . 86 - 87 [pictură în biserică]; 
V. Brătulescu, Biserici de lemn din Maramureş, XXXIV, 
1941, p. 99 - 107. 108, 109, 110. 111. 112. 113, 114 
şi pi. VIII (descriere, pictură, uşi împărăteşti, istoric, 
planuri, foto]. 

BOGDANA , vezi Gheorghe Gheqrghiu·D~j. jud. 
Bacău . 

BOGDĂNEŞTI , corn. Tomşani, jud. Vtlcea 
8 1 serică: L D. Trajanescu, Anexe li. Memoriu 

asupra lucrClrilor de restaurare executate la M6nClstirea 
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Hurezi ln 1911, V, 1912, p. 45 [aci se ană timpla de la 
schitul Sf. Apostoli]. 

BOGRlNEŞTI. jud. Soroca, vezi B1grineşti. 
BOHARI, Vezi Mălureni. jud. Argeş. 
BOIAN, jud. Ialomiţa, vezi Vărăşti. jud. Călăraşi. 
BOIAN, jud. Sibiu 
Biserica evanghelică rortifica

t ă: N. larga, Vederi ardelene in cartea unui engles, 
XXXIII. 1940, p. 2 (după Charles Boner. Ardealul, 
tora şi oamenii, Leipzig, 1868]. 

BOIŞOARA, jud. Vîlcea . 
Biserica S r. Treime : V. Brătulescu , 

Biserici din judeţul Argeş. XXVI. 1933, p. 40-41 [des
criere, pisanie, inscripţie, ctitori]: idem. Elemente 
profane fn picturo re/igioosCI, XXVII. 1934, p. 63 -64 
[din 1853, motivul potopului). 

BO!ŢA, jud. Sibiu 
Caste J u I Turnu Ro ş u : N. Iorga, 

Varia, XXX. 1937, p. 189 [despre ilustraţie in cartea 
lui E. O. Hoppe, ln gypsy comp ond royol pa/ace . Wan
derings in Romonio]. 

Biserica Ad or m i re a Ma ic i i Do m
n u I u i N. Iorga, Cronicd, XXVII, 1934, p. 95 [des
pre o vedere a bisericii publicată de Ioan Albescu]. 

BOJOAN1. vei Upia. sect. agr. Ilfov. 
BOLDEŞTI, vezi Boldeşti-Scăeni , jud, Prahova. 
BOLDEŞTl-SCĂENL jud. Prahova. 
Staţiune preistorică la Bol-

deşti : C. Moic;il, Staţiunile preistorice, III. 1910, 
p. 122 [pe harta lui Tocilescu]. 

Biserica Sf-ţii Mihail şi Gavril 
- B o Ide şti: Raport pe anul 1925, XVIII, 1925. 
p. XVIII [diferite lucrări]: S. Becu, Lucr6ri executate 
ln 1926. //. XIX, 1926, p. XIII [întocmire deviz]: V. 
Brătulescu, Biserici din Prahova. Biserico din Boldeşti, 
XXXII, 1939, p. 20-25 [descriere, pictură, inscripţii, 
releveu, foto]: Procese verbale. ACMI. 1942. p . 42 
[refacerea bisericii]. 

Ruine conac brîncovenesc la 
S că e ni : V. Drăghiceanu, Curp'/e domneşti brinco
veneşti. IV. Curţi şi conace {6rdmote. IV, 1911, p. 50-
51 [conac vizitat de C. Brincoveanu în 1706]. . 

Biserica din Scăeni şi cruce din 
1 6 9 9 / 1 7 O O : V. Brătulescu, Biserici dm Prahova. 
Biserica din Scdieni, XXXII, 1939, p. 15-20 [descriere, 
inscripţie, releveu. clopotniţă, cruce, foto]. 

Biserica Sf Tre1me-Seciu: $.Becu, 
Lucrări executate rn 1926 . li, XIX, 1926, p. XIH [deviz 
reparaţii]; V. Brătulescu. Biserici din Prahova. Biserica 
din Seciu-Prohovo, XXXII. 1939, p. 25 - 26 [descriere, 
pictură, icoane, pisanie, releveu. roto): Procese ~er

bale, ACMI. 1942. p. 24 [consolidare după cutremur]. 
BOLGRAD, jud . lsmad, azi în URSS 
Catedral a d 1 n 1 8 3 8: Gh. Bezviconi, 

Comunicdri . Mntenol istoric din Basarabia, XXXIII. 
1940. fasc. 103. p. 45 [mormint]. 

B i se r ic a S f. M i t ro fan: Gh. Bezviconi. 
Comunicdn. Material istoric din Basarabia, XXXIII, 
1940 , fasc. 103, p. 45 [morminte, documente] 

BOLINTIN-VALE, Jud. Giurgiu 
Bi serica Adormirea Maicii Dom

nu I u i: V. Drăghiceanu, Biserico Bolintinul-din-Vole, 
Ilfov, XVII, 1924, p. 192 [pisanie, morminte]. 

BOLOGNA, Italia 
B i ser ic a San P ie t ro e Pa o I o: G. 

B.:tlş. Bisericile lui Ştefan cel Mare, XVIII, 1925, p. 231 
[reproducere sirenă sculptată]. 

BOLON. vezi Belin, jud. Covasna. 
BOLOTINA. vezi Balotina. 
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BOLVAŞNIŢA, jud. Caraş Severin 
Biserica Adormirea Maicii Dom

nu I u i: N . Iorga, Arta romcfoească în Banatu/ muntos, 
XXXI. 1938, p. 147 [foto chivot], p. 153 [pisanie zu
grăvită, sfîrşitul secol1Jlui XVIII (foto p. 154)], p. 1S6, 
158 [foto icoane], p. 166 [strane]. 

BONESDORF, vezi Boian, jud. Sibiu. 
BONŢIDA , jud. Cluj 
B i se r i ca v e c h e o r to doxă: RSR Cluj, 

1925, XVIII, 1925, p . XXII [plan ifica re lucrări] . 
BORĂSCU, jud. Gorj 
C. Moi 5il, Produsele industriei preistorice, IV, 1911, 

p. 84 [ciocane de diabas şi ortof1r]. 
BORCEAG, jud . Cahul, azi în URSS 
B iserică: Gh. Bezviconi. Comunicări . Material 

istoric din Basarabia, XXXIII, 1940, fasc. 103 , p. 45 
[zidită de un urmaş al lui Ghica-Vodă] . 

BORDENll MARI, jud. Prahova 
B i s e r i c a S f. P a r a s c h i v a: N. A . Con

stantinescu, Comunicări adunate în 1925, XXXII. 1939, 
p . 89 [descriere, însemnări pe cărţi]. 

BORDENll MICI, jud. Prahova 
B i s e r i c a S f - ţ i i V o i e v o z i : N . Io rga, 

Biserici prahovene, XXX, 1937, p . 66 - 67 [descriere, 
însemnări]; N. A. Constantinescu. Comunicări adu
nate în 1925, XXXII, 1939, p . 89 - 91 [descriere: 
biserică de lemn cu brîu de lemn şi pronaos de zid: 
icoane. cărţi şi însemnări. adusă de la Borceşti ( ?)]. 

BORDEŞTI, jud. Vrancea 
81serica Adormirea M aici i Dom

n u I u i: Al. Lapedatu, Lucrările Comisiunii 1909, 
li. 1909, p. 143 [cercetare în vederea întreţinerii şi 
reparaţiilor]: Raport general CM/ 1909, li. 1909, p. 184 
[cerere de întreţinere şi reparaţii]: N . Ghika-Budeşti, 
Biserica din Bordeşti (R.-Sărat). Dintr-un raport adresat 
Comisiunii in 1910. VI, 1913, p. 84 [stare de ruină, 
biserică închisă, descriere , cu foto şi la p. 83]: V. Dră
gh iceanu, Mănăstirea Bordeşti - R .-Sărat, VIII. 1915, 
li· 48 [inscripţ ii ]; N. Gh ika-Budeşti, Evoluţia arhitec
turii . IV, XXIX, 1936, p . 29, 102, 107, 109, 110, 116; 
fig . 942 - 945; Nouă monumente istorice (decrete regale), 
ACMI. 191S, p. 12- 13 [expunere de motive semnată 
de I. G. Duca, ministrul Cultelor . şi de rege le Ferdi
nanc]: Procese verbale, ACMI. 1915 p. 19 [va 11 decla
rată monument istoric] , p . 25 [ameninţată de dărî
mare datorită dislocării terenurilor; măsuri de adăpos 
tire a obiectelor istorice şi artistice aflate acolo] , p . 
29 [resturile tîmplei se vor aduce la CMI; lucrări de 
salvarea picturii; obiectele bisericeşti sînt la dispoziţia 
Case i Bisericii]: V. Drăghiceanu, Gr . Pişculescu, Bise
rica (oastei mănăstiri Bordeşti- R.-Sărat , ACM I, 191 S, 
p. 63 - 68 [i storic. arhitectură, pictură, icoane, ctitori, 
foto]: Biserici declarate monumente istorice , ACMI, 
1942 . p. 12; ibidem, 1943 , p. 13 . 

BORDUŞANI, jud. Ialomiţa 
C. Moisil, Staţiunile preistorice, III, 1910, p . 123 

[pe harta lui Toci lescu]. 
BORDUŞANll MARI, vezi Borduşani, jud. Ialomiţa . 
BORGO, Corsi ca, Franţa 
Bi serica San Donino: G. Balş, Bise

ricile lui Ştefan cel Mare, XVIII, 1925, p . 228 [reprodu
cere sculptură cu leu şi grifon]. 

BORLEŞTI, jud . Argeş 
B i s e r i c a S f. N i c o I a e: V. Drăghiceanu 

Biserica din Bor/eşti-Muscel , XXIV, 1931, p . 46 [pisania]'. 
N. Iorga, O nouă publicaţie cu vederi de monumente' 
XXX, 1937, p . 45. 

Cruce: M. Golescu, Crucea de piatro din V6r
zari, XXXV, 1942, p. 190 [din 1659/1660, se află, în 

9 
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stare mutilată, pe locul pristolului unei biserici mutate 
din loc]. 

BORLEŞTI, jud . Neamţ. 
Staţiune „Cucuteni B" şi epoca 

b ro n z u I u i : C . Mătasă, Cercetări din preistoria 
judeţului Neamţ, XXXI, 1938, p. 127 . 

BORŞA, jud . Maramureş 
Biserica de lemn Sf-ţii Arhan

g h e I i : V. Brătulescu, Biserici de lemn din Mara
mureş . XXXIV, 1941, p. 129 - 133, 135, 136, pi. XIV 
[descriere, pictură, pomelnice, cărţi, istoric, foto]. 

Biserica nouă de zid : V. Brătulescu, 
Biserici de lemn din Maramureş, XXXIV, 1941, p. 129. 

BORŞENI, jud. Neamţ. 
A şez a re „ Cu c u ten i B " : C. Mătasă, 

Cercetări din preistoria judeţului Neamţ, XXX I, 1938, 
p. 125 [cu foto]. 

BORZEŞTI, vezi Gheorghe Gheorghiu-Dej, jud. 
Bacău. 

BOŞNEAGU , jud. Călăraşi 
R. Vlădescu-Vulpe , Mostiştea-Călăraşi, XVII, 1929, 

p . 82 [ceramică cu striaţiuni, cioburi getice de tip 
Crăsani. cioburi greceşti]. 

BOTEŞTI , jud. Neamţ 
B i s e r i c a Sf. N i c o I a e : Şedinţele Comisi

unii, 1926, XIX, 1926. p. III [văruire] . 
BOTEŞTI, jud. Suceava 
Biserică : Procese verbale, ACMI, 1915, p. 26 

[nu se aprobă trecerea la muzeul judeţului Suceava a 
unei cruci şi a unui policandru de lemn]. 

BOTIZA, jud. Maramureş 
Biserica de lemn Cuvioasa Pa

r as c h iv a: V. Brătulescu, Biserici de lemn din 
Maramureş, XXXIV, 1941, p . 94- 99, 102, 103, 104; 
pi. XXVI (descriere, pictură. icoane, cărţi, istoric, 
foto, vederea satului]. 

BOTOŞANI, jud. Botoşani 
O r a ş: Al. Lapedatu, Biserica S(. Gheorghe din 

Botoşani . 1. Istoric, V, 1912, p. 49 [Petru Rareş dăru
ieşte soţiei sa le venitul tîrgul ui, situaţia va rămîne 
neschimbată pînă la începutul secolului trecut], p. 51 
[venitul peceţii oraşului, cu descrierea peceţii : iarma
roace la Sf. li ie şi Sf. Maria]: V. Drăghiceanu. O icoand 
din sicriul s(întului Ioan-cel-Nou din Suceava, IX, 1916, 
p. 21 - 22 [refacerea raclelor de către botoşăneni în 
1788 şi 1862]; N . Iorga, Din tesauru/ de artă botuşă
nean, XXXI, 1938, p . 1-21 [cu foto, şcoală de zugravi]. 

C u r te a do m ne ască: Al. Lapedatu, Bi
serica S(. Gheorghe din Botoşani. 1. Istoric, V, 1912, 
p . 49 [menţionată în documente pînă la sfîrşitul seco
l ului XVII]. 

C a s a B u z d u g a n : N. Iorga, Din tesauru/ 
de artă botuşănean, XXXI, 1938, p . 21 [foto] . 

Casa Ci o I ac: N . Iorga , Din tesauru/ de artd 
botuşănean, XXXI, 1938, p . 14 [devenită internat de 
băieţi]. 

Ş c o a I a M a r c h i a n : N. Iorga, Din tesauru/ 
de artă bocuşc'înean, XXXI, 1938, p . 1, 10, 12, 14 [cu 
foto; icoană]. 

P r ă v ă I i i v e c h i a r m e n e ş t i : N . Iorga, 
Din tesaurul de artă botuşănean, XXXI, 1938, p . 12 
[Măgîrdici: „Ioan înainte mergătorul"]. 

Biserica Adormirea Maicii Dom
n u I u i - Arme ne ască: Şedinţele Comisiunii, 
1913, VI, 1913. p. 143 [adăpostirea unei pietre de mor
mînt]; N. Iorga, Din cesaurul de artă bocuşdnean, XXXI, 
1938, p. 12 [din 1795, reînnoită de David Goilav la 
1832] . 

83 

http://patrimoniu.gov.ro



Biserica Catolică („nemţeas-
c ă „): N. Iorga. Din tesourul de artâ botuşdnean, XXXI, 
1938, p. 12 , 14 [mai ales pen t ru refugiaţii poloni] . 

Bi serica D oamnei Uspen ta 
( A d o r m i r e a M a i c ; i O o m n u I u i ) : Al. 
Lapedatu, Biserica Sf. Gheorghe din Botoşani. 1. Istoric. 
V, 1912, p. 49, 50, 51, 52, 53 [terminată la 1552, 15 
august: rămasă nezugrăvită 1a moa rtea doamnei Elena, 
de unde şi denumirea de biserica Albă , avea ven itul 
iarmaroacelor de la Sf. llie şi Sf. Maria şi al vătăşiei 
de harabagii]; G. Balş, Biserici sec. XVI, XXI. 1928, p. 
115 - 120 şi Indi ce: N . Ghika-Budeşti. Memoriul pe 1932, 
sec. XXVJ. 1933, p . 190 [ lucră ri de docume ntaţie]: 
N Iorga, Din tesaurul de artd bo1uşdneon, XXX I, 1938, 
p. 1, 7, 8, 16 [cu foto i nsc ri pţ i i]. 

Bi serica D um ini ca Mare - Pogo
r t re a Of. D u h: N. Iorga. Din tesourul de ortd 
botuşdneon, XXXI. 1938, p. 9, 14, 20 [din 1838, cu 
foto). 

Bi serica Roset - lntimpinarea 
O om n u I u i ş i S f - ţ i i 1 m p ă r a ţ i: N. 
Iorga, Din tesauru/ de artd botuşdnean, XXX I, 1938, p . 9 
[piatră de mormint a fiicei ctitorului (Costachi Roset, 
mare vornic). din 1846; la 1831 se construieşte pe lin gă 
biserică o şcoală de psaltichie greacă şi slavonească]. 

B i s e r ic a Sf. D u m i t r u. Sf. Pe t r u 
şi Sf. Pavel: N . Iorga , Din tesouru/ de artd botu
şdneon, XXX I, 1938 , p . 9 [pietre de mormint]. 

8 i s e r i c a S f. G h e o r g h e ~ Do m -
ne as că: Al. Lapedatu, Lucrdrile CDmisiunii, 1908, 
I, 1908, p. 134 (reparaţii], p. 188 [lucrări de r idicare]; 
Raport general CM/, 1908, I, 1908, p. 177- 178 [lucrări 
prealabile restaurării); Al. Lapedatu, Lucrdrile Comi
siunii 1909, li, 1909, p. 9S (terminarea r idi cării în ve
derea restaurări i ]: Raport genero/ CM/ , 1909, li. 1909, 
p. 186 (restaurare în 1910]; I. Kalinderu, Al. Lapedatu, 
Raport general CM/, 1910. IV . 1911. p. 35-36 (restau
rare): idem, Raport general CM/, 1911. V, 1912, p. 40 
[terminarea restaurării exterioare]; N. Ghika-Budeşti, 
ke.'(e I. Memoriu asupra lucrărilor de restaurare a bise
ricii Sf. Gheorghe din Sotoşoni. V, 1912, p. 43 - 44; Al. 
Lapedatu, N. Ghika-Budeşti, Biserico S(. Gheorghe din 
Sotoşani, V, 1912. p. 49 - 59 [istoric . descriere, planuri, 
foto]; Şedinţele CDmisitJni1 1913. VI. 1913, p. 95 [apro
bare planuri pentru clopotniţa nouă]; idem, 1925. 
XVIII, 1925, p. I [restaurare catapeteasmă]. p. VII 
[cercetare]; G. Balş, Biserici sec. XVI, XXI. 1928, p. 
103-109 şi Indice: Şedinţele Communii, 1931, XXIV, 
1931. p. 94 [văruire]: N. Ghika-Budeşti. O(iciole. Me
moriu/ pe 1932, XXVI. 1933 , p. 190 [lucrări de docu
mentaţie]; N. larga, Din tesourul de ortd botuşănean . 

XXXI. 1938, p. 4, 7, 8, 18, 19 [cu foto]: Procese ver
bale, ACMI, 1914, p. 27 {fonduri pentru construirea 
clopotniţei) , p. 31 - 32, 38 - 39 (alegerea locului clo
potniţei]. p. 52 [din lipsă de fonduri clopotniţa se va 
construi în anul următor]; N. Ghika-Budeşti, Memoriu, 
ACMI, 1914, p. 62 [lucrări efectuate în 1914): Procese 
verbale. ACMI. 1915, p. 27 [restaurarea clopotniţei]; 
N . Ghika- Budeşti, Memoriu. ACMI, 1915, p . 49 (lucrări 
d e restaurare efectuate în 1915]. 

B i s e r i ca S (. I I ie: N. Iorga, Din tesaurul 
de artd botuşdnean, XXXl, 1938, p . 4, 7, 8, 10. 14, 1S 
[uşă 1812, portret ctitor; turn, 1808: inscripţie, foto). 

Biseri ca Sf. Nicolae - Popăuţi: 
Roport genera l CM/ 1907. I, 1908 , p. 35-36, 37, 44 
[restaurare începută în 1899, reluată ln 1906 (clopot
niţa); luc rări în curs, despre spălarea picturilor]; Al. 
lapedatu. Lucrdrile Comisiunii 1908, I, 1908, p. 90 
[terminarea lucrărilor], p. 188 {pr imire raport asupra 
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lucrărilor executate]; Raport genero/CM I 1908, I, 1908, 
p. 172 (restaurare terminată, foto clopotniţă): N . 
Ghika-Budeşti, Clopotniţa de Jo Pdpduti, li. 1909, p. 133-
135 [cu N. B. semnată xxx, cu foto şi planuri): Al. 
Lapedatu, Lucrările Comisiunii 1909, li, 1909. p. 143 
[cerere de recepţie lucrări]: C. Moisil, Coleqiunea 
Mario Istrati-Copşa, IV, 1911. p. 133 [discuri smălţuite]; 
Al. Lapedatu, Biserica S(. Gheorghe din Botoşani. Istoric, 
V, 1912, p. 50, 51 [meşteri zidari din Bi striţa. preflcută 
în mănăstire la 1751 de C. Racoviţă]: V. Drăghi ceanu, 
Semne lapidare la biseri ca din Pdpăuti, VIII, 1915, p. 
93; G. Ba lş . Bisericile lui Ştefan cel More, XVIII, 1925, 
p. 42-47, 153-1S4 şi Indice ; Şedintele Comisium 1915, 
XVIII, 1925. p. VII [cercetarea posib i l ităţilor de spă
larea picturii], p. Vili (cerere de reparaţii]: P. Deme
trescu, Lucr"ri executate ln 1926, XIX , 1926, p . XIV; 
R. Gassauer. Teracote sucevene, XXVIII , 1935, p. 158 
[di sc cu stema Moldovei]: N . Iorga. Din tesaurul de 
ortd botuşănean. XXXI, 1938 , p. 1, 4 , 5, 8, H. 17. 23 
(muzeu, însemnare , foto); Procese verbale, ACMI, 1914, 
p. 30 [anunţarea vizitei pictorului Vierte1berger d in 
Viena]: N. Iorga, Ce este un monument istoric, ACMI, 
1914, p. 134 - 135. 136. 137 [distrugerea impre1mwrii 
bisericii. exterior desfigurat de restaurare, jefuirea 
discurilor colorate] . 

Biserica Sf. Ni colae ce1 Sărac: 
N. Iorga , Din tesaurul de artd botuşdnean, XXXI, 1939, 
p. 8-9 (fostă biserică de lemn, refăcută d in zid la 
1808 de Dimitrie Cirste, clopotniţă din 1822]; Proce!e 
verbale , ACMl. 1943, p. 63 [restaura re]. 

Bi ser i c a Sf. Spiridon: N. Iorga, 
Din tesauru/ de artă bocuşănean, XXX I, 1938. p. 8 [ctitor 
Gheorghe PaiuJ. 

Bi ser i ca Trei I erarhi: N . Iorga, 
Din tesaurul de artă bowşdneon, XXX I. 1938, p. 8 [din 
1789, reflcută 1833}. 

Bi serica Voviden1a I ntrarea in 
b i se r ic ă a Ma ic i i O om n u l u i: N. Iorga, 

~~~4t,e~:ur~~U~e U~r:~ b~~!~r~~~;I· V~~~e1 (e3!~r~t~t~~Îlf. 
-AGAFTON. oraş Botoşani 
Mănăstirea Agafton cu biserica 

veche - Sf. Arhangheli şi biserica 
nouă - P o g o r i re a Sf. Du h: N. Iorga, 
Din tesaurul de artă botuşdneon, XXX I, 1938, p. 11, 12 
(sărăcia schitului. foto]: I. Popovici, Un zugrav romt1n 
necunoscut din veacu/ ol XV/11-leo (1750- 1838) . XXXIII, 
1940. fasc. 105, p. 44-45 {la 1814 este transformată 
in schit de cătugănţe ; construirea bisericii noi]. 

BOTOŞEŞTl -PAIA, jud. Dot1 
Locu I „ Ce ta t ea ": Al. Bărcăcită, Bdrboiu, 

Botoşeşti-Poia, XXX, 1937, p. 133 - 135 [cetate dacică, 
fo to]. 

Aşezare romană cu cetate pe 
V a l ea Bot o ş e ş t 1: Al. Bărcăci!ă, Bărboiu, 
Botoşeşti-Paio, XXX. 1937, p. 132 133. 134 [antichi
tăţi romane, foto). 

Biserică d e I e m n : Al. BJrcăcilă, Bdr
bo1u, Botoşeşt1-Paio, XXX, 1937. p. 135 (vîndută ln 
1812 satului Bărboi). 

BO URA, jud. Suceava 
Biserică: C B:Jbulescu, Candelo de la temelia 

bisericii din Cocmeana, ACM I, 1942, p. 120, nota 3 
[sfinţirea locului zidirii de către episcop]. 

BOURENI, jud. Dolj 
B is e r ic: ă: Raport pe emul 1925, XVII I, 1925, 

p. XIX [diferite l uc rări ]. 
BOURGES, Franţa 
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Palatul lui Jacques Coeur: G. 
Balş, Bisericile lui Ştefan cel Mare, XVI II, 1925, p. 195, 
196 [sistemul de acoperişuri, după Choisy, cu desene]. 

BOZIANA, jud. Gorj, vezi Jupîneşti, biserica nouă. 
BOZIENI, jud. Neamţ 
Biserica Înălţarea Domnului: 

N. Ghika-Budeşti, Oficiale. Memoriul pe 1932, XXV I, 
1933, p. 190 [lucrări de documentaţie]; Procese verbale, 
ACMI, 1943. p. 67 [restaurare]. 

BOZIORU-VĂVĂLUCI, vezi Văvălucile, jud. Buzău. 
BOZOVICI, jud. Caraş-Severin 
Biserica Înălţarea Domnului: 

N. Iorga, Arta românească din Banatul muntos, XXXI, 
1938, p. 151, 156, 164, 166 [cu foto icoane şi uşi 
împărăteşti]. 

BRAEOVA, jud. Dolj 
Cu I a Izvor anu - G e b Ies cu : N. Ghika

Budeşti, Evoluţia arhitecturii, IV. XXIX, 1936, p. 118, 
fig. 1048. 

BRADU. mănăstire, vezi Pădureni, jud . Buzău. 
BRADU, schit, vezi Băile-Olăneşti, jud. Vîlcea. 
BRAGADIRU, vezi Bucureşti, sat Bragadiru. 
BRALOŞT IŢA, jud. Dolj 
B i s e r i c a S f. N i c o I a e : Şedinţele Comi

siuni 1 1924, XVII, 1924, p. VII [documentaţie în vederea 
reparaţiilor); idem. 1925, XVIII, 1925, p. I [reparaţii], 
p. V [fonduri pentru lucrări]; Raport pe anul 1925, 
XVIII, 1925, p. XIX [diferite lucrări]; I. C. Filitti, In
scripţii şi ctitori din bisericile Doljului. III. Braloştiţa 
(Dolj). 1760. XXII, 1929, p. 43-44 [descriere, por

trete ctitori]; N. Ghika- B udeşti , Evoluţia arhitecturii. 
IV. XXIX, 1936, p . 62, 67, 118; fig. 229. 

BRAN, jud. Braşov 
S a t u I : N. Iorga, Vederi ardelene fn cartea 

unui engles. XXXlll.1940. fasc. 103, p. 2 [după Charles 
Boner, Ardealul, ţora şi oamenii, Leipzig, 1868]. 

Ca ste I u I: Al. Lapedatu, Două vechi cetăţi 
rom6neştt. Poenarii şi Dfmboviţa, XII, 1910, p. 177 [men
ţiune] . 

BRANIŞTEA, jud . Mehedinţi 
B i s e r i c a S f - ţ i i V o i e v o z i : Raport 

general CM/, 1908, p. 179 [cercetare în vederea apro
bării lucrărilor de conservare); Raport general CM/, 
1909, li, 1909, p. 181 [recomandare pentru I ucrări de 
întreţinere şi reparaţii) . 

BRAŞOV, jud. Braşov 
O r a ş: Al. Lapedatu, Din posesiunile domnilor 

noştri în Ardeal - Vinţu/ şi Vurperul, li, 1909. p . 42 
[Aron Vodă prizoniu la Braşov]; V. Drăghiceanu, 
Curţile domneşti brîncoveneşti. III. Pot/ogii, III, 1910, 
p. 50 [cumpărare de case pentru trim 1şi i I ui Brînco
veanu]; Al . Lapedatu, Meşterii bisericilor moldovene, 
V, 1912, p . 24, 28 [Basarab cel Tînăr cere braşove
nilor meşteri în acoperişuri cu olane şi zidari]; idem, 
Meşterii bisericilor din Ţara Românească, V, 1912, p. 
179-180 [cereri de meşteri de către Vlad Ţepeş, Ba
sarab cel Tînăr, Vlad Călugărul]; N. Iorga. „Argintu
rile" lui Constantin Brfncoveanu, VII, 1914, p. 101 - 105 
[meşteri argintari); V. Drăghiceanu, Mormîntul lui 
Constantin Brincoveanu Bosarab-Voevod . VII. 1914, p. 
113, 119, 120 [averea Brîncoveanului la Braşov); C. 
Marinescu, Trei săbii ale lui Constantin Brfncoveanu 
XIX, 1926, p. 99 [16 săbii din averea lui Brîncoveanu 
transportate îa Braşov şi confiscate în 1714 de autori
tăţile imperiale]; N . Iorga, Vederi ardelene fn cartea 
unui engles, XXXIII, 1940, fasc. 103, p. 2 [după Charles 
Boner, Ardealul, ţara şi oamenii, Leipzig, 1868); idem, 
Ce este vechea noastră artă?, XXXV, 1942, p. 192 
(hotel „ori bi I"]. 
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C a s a S fa t u I u i : Biserici declarate monumen
te istorice, ACMI, 1943, p. 14; Procese verbale, ACMl'. 
1942, p. 34 [condiţii de restaurare, amenajarea unul 
restaurant), p. 49 [lucrări de amenajare] , p. 66 [clasare). 

Biserica Ne a g r ă: G. Balş, Bisertcile lui 
Ştefan-cel-Mare, XVIII, 1925, p. 211 [foto fereastră) şi 
Indice. 

Biserica Sf. Nicolae din Şchei: 
Al. Lapedatu, Din posesiunile domnilor noştri în Ardeal 
- Vinţul şi Vurperu/, li, 1909, p. 44 [Aron Vodă ctitor, 
prizonier la Braşov]; N. Iorga, Picturi şi obiecte de artă 
din biserica Scheilor Braşovului, XVII, 1924, p. 8-1 1 
[cu foto pictură, icoane, ferecătură); idem, Icoana româ
nească, XXVI, 1933, p. 24 [icoane lipsite de g ust ]; 
idem, Cum apar monumentele româneşti din Ardeal unui 
călător frances, XXVIII, 1935, p. 111 - 112 (descriere în 
franceză, de A. de Gerando]; A. Sacerdoţeanu, Recensii, 
XXXVII, 1944, p. 95 [la Candid C. Muşlea, Biserica 
Sf. N ico/ae din Schei i Braşovului, voi. I (1292-1742), 
B raşov, 1943); Procese verbale, ACMI, 1942, p. 30 
[modificarea intrării principale în biserică), p. 40 
[lucrări la învelitoare, paraclis şi biserică), p . 62 [res
taurare]. 

B i s e r i c a S f. T r e i m e D î r s t e : Pro-
cese verbale, ACMI, 1943, p. 63 [restaurarea pict u•ii]. 

B iserica grecească Sf. Treime: 
N. Iorga, Cum apar monumentele româneşti din Ardeal 
unui călător frances, XXVI li, 1935, p. 111 [descriere în 
limba franceză de A. de Gerando). 

- POIANA-BRAŞOV, municipiul Braşov 
B i s e r i c ă d e I e m n : V. Brătulescu, Cro

nică, XXXIII, 1940, fasc. 104, p . 95 [primită de la Z1m
boru, jud. Cluj]. 

BRAVICEA, jud. Orhei, azi în URSS 
B i s e r i c ă d i n 1 8 5 9 : G h. Bezvi con i, 

Comunicări. Material istoric din Basarabia, XXXIII, 
1940, fasc. 103, p. 45 [ctitor, morminte]. 

BRAZI, schit, vezi Panciu, juc;!. Vrancea . 
BRAZII. jud. Ialomiţa 
R. Vulpe, Resturile de epocă La Tene III de la Rădu

/eşti-lalomiţa. XXIV.1931, p.156 - 158 [cu hartă, desen, 
foto). 

Mănăstirea Căldăruşani cu bi
s e r i c a S f. D u m i t r u : Al . Lapedatu, Lucră
rile Comisiunii 1908, I, 1908, p. 90 [reparaţii la clopot
niţă, turle, arhondaric), p. 91 [indicarea lucrărilor de 
efectuat, ajutor bănesc acordot de fostul mitropolit 
Ghenadie), p. 188 [raportarea lucrărilor executate]; 
Raport general CM/, 1908, I, 1908, p. 175 [restau rare] 
Al . Lapedatu, Lucrările Comisiunii 1909, li, 1909, p 95 
[fonduri pentru restaurare]; Raport general CM/ . 1909, 
li, 1909, p. 181 [repartizare fonduri]. p. 182-183 
( lu crări executate), p. 185 [lucrări rămase de făcut); 
I. Kalinderu, Al . lapedatu, Raport general CM/, 1910, 
IV, 1911, p. 35 [lucrări de re~taurarE]; idem, Report 
general CM/, 1911. V, 1912, p. 40 [lucrări executate]; 
idem, Raport general CM/, 1912, V, 1912. p . 186 (lucrări 
de restaurare]; G. Balş, S(întul Munte, VI, 1913, p. 38 
[influenţă athonită la trapeză); Şedinţele Comisiunii 1913, 
VI, 1913, p. 51, 53 [control deviz, recepţie 11.crări]. 
p. 52, 53 [recomandări făcute pictorului I. Belizarie 
pentru pictură]. p. 53 [nu se aprobă desenele polican
drului comandat sculptorului Babic]. p . 95 [aprobare 
proiect uşă]. p. 199 [plăţi]. p. 200 [plată pentru pictura 
exterioară]. p. 201 [descoperirea unui tezaur de monede 
ungureşti, secolul XV]; N. Iorga, O inscripţie pierdută, 
VIII, 1915, p.123 [menţiunea mănăstirii în Vaillant, La 
Roumanie, 1814); N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii. 
III. XXV, 1932, p. 34, 62-63, fig. 282 - 284; N . Iorga 
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Monumentele istorice romdneşti şi Daponte, XXVI, 1933, 
p . 157 [ciumă, moartea mitropolitului Ştefan]; N . 
Gh ika-Budeşti. L' oncienne arhitecture, XXXV, 1942, 
p . 32, pi . XVI; I. Barnea, Tetraevanghelul de la Căldă
ruşani, XXXVII. 1944, p. 58-68 (la Academie, întors 
de la Moscova în 1935, reproduceri]; Procese verbale, 
ACMl, 1914, p. 24 [uşa bisericii se va executa de Şcoala 
de Meserii, pictura executată de Belizarie]. p. 26 
[acont pentru pictură; monede de aur găsite cu ocazia 
restaurării], p . 28 [I. Kalinderu împrumutînd o icoană 
pictată de Grigorescu şi nerestituind-o, se cere inter
venţia organelor de justiţie], p. 32 [se aprobă plata 
picturii bisericii după verificare]. p. 36 [arhitectul 
Nicolau va executa I ucrări le de restau rare], p . 38 
[clădirile renovate vor fi învelite cu olane şi nu cu 
tablă; recepţia picturii], p . 39 - 40 [vizită CMI: reco
mandări privind lucrările de restaurare şi pictură], 
p. 42-43 [necesitatea refacerii acoperişului bisericii, 
pictura exterioară se va amina]. p. 48 [arhondaricul 
înve!it provizoriu cu tablă, opoziţie a lui Pangrati], 
p: 49 [recepţia uşii comandate la Şcoala Superioară de 
Arte şi Meserii]. p . 57 [pictarea trapezei va fi rezolvată 
de Casa Bisericii]; ibidem, 1915, p . 17 [recepţia lucră
rilor]. p. 28 [recepţia picturii la trapeză], p. 40 [recep
ţia lucrărilor]; ibidem, 1942, p. 48 [restaurarea bisericii] 
p. 67 [refacerea laturii de vest a pridvorului], p . 69 
[t rans formarea pridvorului]. 

B i s e r i c a 5 f. N i c o I a e - F i I i t i s : Co-
municări III, XIX, 1926, p. 89 [despre publicaţie de 
I. C. Fi I itt i în SOV]. 

BRĂDENI, vezi Brădeşti, jud. Dolj . 
BRĂDEŞTI , jud. Dolj 
S t a ţ i u n e a p r e i s t o r i c ă d e I a V a

le a Re a : C. Moisil , Staţiunile preistorice, III, 1910 . 
p . 119. [pe harta lui Tocilescu] . 

Biserica Sf. Ioan B otezătorul: 
I. C. Filitti, Inscripţii şi ctitori din bisericile Doljului. 
li. Brădeştii din Faţă, (Dolj). XXII, 1929, p. 43 [deşi 
autorul indică ca hram Sf. Mihail şi Gavril (biserica din 
B·ădeştii - Bătrîni). biserica corespunde ca localitate, 
ctitor şi an cu biserica Sf. Ioan; portrete ctitori]; Pro
cese verbale, ACMI, 1915, p. 31 [ajutor oferit de familia 
Săulescu pentru lucrări de conservare]; I. D. Traja
nescu, Memoriu, ACMI, 1915, p. 57 [deviz]; Procese 
verbale, ACMI, 1943, p . 46 [restaurare], p. 49 [restau
rarea picturii]; vezi şi Brădeştii-Bătrîni. jud . Dolj. 

BRĂDEŞTll-BĂTRÎNI, jud. Dolj 
B i s e r i c a S f- ţ i i A r h a n g h e I i M i h a i I 

ş i G a v r i I : Al. M. Zagoritz. Sculpturi în piatră. 
VI, 1913, p. 70, 71, 72 şi pi . III, IV , VIII, IX [ancadra
ment uşă. fereastră, rozete, piatră găurită]; Erato, 
VIII, 1915, p . 96 [biser ica datează din 1752 şi nu 1827]; 
Şedinţele Comisiunii 1913. VI. 1913 p . 143 [propusă 
pentru restaurare şi clasare]; Raport pe anul 1919. VIII, 
1925,p . XI [restaurare începută în 1916]; Şedinţele Co
misiunii 1931, XXIV, 1931, p . 95 [licitaţie pentru repa
raţii]; N. Ghika-BJdeşti, Raport de activitate pe anul 
1930. XXVI. 1933, p . 143 [reparaţii]; idem, Oficiale. 
Memoriu/ pe 1932, XXVI, 1933, p . 190 [lucrări de docu
mentaţie]; idem, Evoluţia arhitecturii. IV. XX IX, 1936, 
p . 12, 15. 25. 28, 31. 34. 36. 47. 49, 91 - 92; fig. 670 -
680; idem, L'ancienne architecture, XXXV, 1942, p. 49, 
pi. XXVII. 

BRĂDEŞTll DIN FAŢĂ. vezi Brădeşti, jud. Dolj . 
BRĂDETU, jud . Argeş • 
Schitul Br ădet cu biserica lnăl-

ţ a re a Do m n u I u i: V. D .-ăghiceanu. Curteo 
Domnească din Argeş. Consideraţiuni istorice asupra bise
ricii Slnnicoară, X - XVI. 1917- 1923, p. 42, nota 1 
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[Mara, soţia lui Mircea cel Bătrîn, pomenită în pomel
nicul mănăstirii]; idem, Schitul Brădetul, Argeş, XVII, 
1924, p . 68 - 72 [istoric, pisanie, descriere, foto bise
rică şi icoane]; P. Demetrescu, Brădet: Note arhitec
tonice, XVII. 1924, p . 72 - 73 [descriere. cu plan, desen 
şi secţie]; Şedinţele Comisiunii 1924, XVII. 1924. p. 24 
[lucrări fotografice]; idem, 1925, XVII I, 1925 , p . V 
[nu se aprobă returnarea clopotelor pentru biserica 
din Şipote, laşi]; Raport pe anul 1925, XVIII, 1925, p. 
XVI II [diferite lucrări]; N . Ghika-Budeşti. Evoluţia ar
hitecturii . li. XXIII. 1930, p . 10 - 11, fig . 1 - 12; N. /or. 
ga. Icoana romdnească, XXVI. 1933 , p .14 [icoană şi por
tret al lui Matei Basarab]; idem, O nouă publicaţie cu 
vederi de monumente, XXX, 1937, p. 45 [despre repro
ducere publicată în Episcopia Argeşului. Glas pentru 
reînzestrarea ei, 1937]: N . Ghika-Budeşti, Artele minore 
bizantine şi romdne, XXX. 1937, p . 169 [icoane]; idem, 
Restaurarea bisericii mari a mănăstirii Cozia, XXXI. 
1938, p. 28 [datează din 14007 pronaos cu bolta cilin
drică]; idem, L'ancienne architecture, XXXV, 1942, 
p. 18 şi pi . VIII. 

BRĂDULEŢ, jud. Argeş 
B i s e r i c a S f. P a r a s c h i v a V. Bră-

tu I escu, Inscripţii de curind descoperite . III. Brătieni
Argeş, XXX. 1940, fasc. 103, p. 12- 13, 14 [nu a mai 
rămas decit altarul. pietre cje mormînt, cruci; cu foto). 

BRĂHĂŞEŞTI. jud. Galaţi 
Cetăţuia din „Valea Berheciu-

1 u i " : C. Solomon. Cetăţuia din valea Berheciului, 
XXII, 1929, p. 34 - 39 [ar fi din vremea lui Ştefan cel 
Mare; foto şi desene]. 

BRĂIEŞTI. jud. Suceava 
Biserica de lemn Sf-ţii Arhan

g he Ii : I. Nistor , P. Luţa, RSR, Cernăuţi, 1935, 
XXVIII, 1935, p. 139 [desfacerea bisericii. recuperare 
de obiecte istorice şi de preţ , foto la p. 141 şi ·142]. 

BRĂILA . jud . Brăila 
O r a ş: Al. Lapedatu . Vechile cetăţi romdneşti 

după contele de Longeron, '{III, 1915 , p . 72 [descriere 
oraş şi cet3.te]: N. Iorga, /n legătură cu o „Călăuză" 
necunoscută a maiorului D. Papazoglu, XXXII, 1939, 
p. 147 [„monument" rusesc, note istori ce] . 

Brăilita. Cimitire din neolitic 
ş i d i n p e 'r i o a d a d e t r a n z i ţ i e d e I a 
neolitic la bronz: C . M3isil, Staţiunile 
preistorice, III, 1910, p. 123 [pe harta lui Tocilescu]. 

C e ta t e a m e d i e v a I ă: Al. Lapedatu, Ve
chile cetăp romdneşti după contele de Longeron, VIII, 
1915, p. 72 [descriere oraş şi cetate]; M. Popescu 
Cetăţile turceşti din prejuru/ Principatelor Romdne, XX, 
1927, p. 82 - 84 [descriere oraş: plan şi gravură repre
zentînd atacul cetăţii de către ruşi în 1828]; N. Iorga, 
Les cMteoux occidentaux en Roumanie, XXII. 1929 , p. 
51, 52 [construită de turci către 1550, plan] . 

Biserica Sf-ţii Arhangheli Mi
h a i I ş i G a v r i I: Raport pe anul 1925, XVI II. 
1925, p . XVIII [diferite lucrări]; N . Iorga, Moschei pe 
pămînt romdnesc, XXII, 1929, p . 184 [fostă moschee, 
foto] .; idem, Cîteva /egdturi romdneşti, XXII, 1929, 
p. 180 - 183 [cu foto şi însemnare din 1813]. 

Biserica Sf. Spiridon: N. Iorga, 
Cîteva legături romdneşti, XXII, 1929, p. 181 - 183 
[carte provenind de la episcopia Proilavului (bisenca 
Sf-ţii Arhangheli)] . 

BRĂILIŢA , vezi Brăila, jud. Brăila . 
BRĂNEŞTI, jud . Dîmboviţa, vezi Pucioasa . 
BRĂNEŞTI. sect. agr. Ilfov 
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Satu I: C. Săvescu, Biserica de la Tânganu . 
Amintirile unui octogenar, XXII, 1929, p. 110 [colonie 
de bulgari]. 

B i s e r i c a S f, N i c o I a e ş i S f- ţ i i 
V o i e v o zi : Al. Zagoritz, Timp/a şi tronu/, VIII, 
1915, p. 62 [tîmplă) . 

BRĂNIŞTARI. jud. Giurgiu 
Biserica Sf. Gheorghe: l.Muşeţeanu, 

Biserica Sfintul Gheorghe din comuna Brăniştari-Vlaşca, 
XXXIII, 1940, fasc. 106, p. 44-45 [descriere, istoric, 
pomel nic, însemnări; biserica a fost dărîmată în 1932 
şi apoi refăcută; cu foto]. 

BRĂŞĂUŢI, vezi Piatra Neamţ, sat Brăşăuţi . 
BRĂ11ENI , vezi Brăduleţ, jud. Argeş 
BRĂTILA, jud. Bacău 
C. Moisil, Staţiunile preistorice, III, 1910, p. 173 

[pe harta lui Gr. Tocilescu]. 
BRĂTUŞENI, jud. Bălţi, azi în URSS 
Biserica din 1873: Gh. Bezviconi, 

Comunicări. Material istoric din Basarabia, XXXIII, 
1940, fasc. 103, p. 43 [ctitor, morminte]. 

BREAZA, jud. Prahova 
- BREAZA DE SUS, oraşul Breaza 
S t a ţ i u n e p r e i s t o r i c ă: C. Moisi I, Sta

ţiunile preistorice, III. 1910, p. 121 [pe harta lui Toci
lescu]. 

Biserica Sf. Nicolae: N . Ghika-Bu
deşt i, Evoluţia arhitecturii . IV. XXIX, 1936 , p . 118. 

BREBENI. jud. Olt 
B i s e r i c a S f. N i c o I a e : Redacţional . Co

municări. III, XIX, 1926, p . 89 [despre publicaţie I. C. 
Filitti în SOV] . 

BREBU, mănăstire, vezi Brebu-Mînăstirei , jud. 
Prahova 

BREBU-MÎNĂSTIREI. jud. Prahova 
Mănăstirea Brebu cu biserica 

Sf - ţi i A r han g he I i: G. Balş, Biserica Mirăuţi 
din Suceava , XVII, 1924, p. 172 [brîul turnului]; Raport 
pe anul 1925, XVIII, 1925 , p. XVIII [diferite lucrări]; 
Şedinţele Comisiunii 1926, XIX, 1926. p. VIII [reparaţii); 
lde 'TI 1931, XXIV, 1931, p. 94, 95 [reparaţia clopotni
ţei]; N. Ghi ka-Budeşti. Evoluţia arhitecturii . I li, XXV, 
1932, p. 13. 18 , 34, 62, fig . 260-270; Şedinţele Comisi
unii 1932, XXVI, 1933, p. 97 [restaurarea clopotniţei]; 
N. Ghika-Budeşti, Oficiate. Raport de activitate pe anul 
1930 , XXV I, 1933, p . 189 [reparaţ ia clopotniţei]; idem, 
Memoriul pe 1932, XXVI, 1933, p. 190 [lucrări de docu
men taţie); idem, L'ancienne architecture, XXXV, 1942 , 
p. 39, pi. XXII; Procese verbale, ACMI, 1942, p. 42 
[consoli dare după cutremur la biserică şi clopotniţă], 
p. 56 [instrucţiuni pentru lucrări]; ibidem, 1943, p. 34 
[aprobare deviz), p . 54 [lucrări la clopotniţă]. 

BREŢCU, jud . Covasna 
RSR Cluj 1925, XVIII. 1925, p . XXI, XXII [săpături 

arheologice]; I. Andrieşescu, Vasile Pirvan, XXII, 1929, 
p . 147 (săpături Em. Panaitescu]. 

BREZOAELE, jud. Dîmboviţa 
Biserica Adormirea Maicii Dom

n u I u i - C r u c e r u: I. D . Trajanescu, Diferite 
insripţii. Biserica Adormirii din căt. Cruceru, IX, 1916, 
p. 48; N . Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii. IV . XXIX, 
1936, p . 15, 99, fig. 798 - 808; N . Iorga, Biserici dim
bovicene , XXXII, 1939, p. 40-41, 43 [descriere, pisanie, 
ctitor, foto].; N . Gh i ka-Budeşti, L' ancienne orchitec
ture, XXXV, 1942, p. 52, pi. XXX. 

Biserica Sf. Nicolae-Brăiloiu: 
I. O. Trajanescu, Diferite inscripţii. Biserica Sf. Nicolae 
din căt. Brăl/oiu, IX, 1916, p. 47-48 [inscripţie]; V. 
Drăghiceanu, Biserica Brezaoe/e-Brăiloiu, Dimboviţo 
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XVII, 1924, p. 93 [pisanie, piatră de mormînt]; Proces€ 
verbale, ACMI, 1915, p. 33 [cercetare] . 

BREZOAIA, vezi Brezoaele, jud. Dîmboviţa 
BREZOI, jud. Vîlcea 
Biserica de lemn Intrarea în 

b i se r i că: V. Brătulescu, Biserici din Argeş şi Vil · 
cea, XVII, 1934, p. 43, 44 [stare proastă, pictură, foto]. 

- CĂLINEŞTI, oraşul Brezoi 
Biserica Cuvioasa Paraschiva 

d i n c i m i t i r: V. Brătulescu, Biserici din Argei 
şi Vi/cea. XXVII, 1934, p. 42 - 43 [pisanie, portrete 
ctitori, pictură, foto); N. Ghika-Budeşti, Evoluţia orhi· 
tecturii , IV, XXIX, 1936, p. 58, fig. 139 - 140; idem; 
L'oncienne orchitecture, XXXV, 1942, p. 52, pi. XXVIII; 
V. Brătulescu, Cronică, XXX, 1937, p. 44 [recenzie la 
articolul lui B. Slătineanu, Trei plăci de ceramică româ
nească din secolul al XVI-iea, motivul puilor de barză]. 

PROIENI, oraşul Brezoi 
Biserica Toţi Sfinţii: V. Prătulescu, 

Biserici din Argeş şi Vi/cea, XXVII, 1934 , p. 42 [desc ri
ere, pisanie, portrete ctitori. inscripţii, foto]. 

RREZUICA, vezi Gostavăţu, jud. Olt. 
BRÎNCENI, jud. Teleorman 
B i s e r i c a S f . E v a n g h e I i s t L u c a 

V. Brătulescu, Ctitoriile lui Mişa Anastasievici . Biserico 
din Clejani Vlaşco şi Brinceni-Teleorman, XVII, 1924, 
p. 187 [pisanie , ctitor]. 

BRÎNCOVENI , jud. Olt 
D . Tudor, Antichităţ ile din Romanaţi, XXVI, 1933, 

p. 78 [urme romane]. 
C u r t ea B r î n c o v e n i I or ş i pa 1· a -

c Ii su I Sf. Nicu I ae: V. Drăghiceanu, CurţilE 
domneşti brdncoveneşti. I. Doi ceşti. li , 1909, p. 104 
IV. Curţi şi conace fărămate. IV, 1911, p . 53 - 68 [istoric 
plan de situaţie, foto, pisania paraclisului, crucea lu 
Pesena Levin); V. Lămuriri asupra curţii din Brâncoven 
după planuri contemporane, VI, 1913, p. 132- 133 [des · 
crierea inginerului austriac Weiss cu plan şi veder€ 
perspectivă]; idem, Palatul de la Brdncoveni, VIII, 1915 , 
p . 192 [propus ca loc de încheiere a păcii din 1718 
între nemţi şi turci, care însă s-a ţinut la Passarovitz] ; 
M. Popescu, Oltenia în timpul stdpinirei austrtece (1718 -
1739 ), XIX, 1926, p. 106 - 107 [cu perspectivă şi plan 
al palatului; restaurare]; N. Ghika-Budeşti, Evoluţi a 
arhitecturii. III, XXV, 1932, p. 75. 

Mănăstirea Brîncov eni cu bise
r ic a, b o I n i ţ a ş i c I ă d i r i I e a n ex ă : 
V. Drăghiceanu, Curţile domneşti brdncoveneşti. IV . 
Curţi şi conace fărămate, IV, 1911, p . 68 - 78 [cu foto); 
I. Kalinderu, Al. Lapedatu, Raport general CMI , 191 2. 
V, 1912, p . 188 [lucrări de restaurare la biserica mare); 
Şedinţele Comisiunii 1913 , VI, 1913, p . 201 [recepţia 
lucrărilor); Raport pe anul 1923, XVIII. 1925, p. XV 
[tencuiri, r<.faceri pardoseală, vopsitorii , con sol idăn, 
etc.); Raport pe anul 1925, XVIII, 1925, p . XVIII [d ife
rite reparaţii la paraclis]; N. Ghika-Budeşti, Evoluţia 
arhitecturii, III, XXV, 1932 , p. 9, 26, 64, 75 - 76, fig. 
417 - 426 [mănăstire clopotniţă]; ibidem IV, XXIX, 
1936, p . 29, 45, 69, 71, fig. 330 - 346 [bolniţă); N . 
Iorga, O descriere din 1859 o monumentelor Jării Româ
neşti, XXX. 1937. p . 86 [după Th. Margot, O viatorie]; 
N. Ghika-Budeşti, l'ancienne orchitecture, XXXV, 
1942, p . 39, 53, pi. XXII, XXXII; Procese verbale, ACMI, 
1914, p. 38, 41 [controlul devizului lucrării, aprobare], 
p. 43 - 44 (se caută pictor pentru biserică), p. 45 (D . 
Belizarie se oferă să facă pictura, C. Basarab-Brînco
veanu este invitat să o plătească) p . 46 (icoana, ,împrumu
tată" de I. Kalinderu va fi scoasă din muzeul său şi 
înapoiată]; I. D. Trajanescu, Memorii, 6, ACMI. 1914, 
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p. 70-71 [lucrările efectuate la biserică în 1914, lu
crări de viitor]; Procese verbale, ACMI, 1915, p. 22 
[aprobare proiect pentru uşa bisericii], p. 29 [apro
bare ofertă pentru uşă], p. 41 [reparaţia acoperişului 
bolniţei]; I. D. Trajanescu, Memoriu, ACMI, 1915, 
p. 56 [lucrări efectuate în 1915]; C. Bobulescu, Candela 
de fa temelia bisericii din Cotmeono, ACMI, 1942, p. 
124-125 [reclădirea bisericii de Constantin Brânco
veanu, slujba de începerea construcţiei]. 

BROASCA, jud. lsmail, azi în URSS 
Biserică: Gh. Bezviconi, Comunicări. Material 

istoric din Basarabia, XXXIII, 1940, fasc. 103, p. 45 
[ctitor, mormînt]. 

BROŞTENI, jud. Vaslui 
Biserică: Raport pe anul 1925, XVIII, 1925, 

p. XVIII [diferite lucrări]. 
BROŞTENI, biserică, vezi Ocnele Mari, jud. Vîlcea, 

biserica Sf. Ioan Botezătorul - Broşteni. 
BRUSA, Turcia 
Moscheia din Tegirghe: G. Balş, 

N. Ghika-Budeşti, Messembrio, V, 1912, p . 14 [orna
mentaţie]. 

BRUSTURI, jud. Neamţ 
Biserică: Raport pe anul 1925, XVIII, 1925, 

p. XVIII [diferite I ucrări]; Procese verbale, ACMI, 1942, 
p. 32 [mutarea tîmplei vechi]. 

BUCIULEŞTI, vezi Podoleni, jud. Neamţ. 
BUCIUMENI, jud. Bălţi, azi în URSS 
Biserică din 1 8 2 2 : Gh. Bezviconi, 

Comunicări. Material istoric din Basarabia, XXXIII, 
1940, fasc . 103, p. 44 [ctitor, morminte]. 

BUCIUMENI, jud. Ilfov, vezi Dimitrie Cantemir, 
corn. Izvoarele, jud. Giurgiu. 

BUCIUMI, jud. laşi 
B i s e r i c a S f. N i c o I a e: Raport pe anul 

1925, XVIII, 1925, p. XVIII [fdiferite lucrări]. 
BUCOV, jud. Prahova 
B i s e r i c a N a ş t e r e a S f. I o n ş i S f. 

Treime: Al. Zagoritz. Sculpturi rn piatră, VI, 1913 
p. 69, 72, pi. li, X; N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitec
turii, fli, XXV. 1932, p. 87; Nouă monumente istorice 
(decrete regale), ACMI, 1915, p . 12-H [expunere de 
motive semnată de I. G. Duca, ministrul Cultelor; 
decret semnat de regele Ferdinand şi contrasemnat 
de I. G . Duca]; Procese verbale, ACMI, 1915, p. 19 
[nu se aprobă dărîmarea. va fi declarată monument 
istoric], p . 23 [cercetarea modului cum a fost r efăcută 
biserica]; Biserici declarate monumente istorice, ACMI, 
1942, p. 12; ibidem, 1943 , p. 13 . 

BUCOVA, jud. Caraş-Severin, vezi Poa r ta de 
Fier a Trans ilvaniei 

BUCOVĂŢ, vezi Craiova, jud. Dolj. 
BUCOVINA 
Raport general CM/ 1908, I, 1908, p. 182-183 

[audierea raportului Comisiei pentru cercetarea monu
mentelor istorice din Bucovina]; Al. Lapedatu, Lucră
rile Comisiunii 1908, I, 1908, p. 188 [donaţie G. Balş 
cătr~ CMI : colecţie de fotografii cu monumente isto
rice din Bucovina]; I. Strzygows ki, Comori de artă în 
Bucovina, VI , 1913, p. 128-131 [cu notă-prefaţă de G. 
Murnu (p. 128)]; I. Veslovschi, Cele mai vechi cruci de 
mină din Bucovina, Vili, 1915, p. 21-29 [cu notă de dr. 
I. Grămadă şi foto]; G . Balş , Bisericile lui Ştefan-ce/
Mare, XVIII, 1925, Indice; Şedinţele Comisiunii 1925, 
XVIII, 1925, p . III [editarea la Cernăuţi a unui album 
al monumentelor istorice din Bucovina]; V. Drăghi
ceanu, Bibliogra(ie, XXII, 1929, p. 45-47 [recenzie la 
I. D. Ştefănescu, L'evo/ution de la peinture re/igieuse]; 
V. Brătulescu, Comunicări. I. Biserici din Transilvania 
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şi Bucovina, XXVIII, 1935, p. 81-82; //. Bisericidin 
Bucovina, p. 87-89 [cu foto]; C. Ambrojevici, Raport, 
ACMI, 1942, p. 171-173; ibidem, 1943, p. 95-96; 
Procese verbale, ACM I, 1943, p. 46 [cercetarea mon ll
mentelor ce urmează să fle restaurate sau reparate], 
p . 76 [se vor respecta dispoziţiile CMI pentru restau
rarea şi conservarea monumentelor]; Vezi şi cap . A 
XIV CMI, 9. 

BUCŞANI, jud. Vîlcea 
B i s e r i c a B u n a V e s t i r e: Şedinţele Co-

misiunii 1924, XVII, 1924, p. VI [executare de lucrări]. 
BUCŞĂNEŞTI, jud . Argeş, vezi Bllcşeneşti. 
BUCŞENEŞTI, jud . Argeş 
B i s e r i c a A d o r m i r e a M a i c i i D o m

n u I u i, S f . G h e o r g h e ş i S f. M i h a i I : 
V. Drăghiceanu, Curtea domnească din Argeş, X-XVI, 
1917-1923, p. 33-34 [pisanie, ctitori]; Şedinţele Comi
siunii, 1925, XVIII, 1925, p. VIII [despre raportul arhi
tectului Budişteanu privind starea bisericii]; Procese 
verbale, ACMI, 1942, p. 38 [restaurare]. 

BUCŞENEŞTl-LOTAŞI, jud. Argeş 
Biserica Sf. Nicolae-Hîrteşti: 

N. Ghika-Budeşti, Biserica din Hfrtieşti-Muscel, XXVII, 
1934, p. 19-27 [descriere, istoric, planuri, foto]; 
idem, L'ancienne architecture, XXXV, 1942, p. 25-
26, pi. XI. 

BUCUREŞTI 
Or a ş : Raport general CM/ 1907, I, 1908, p. 32 

(au fost dărîmate monumente istorice!]; V. Drăghi
ceanu, Curţile domneşti brîncoveneşti. li. Mogoşoaia , li, 
1909, p . 151 [podul Mogoşoaei s-a numit astfel încep înd 
cu 1702, înainte se numea Uliţa Mare]; Sp. Cegăneanu 
O (otogro fie din 1856 a oraşului Bucureşti, IV, 1911 , p. 
48 [identificări de clădiri pe fotografia reprod usă]; 
V. Drăghiceanu, O piatră de hotar a vechilor Bucureşu , 
IV, 1911, p. 107 [inscripţie pe o cruce ridicată în 1742 
indicînd limita moşiei mitropoliei. Se afla „pînă de 
curînd" în strada Cazărmii]; Sp . G. Haret. O scnsoare 
cu privire la Bucureştii de la 1856, IV, 1911, p . 150-
151 [identificări de clădiri pe fotografia publicată de 
Cegăneanu]; O. Lugoşianu, Stampe vechi în(ăţ1şînd 
vederi din Bucureşti, V, 1912, p. 79-82 [2 stampe d in 
albumul lui Robert Ainslie din 1801: palatul domresc 
şi vedere din apropierea Bucureştilor]; V. Drăghicean u, 
Difente inscripţii. Coloana din piaţa Sf. Anton, Bucureşti , 
IX, 1916, p. 47 [incendiu în 1847 , în ziua de Paşt e); 
Gh. Nedioglu, Stovropo/eos, XVII, 1924, p . 156 [cutre
mure la 26 martie 1790, 27 noiembrie 1793, feb rLarie 
1794 , 14 octombrie 1802, 1838]; Şed1nte le Comis unii 
1925, XVIII, 1925, p. VII [se propune un com itet pentru 
redactarea tJrei Călăuze a Bucureştilor]; N . Iorga, 
Două mănăstiri dîmbovi ţene . li. Mănăstirea Butoiu, 
XXII, 1929, p. 25 [cut remur în 1838, incend ii în 1844 
şi 1847]; idem, Les châteoux occidentaux en Roumcnie , 
XXII, 1529, p . 69 [gustul caselor din secolul XI X „este 
mai mult dEcît uiticabil " ]; idem , Monumentele istorice 
româneşti ş i Doponte, XXVI, 1933, p. 157 [cium ă în 
1738]; idEm, O descriere din 1859 a monumente/or Ţăr ii 
Româneşti, XXX, 1937, p. 86 [după Th . Margot. O 
v1atorie; istoricul o raş u lui după focul di n 1847. t ea ma 
„lovirii de căluş ' ']; icl Em, Cronică, XXX, 1937 , p. 143 
[recenzie la A. C. Corbu ş i H. Op resc u , Bucureşti 
Documente iconografice]; L. Moga, Lămunr i cu pr;v1re 
Io vechimea bisericii Sf. Pantelimon din Bucureş li. O 
rectificare, XXX. 1937 , p. 175-178 [hotărni cii di n 
1848 ale moşiilor mănăstirii Pantel imon]; ide m, Un 
plan inedit de la 1847, XXX, 1937, p. 179-184 [partea 
dintre Calea Moşilor şi Şoseaua Mihai Bravu: ul iţi , 
p. 180-182 (Tabacilor, Dudescului, Podul Tîrgului de 
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Afară (Calea Moşilor), Oborului, lancului, Drumul 
Sării, uliţa Vergului, lancvli.Ji, drumul Izvorului, strada 
Traian ş . a.); biserici, p . 182-183; via domnească, p. 
183; diferite proprietăţi şi case vechi, p . 183-184]; 
N. Iorga, În legătură cu o „Călăuză" necunoscută a ma
iorului D. Papazoglu, XXXII, 1939, p. 147 [hoteluri, 
locu ~ i vrednice de cercetat, aprovizionare cu apă a 
capitalei, mori, monumente; invitaţie la muzeul Pap pa
soglu etc .]; N . Iorga, Cronică, XXXIII , 1940, fasc. 104, 
p. 95 [despre stampă reprezentînd inundaţiile din 1864, 
pu b l icată în GM, IX, 433); P. Smărăndescu, Note şi 
reflexii, XXXV, 1942, p . 192-196 [recenzie la Istoria 
Bucureştilor de N. Iorga; despre „Şosea" , creată şi plan
tată de generalul Kiseleff, p. 195; „parcul Bonaparte" 
cu case în sti I german, p. 194]; A . Sacerdoţeanu, Recensii, 
XXXVIII, 1945, p. 82 [la V. Bilciurescv, Bucureştii şi 
bucureştenii de ieri şi de azi, B ucureşti 1945 şi la G. 
Costescu, Bucureştii Vechiului Regat], p. 82-84 [la G. 
Crutzescv , Podul Mogoşoae1] , p . 84-86 [la I. Ionaşcu, 
Documente bucureştene], p . 87 [la G. Potra, Hanurile 
bucureştene, Bu cureşti , 1943]; Procese verbale, ACMI, 
1915, p. 25 [cu ocazia sistematizării oraşului, CMI co
munică faptul că toate bisericile şi clădirile ante 1834 
sint monumente istorice]; C. Bobulescu, Candela de la 
temelia biserieti din Cotmeana, ACMI, 1942, p. 115, 
nota 2 [legenda întem e ierii oraşului]; Procese verbale, 
ACMJ, 1943, p . 82 [necesitatea de a se întocmi un in
ventar şi un ghid al monumentelor istorice din oraş]; 
G. D . Florescv, Casa cu lanţuri, ACMI, 1943, p. 101 
[1nceputurile oraşului, case vechi care au d ispărutj. 

C etate a S u c u r e ş t i : Al. Lapedatu, Două 
vechi cetăţi romdneşti . Poenarii şi Dîmboviţa, 111, 191 O, 
p. 179-180 [cetatea Dîmboviţei „de jos"]; idem, 
Meşterii biserici/or din Ţara Romdnească, V, 1912, p. 
179 şi nota 15 [construită de Vlad Ţepeş cu meşteri 
ardeleni (Cetatea Dîmboviţei de jos)]; A. Vasilescv, 
Cetatea Dlmboviţa, XXXVIII, 1945, p . 28-46 [cu istoric, 
hartă, plan, foto] . 

Curte a Arsă: H . Stahl, Mănăstirea Mihai 
Vodă palat domnesc, VII, 1914, p. 35-39 [vederea pu
blicată de Lugoşianu în SCMI, V, 1912, p . 80 reprezintă 
curtea de la Mihai Vodă şi nu Curtea Arsă); C. I. Ka
radja, Două vederi ale palatului din Bucureşti, XVII, 
1924, p. 65-66 [cu gravură a palatului. în 1795. Curtea 
a ars în 1813); V. Drăghiceanu , Citeva note asupra 
Curţii Arse, XVII, 1924, p . 66-67 [istoric, cu plan 
Borroczyn]; A . Susuioceanu, Un palat domnesc din 
vremea fanarioţilor: Curtea Nouă din Bucureşti, XXII, 
1929, p . 123-137; [ruine Curtea Arsă, situată după 
autor pe dealul Arsenalului, cu reproduceri după 
planuri le Sul zer şi Borroczyn, gravuri, foto; vederea 
publicată de O . Lugoşianu reprezintă Curtea Arsă]; 
N. Ghika-Sudeşti, Evoluţia arhitecturii, IV, XXIX, 
1936, p. 114. 

Curtea domnească de la mănăs 
li re a Mihai Vodă: O . Lugoşianu, Stampe 

vechi lnfăţişînd vederi din Bucureşti, V, 1912, p . 79-
82 [din albumul lui Robert Ai ns I ie: palatul domnesc 
din Sucvre şti la 1801 , cu reprodu ce r i după gravuri] ; 
H. Stah I, Mănăs t i rea Mihai Vodă palat domnesc, VII, 
1914, p . 35- 39 [cu 12 foto ; d escr ie re de Chi shull; 
autorul cred e că st ampa rep rodusă de Lugoş ianu repre
zintă palatu l de la Mihai Vodă ş i nu „C urtea Arsă"]; 
C. I. Karad ja, Două veden ale palatu lui din Bucureşti, 
XVII, 1924 , p. 65-66 [cu stampă reprezentînd „Inte
rior di n palatul domnesc în 1793" , după albumul lui 
si r Ro be rt Ains lie]; V. D răghiceanu, Citeva note asupra 
Curţii Arse, XVII , 1924, p . 66-67 [cu reproducere 
plan Borroczyn; discuţie asupra acuarelei reprodusă 
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de Lugoşianu); A . Susuioceanu, Un palat domnesc 
din vremea fanarioţilor : Curtea nouă din Bucureşti, XXII, 
1929, p. 123-137 [şi despre cvrtea de la Mihai Vodă , 
cu reproduceri după planurile Sulzer, 1781 şi Borroc
zyn , 1852]; H. Teodoru, Recens1i, XXXVI, 1943 , p . 121 
[la I. Ionaşcu, Un plan inedit al Curţii Vechi din 1799, 
publ icat în RIR, XIII, 1943, fasc . I, p . 55-57); N . Iorga, 
Ce este un monument istoric, ACMI, 1914, p . 131 
[valoarea istorică a palatului). 

C u r t e a V e c h e : I. D. T rajanescu, Mitro
polia din Bucureşti, V, 1912, p. 144-146 [înfiinţare, 
descrierea lui Paul din Alep , amplasare]; H. Stahl , 
Mănăstirea Mihai Vodă palat domnesc, VII , 1914. p . 31 
[amplasament]; V . Drăghiceanu, Citeva note asuprG 
Curţii Arse, XVII, 1924, p . 66 [ruinată de vechime ş i 
de războiul turco-rus din 1769-1774); A . Busuio
ceanu, Un palat domnesc din vremea fanarioţi /or : CurteG 
Nouă din Bucureşti, XXII, 1929, p . 129-130 [era „su r· 
pată" la 1786, pe vremea lui Nicolae Mavrogheni; la 
1793 era cu totul părăsită]; N. Ghika-Budeşti, Evoluţia 
arhitecturii . IV, XXIX. 1936, p. 114 [Curtea Veche şi 
palatul lui Ştefan Cantacuzino]; H. Teodoru, Ba1G 
Curţii Vechi din Bucureşti, XXXV, 1942, p. 167-172 [cu 
planuri, desene, foto]; idem, Recensii, XXXVI, 1943, p . 
120-123 [la I. Ionaşcu, Un plan inedita/ Curţii Vechi din 
1799, în RIR, XII I, 1943, fasc. I. p. 55-77, cu planuri]. 

Palatul lui Gheorghe Bibescu
Băneasa: V. Drăghiceanu, Palatul lui Bibescu de la Bă
neasa, VII. 1914, p . 174-179 [istoric, descrierea rui
nelor, foto). 

P a I a t u I I u i B r î n c o v e a n u (fost în 
Piaţa Unirii): V. Drăghiceanu, Curţile domneşti Brdnco
veneşti. III. Pot/ogii. III, 1910, p. 66 [grădini admirate de 
Def Chiaro); idem, IV. Curţi şi conace fărimate, IV , 
1911, p. 52-53 [istoric], p. 64-65 [primirea amba
sadorului englez Paget]; idem, O piatră de hotar a ve
chilor Bucureşti, IV, 1911, p . 107; idem, Mormîntul /u1 
Constantin Brdncoveanu Basarab Voevod, VII, 1914, p. 
113 [arestarea domnului în palatul său); idem, Citeva 
note asupra Curţii Arse, XVII, 1924 , p . 66; idem, Palatul 
lui Constantin Vodă Brdncoveanu din Bucureşti, XIX, 
1926, p. 1-8 [istoric, foto]; A. Susuioceanu, Un palat 
domnesc din vremea fanarioţtlor: Curtea Nouă din Bucu
reşti, XXII, 1929, p. 123, 134 [reşedinţa lui Alexandru 
I psi I ante în 1774]. 

Palatul lui Şerban-Vodă Canta-
cuzino, fost pe Calea Victoriei de azi , l i ngă bise
rica „ Doamnei" : A . Sacerdoţeanu, Recensii, XXXVIII , 
1945, p . 83 [la Gh. Crutzescu, Podul Mogoşoae1; trans
format devine Legaţia Rusiei, dărîmată în 1934]; G . D. 
Florescu , Casa cu lanţuri , ACMI, 1943 p. 104 [ajuns 
dărăpănat în posesia unui Sakelario, apoi devenit 
Legaţia Rusiei]. 

Palatul lui Caragea pe Podul Mogo
şoaei : A . Busuioceanu, Un palat domnesc din vremea 
fanarioţi/or: Curtea Nouă din Bucureşti, XXII, 1929, 
p. 126-127. 

Pa I a t u I I u i G r i g o r e G h i c a pe Podul 
M ogoşo;;e i , vezi Casa Cost ache Ghica Bri gadierul. 

P a I a t u I G r i g o r e G h i c a - T e i , St rad a 
Doamna Gh1ka, 5 : V. Drăghiceanu , Curţile domneş ti 
brin coveneş ti. li . Mcgoşcaia, li , 1909, p . 150 [palat de 
vară a l lu i G ri gore Gh ica Vodă]. 

P a I at u I d omne sc de pe Podu l M ogoşoaei 
(fostul pal at al lui Dini cu Golescu): N . Io rga, Cron ică• 
XXX, 1937, p . 143 [d espre vedere d e Huber în 1866]: 
A . Sacerdoţeanu, Recens ii, XXXVIII, 1945 , p . 84 [la 
G. Crutzescu, Podul Mogoşoaei]; G . D . Florescu, Casa 
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cu /anţuri, ACMI, 1943, p. 104 [la Puţul cu Zale, vatra 
fostului palat regal]. 

Chioşcul lui Alexandru lpsilan
t i de la mănăstirea Cotroceni. dărîmat 1893: V. Dră
ghiceanu. Curţile domneşti brîncoveneşti. li . Mcgoşoaia, 
li. 1909. p. 151 [locul de vilegiatură al domnullli]. 

Chioşcul de lemn al lui Alexan
d r u I p s i I an t i de la Herăstrău, refăcut în zid 
de Alexandrll Moruzi: V. Drăghiceanu, Curţile domneşti 
brdncoveneşti. li. Mogoşoaia. 11. 1909, p. 151 [despre 
chioşcul lui lpsilanti ş1 „casa de ţară" a lui Moruzi]. 

Casa de petrecere a 1ui Mavro
g h e n i : V. Drăghiceanu, Curţile domneşti brînco
veneşti. li . M:JgoşoalO, li, 1909, p. 51- [la capul podului 
Mogoşoaei, dărîmată la mijlocul secolului XIX]. 

P a I a t u I Ba r b u Ş t i r b e i. Calea Victoriei 
107: A. 5acerdoţeanu, Recensi1. XXXVIII, 1945, p . 
88 [la G. Crutzescu, Podul Mogoşooe1]. 

B I o c u I „ Ad r i a t i c a " : A. Sacerdoţeanu. 
Recensii, XXXVIII, 1945, p. 84 [la G. Crutzescu, Podu/ 
Mogoşoaei; pe locul casei lui Iancu Ghica, ·apoi cafe 
Fialkovski şi „Eliseu"J. 

Ca s a d oct o r A n g e I e s c u, Strada C. A . 
Rosetti: P. Smarandescu. Note şi reflexu. XXXV, 1942. 
p. 194 [arhitect I. Socolescu]. 

Casa Assan, piaţa Cosmonauţilor, nr. 9: 
A. Sacerdoţeanu, Recensii, XXXVIII, 1945 , p. 83 [la 
G. Crutzescu. Podul Mogoşooei; devenită hotel „Me
tropol" la 1880]. 

Casa „ Baza c a ": L. Moga. Un pion inedit de 
la 1847. XXX. 1937, p. 184 [foste locuinţe ale boie
ri lor Grădişteni]; G. D. Florescu, Cosa cu lanţuri, 
ACMI, 1943, p. 102 [pe locul fostelor puşcării dom
neşti]. 

C as a B ă I ă c e a n u: A. Sacerdoţeanu, Re
censii, XXXVIII, 1945, p. 83 [la G. Crutzescu, Podul 
Mogoşoaei; dărîmată de C . Brîncoveanu. care face aci 
un han; Palatul Poştelor este pe acelaşi loc]. 

Casa B.e I I u (vechea bibliotecă a Academiei 
Române): A . Sacerdoţeanu, Recensli. XXXVIII, 1945, 
p. 84 [la G. Crutzescu. Podul Mogoşoae1J. 

Casa B o I i n t i ne an u: P. Smararidescu, 
Note şi reflexii, XXXV, 1942, p. 194 [arhitect Şt. 
Burcuş] . 

C a s a ( h a n u I ) B os s e I : A. Sacerdo-
teanu, Recens1i, XXXVIII. 1945, p. 83 [la G. Cru
tzescu, Podul Mogoşoaei; avea sală de bal şi de teatru, 
dărîmată 1913), p . 87 [la G . Potra, Hanurile bucureş
tene, Bucureşti. 1943]. 

Casa B r în c ove an u: A. Sacerdoteanu, 
Recensii, XXXVIII, 1945. p. 84 [la G . Crutzescu.' Podul 
Mogoşoaei; devenită laborator. apoi temeliile proiec
tatului Institut de Cultură Italiană]. 

Casa Nicolae Brincoveanu: A. Sacer
doţeanu, Recensii. XXXVIII. 1945, p. 83 [la G . Cru
tzescu, Podul Mogoşooei; la început reşedinţa copii lor 
lui C . Brincoveanu, dărîmată 1912; fostă pe locul blo
cului turn de la Capul Podului]. 

C a s a B u r c h i : A. Sacerdoţean u. Recensi i. 
XXXVIII , 1945, p. 84 [la G. Crutzescu, Podul Mogo
şoaei; dărîmată] . 

C a s a C a n d i a n o - P o p e s c u : P. Sma
randescu, Note şi reflexii, XXXV, 1942, p. 194 [arhi
tect Cristofi Cerkez]. 

Pa I a t u I G o g u C a n ta c u z i n o. Calea 
Victoriei, 141: A. Sacerdoţeanu. Recensii, XXXVIII, 
1945. p . 84 [la G . Crutzescu, Podul Mogoşooei; con
struit 1900). 
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Casa banului Grigore Cantacu
zino: A. Sacerdoţeanu. Recensii, XXXVIII. 1945 
p. 84 [la G. Crutzescu, Podul Mogoşoaei; dărîmată ir 
1878). 

Casa Cap ş a, vezi Casa Radu Slătineanu 
C a s a B a r b u C a t a r g i u : V. Sacerdo · 

ţeanu, Recensi1, XXXVIII, 1945, p. 84 [la G. Crutzescu, 
Podul Mogoşoaei; din secolul XVIII). 

Casa C e r k e z, Calea Victoriei : P. Smarandescu, 
Note şi reflexii, XXXV. 1942, p. 194 [stil neogotic, 
arhitect Gr. Cerkez]; A. Sacerdoţeanu. Recensii, 
XXXVIII,. 1945. p. 84 [la G . Crutzescu, Podul Mogo
şoaei; din 1900). 

Casa Ce s ian u, Calea Victoriei, 174: A. 
Sacerdoţeanu. RecenSll, XXXVIII, 1945. p. 84 (la G . 
Crutzescu. Podul Mogoşoae1; fos1ă casă Hlipescu]; G. D. 
Florescu, Caso cu lanţuri, ACMI, 1943, p. 105--106 
[apoi Legaţia Germaniei]. 

Casele Ciurcu, strada Labirint: V. Dră
ghiceanu, Case vechi în Bucureşti. Casele Ciurcu, strado 
Labirint, IX, 1916, p. 96 („dărîmată lunile trec ute"; 
despre plan]; P. Smarandescu, Note şi reflexii, XXXV, 
1942, p. 194 [azi dărîmată) . 

Casa Corbenilor: G. D. Florescu. 
Cosa cu lanţuri. ACMI, 1943. p. 104 (fostă pe locul hote
l ului Bulevard]. 

Casă, strada Cosma, 7: A. Zagoritz, Sculpturi 
în piatră de pe la bisericile munteneşti, VI. 1913. p. 68 
şi pi. I. 

Casa Costescu : A. Sacerdoţeanu, Re
cens1i, XXXVIII, 1945, p . 83 [la G . Crutzescu. Podul 
Mogoşoaei]. 

Casa inginer Cotesc u, strada Lumi nii: 
P. Smarandescu, Note şi reflexii, XXXV, 1942. p. 194 
[arhitect P. Smarandescu). 

Casa C re t zea n u: A . Sacerdoţeanu. Re
censii, XXXVIII, 1945, p. 83 [la G. Crutzescu. Podul 
Mogoşoaei; aici s-au succedat băcăniile Colţescu şi Cio
banu]. 

Case I e Dăm ă ro a ei: A . Sacerdoţeanu, 
Recensii, XXXVIII, 1945, p. 83 [la G . Crutzescu , Podul 
Mogoşoaei; aici îşi avea palatul Alexandru lpsilanti în 
1774. devine „Agia" în 1831, apoi H6tel de France; 
foste în faţa hanului Zlătari]. 

Casa De ş I i u: A Sacerdoţeanu, Recensi1, 
XXXVIII, 1945, p . 84 (la G. Crutzescu, Podul Mogo
şoaei; azi dărîmată). 

Casa Dissescu, Calea Victoriei. 196: 
P. Smarandescu, Note şi reflexii, XXXV, 1942, p. 194 
[arhitect Grigore Cerkez]; A. Sacerdoţeanu, Recensii, 
XXXVIII, 1945, p. 84 (la G . Crutzescu, Podul Mogo
şoaei]. 

Case Ie Dude s cu, ruine pe strada Apolodor : 
V. Drăghiceanu, Curţile domneşti brfncoveneşti. li. Mogo
şoaia. li. 1909, p. 151 [frumuseţea lor); idem, Cose 
vechi din Bucureşti : Casele Dudescu, IX. 1916, p . 96 
(pivniţă boltită); A. Busuioceanu, Un palat domnesc 
din vremea fanarioţilor: Curtea Nouă din Bucureşti, 
XXII, 1929, p. 124 [pe locul cartierului Dud eşti; des
criere Ion Ghica]. 

C a s a P a n d e I e E I i a d e : A Sacerdo-
ţean u, Recensi1, XXXVIII, 1945, p. 84 (la G . Crutzescu, 
Podul Mogoşoaei, dărîmată pentru lărgi rea străzii]. 

Case Ie Ferat i: V. Drăghiceanu , Palatul 
lui Constantin Vodă Brfncoveanu din Bucureşti, XIX, 
1926, p . 8. nota 3. 

C a s a F i I i p e s c u: A. Sacerdoţeanu, Re
censii, XXXVIII, 1945. p. 84 (la G. Crutzescu, Podul 
Mogoşoaei; apoi între 1867-1870 Minister de Interne, 
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Ministt.r de Ext~rne, Monitorui Oficial şi în fine la 
1870 „Casa Domeniilor Coroanei"). 

Casa fostă Filipescu, fostă mu
z e u m u n i c i p a I : H. Teodoru, Amestec de sti
luri, XXXVIII, 1944, p. 91 -92 (pietre folosite drept 
copertină şi provenind de la ferestrele unui monument 
necunoscut, cu releveu]. 

Casa A Ie c u Fi I i pe s c u - V u I pe, 
mare I o g of ă t: G. D . Florescu, Coso cu lanruri, 
ACMI, 1943, p . 106. 

Casa Pană Filipescu: ASacerdoţeanu, 
Recensii, XXXVIII. 194S, p . 83 [la G . Crutzescu, Podul 
Mogoşoaei; în căsuţele care i-au luat locul după ruinare 
şi-au început, la 1832, activitatea fraţii Capşa). 

Casa Zincăi Filipescu-Drugă-
n e s cu: A. Sacerdoţeanu, Recensii, XXXVIII, 1945, 
p. 83 [la G . Crutzescu, Podul Mogoşooei; Costache Fili
pescu, la vîrsta de 11 ani, provoacă aici marele incen
diu din 1847). 

Casa M a n o I ac h e F I o re s c u, ma re 
vornic: G . D. Florescu, Coso cu lanţuri, ACMI, 
1943, p. 105 [pe locul fostei case s-a construit blocul 
CAM). 

Ca s a F I o re s c u - M a n u: A. Sacerdo-
ţeanu, Recens{i, XXXVIII, 1945, p. 84 (la G . Crutzescu, 
Podul Mogoşooei]; G . D. Florescu. Caso cu lanţuri, ACMI, 
1943, p. 102 [pe locul teatrului „Regina Maria"). 

Casa g e n e r a I Fot i n o: A. Sacerdo-
ţeanu, Recensii, XXXVIII, 1945, p. 84 [la G . Cru
tzescu, Podul Mogoşoaei]. 

Palatul Marelui spătar Ghica 
Băneasa : V. Drăghiceanu, Curţile domneşti brincove
neşti. fi. Mogoşoia, li , 1909, p. 150 [mari petreceri în 
fiecare duminică pe vremea lui Bibescu). 

Casa Costache Ghika-Brigadi-
eru I, apoi palat domnesc (pasajul Comedia): N . 
Iorga, O descriere din 1859 o monumentelor Ţării Rom,j
neşti, XXX. 1937. p. 86 [palatul lui Grigore Ghica 
descris de Th. Margot: „eleganţi portici ornaţi de 
sculpturi"]; A. Sacerdoţeanu, Recensii, XXXVIII, 1945, 
p. 83 [la G. Crutzescu, Podul Mogoşooei; aci au locuit 
Vodă Caragea şi Vodă Suţu. Reparaţii în 1822 de Grigore 
Ghica, fresce de Giacometti]; G. D. Florescu, Cosa cu 
lanţuri, ACMI, 1943, p. 104. 

Case I e G h ic a de la Plumbuita: V. Drăghi
ceanu, Curţile domneşti brîncoveneşti. fi . Mogoşoaia, 
li. 1909. p. 151 . 

Casa ban u I u i M i ha i G h i ca: N. 
Iorga, Cronică, XXX, 1937, p. 143 [despre gravura 
lui Bromser]. 

Casa G o Ies cu, vezi palatul domnesc, pe 
Podu I Mogoşoae i. 

Casa Iordache Golescu, vornic: 
G. D . Florescu, Casa cu lanţuri, ACMI, 1943, p. 106 
[„părintele culturii naţionale"). 

Casa G r ă d i ş te a n u - G h i ca, strada Ni
colae Iorga, 1 : A. Sacerdoţeanu, Recensii, XXXVIII, 
1945, p. 84 [la G . Crutzescu, Podul Mogoşooei]. 

Casa Ştefan Greceanu: Sp .C.Haret, 
O scrisoare cu privire fa Bucureştii de fa 1856, IV, 1911, 
p. 151 [identificare); A. Sacerdoţeanu, Recensii, 
XXXVIII, 1945, p. 83 [la G. Crutzescu, Podul Mogo
şooe1]; G. D. Florescu, Cosa cu lanţuri, ACMI, 1943, 
p. 102, 104 [pe locul Casei Beizadelelor, astăzi complet 
transformată). 

C a s a d o c t o r C i r u I I i e s c u : P. Sma
randescu, Note şi reflexii, XXXV, 1942, p. 194 [arhi
tect P. Antonescu] . 

Ll' 

B I o c , , I m o b i I i a r a '', strada Luterană: 
P. Smarandescu, Note şi reflexii, XXXV, 1942, p. 194 
[arhitect P. Smarandescu]. 

C a s a I a n c u I o a n i d, strada Armenească: 
P. Smarandescu, Note şi reflexii, XXXV, 1942, p . 194 
[arhitect P. Smarandescu]. 

C a s a I o n e s c u - G i o n, strada Lucaci : P. 
Smarandescu, Note şi reflexi i, XXXV, 1942, (arh itect 
I. Socolescu]. 

Ca s a I st i o t i n e i: A. Sacerdoţeanu. Re
censii, XXXVIII, 1945, p. 84 [la G. Crutzescu, Podul 
Mogoşooei]. 

C a s a I u i J e a n C a r e t a ş u I : A. Sacer
doţeanu, Recensii, XXXVIII, 1945, p. 84 [la G. Cru
tzescu, Podul Mogoşooei]. 

Casa K re ţ u Ies c u, vezi Muzeul de Artă 
Religioasă . 

Casa Dinu Kreţulescu, vezi Hotel 
Frascati. 

C a s a A I e x a n d r u L a h o v a r y, strada 
Ion Movilă, 5: P. Smarandescu, Note şi reflexii, XXXV, 
1942, p. 194 [arhitect I. Mincu]. 

Fosta casă Grigore Lăcusteanu: 
A. Sacerdoţeanu, Recensii. XXXVIII. 1945, p. 84 [la 
G. Crutzescu, Podul Mogoşooei]. 

B I o c S o c i e t a t e a „ L e t e a ", strada 
Matei Millo: P. Smarandescu, Note şi reflexii, XXXV, 
1942, p. 194, [arhitect P. Smarandescu]. 

Casa M ă ce s c u: L. Moga, Un pion inedit 
de Io 1847, XXX, 1937, p. 183 [exista încă în 1871 în 
fundătura Mămulari]. 

C a s a d e I a M ă g u r e a n u (Curtea Măgu
reanul ui): A. Sacerdoţeanu, Recensii, XXXVIII, 1945, 
p. 83 [la G. Crutzescu, · Podul Mogoşooei; fostă metoc 
al Mitropoliei. apoi şcoală grecească, colegiul Sfîntu 
Sava; dărîmată în 1870]; G. D . Florescu, Cosa cu fcn
ţuri, ACMI, 1943. p. 102 [pe malul stîng al gîrlei, peste 
drum de o biserică. Ambele au dispărut]. 

Casa M e I i k, strada Spătarului, 22: P. Sma
randescu, O cosă veche: coso Mefik, XXIV, 1931, p. 
137-142 [cu desen, planuri şi foto din 1920, 1932]; 
N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii. IV. XXIX, 
1936, p. 117, fig. 1039 - 1040: P. Smarandescu, Note 
şi reflexii, XXXV, 1942, p. 193 194 [restaurare făcută 
de autor, istoricul casei, fotografii publicate de N. Iorga 
înainte şi după restaurare); Biserici declarate monumente 
istorice, ACMI, 1943, p. 14; Procese verbale, ACMI, 
1943, p. 23 [clasare]; G. D. Florescu, Coso cu lanţuri, 
ACMI, 1943, p . 102 [azi complet schimbată]. 

B I o c S o c i e ta te a M i c a: A. Sacerdo
ţeanu, Recensii. XXXVIII. 1945, p. 84 [la G. Cru
tzescu, Podul Mogoşooe1; pe locul casei Enciulescu]. 

Casa Monte or u, azi Casa Scriitorilor, 
Calea Victoriei, 115: A. Sacerdoţeanu, Recensii, 
XXXVIII, 1945, ·p. 84 (la G. Crutzescu, Podul Mogo
şooei]; G. D. Florescu, Caso cu lanţuri. ACMI, 1943, 
p . 105 [înconjurată de arbori, pe locul casei Niculeşti
lor). 

Casa Moruzi (casa cu lanţuri ), 
dărimată în 1943: N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitec
turii. IV. XX IX, 1936, p.117; A. Sacerdoţeanu, Recensil, 
XXXVIII, 1945, p. 84 [la G . Crutzescu, Podul Mogo
şooei]; Biserici declarate monumente istorice, ACMI, 
1942, p. 13; ibidem, 1943, p. 14; Procese verbale, ACMI, 
1942, p. 24 [aviz de menţinere şi restaurare); ibidem, 
1943, p. 27, 32 [luptă dusă de CMI pentru menţinerea 
casei, se cere timpul necesar pentru studierea monu
mentului înainte de eventuala sa dărîmare]; G. D. 
Florescu, Coso cu lanţuri (coso Contocuzino-Creţu/escu-
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Moruzi), ACMI, 1943, p. 101-114 [case vechi bucu
reştene azi dispărute, istoricul casei, foto). 

Imobilul Motea nu: A. Sacerdoţeanu, 
Recensii, XXXVIII, 1945, p. 84 [la G. Crutzescu, Podul 
Mogoşoaei]. 

Casa Musu: A. Sacerdoţeanu, Recensii, 
XXXVIII, 1945, p. 83 [la G. Crutzescu, Podul Mogo
şoaei]. 

C a s a I o s e fa c h e N i c u I e s c u : A. Sa
cerdoţeanu, Recensii, XXXVIII, 194S, p. 84 [la G. Cru
tzescu, Podul Mogoşoaei; aci a scris V. Pîrvan „Getica"; 
dărîmată de bombardamentul din 1944). 

Casa Fernanda Niculescu-Doro
b an ţ u: P. Smarandescu, Note şi reflexii, XXXV, 
1942, p. 194 [arhitect G. Cerkez]. 

Casa I. Niculescu-Dorobanţu, 
strada Lemn ea, 8: P. Smarandescu, Note şi reflexii, 
XXXV, 1942, p. 194 [stil neogotic, arhitect Gr. 
Cerkez). 

C a s e I e p o r u c 1 c u. I u i I o a n O d o -
b e s cu: N. Iorga, Cronică. fnca un contract de zidar 
[în 1820, detalii învelitoare, predare „la cheie"]. 

Casa Olănescu, fostă Grigore 
A Ie x an d re s cu: A. Sacerdoţeanu, Recensii, 
XXXVIII. 194S, p. 84 [la G. Crutzescu, Podul Mogo
şaaei]. 

C a s a O t e t e I e ş a n u : Sp. C. Haret, O 
scrisoare cu privire fa Bucureştii de fa 1856, IV, 1911, 
p. 150. 

Casa Anton Pann, strada Anton Pann, 
20: Procese verbale, ACMI, 1943, p. 22 [cercetare în 
vederea clasării), p. 24 [nu trebuie vîndută; propusă 
ca muzeu şi ca sediu al Societăţii Cîntăreţilor Biseri
ceşti). 

Ca s a A r i s t i d e P as c a I : A. Sacerdoţeanu 
Recensii, XXXVIII, 1945, p. 84 [la G. Crutzescu, Podul 
Mogoşoaei; azi dărîmată). 

Casa Per tic ari: A. Sacerdoţeanu, Recensii, 
XXXVIII, 1945, p. 84 [la G. Crutzescu, Podul Mogo
şoaei]. 

C a s a D u m i t r u P o I i z u - M i c ş u n e ş ti 
A . Sacerdoţeanu, Recensii, XXXVIII, 1945, p. 84 [la 
G. Crutzescu, Podul MJgoşoaei]. 

Casa Popov ici, apoi „Clubul 
Liber a I": Sp. C. Haret, O scrisoare cu privire la 
Bucureştii de fa 1856, IV, 1911, p. 151 [construită 
între 1856-1862); A . Sacerdoţeanu, Recensii, XXXVIII, 
1945, p. 83 [la G. Crutzescu, Podul Mogoşoaei]. 

Ca s a D u m i t r a c h e R a c o v i ţ ă: A. 
Sacerdoţeanu, Recensii, XXXVIII. 1945, p. 83 [la G. 
Crutzescu, Podul Mogoşoaei; devine apoi casa Meitani 
şi este rezidită pe la 1825; încorporată apoi în palatul 
Prefecturii după ce fusese reşedinţa lui Kiseleff, devine 
succesiv Şcoala Mi I itară, Ministerul de Război, Con
si I iul de Război, Statul Major al Geniului, Prefectura 
poliţiei din 1866); G. D. Florescu, Casa cu lanţuri, 
ACMI, 1943, p. 102 [pe locul Prefecturii de poliţie). 

Casa Rac o v iţă, mai sus de Academie: 
A. Sacerdoţeanu, Recensii, XXXVIII, 1945, p. 84 [la 
G. Crutzescu, Podul Mogoşoaei; dărîmată şi înlocuită 
cu un bloc]. 

CaseleRacovităde la Plumbuita: 
V. Drăghiceanu, C;rţi/e ·domneşti brîncoveneşti. li. 
M:>gaşoa1a, li, 1909, p. 151. 

Casa Re s c h: A. Sacerdoţeanu, Recensii, 
XXXVIII, 1945, p. 83 [la G. Crutzescu, Podul M:>goşoaei, 
apoi hotel Engl ish] . 

Casa Rom an i t, Calea Victoriei, 113: A. 
Sacerdoţeanu, Recensii, XXXVIII, 1945, p. 84 [la G. 
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Crutzescu, Podul Mogoşoaei; apoi Ministerul de Fi
nanţe]; G. D. Florescu, Casa cu lanţuri, ACMI. 1943, 
p. 105 [la 1822 considerată cea mai mare şi plăcută 
casă din Bucureşti; Romanit era soţul domniţei Ralu). 

C a s a g e n e r a I R. R o s e t t i : P. Smaran
descu, Note şi reflexii, XXXV, 1942, p. 194 [arhitect 
Gh 1 ka-Budeşti]. 

C a s e I e B a r b u S I ă t i n e a n u ş i B o e
res cu: A. Sacerdoţeanu, Recensii, XXXVIII, 1945, 
p. 84 [la G. Crutzescu, Podul MJgoşoaei; zidite la 1839, 
dărîmate şi înlocuite cu palatul Automobil Club, azi 
dărîmat]. 

Casa Radu Slătineanu. marevor
n ic apo i casa Cap ş a: Sp. C. Haret, O scri
soare cu privire la Bucureştii de la 1856, IV, 1911, p. 151 
[prefăcută după 1871 de fraţii Capşa]; A. Sacerdoţeanu, 
Recensii, XXXVIII, 1945. p. 83 [la G. Crutzescu, Podul 
M:igoşoaei; devine apoi localul Capşa. Aci începe acti
vitatea teatrală în Bucureşti (epoca Krainig şi Momulo)): 
G . D . Florescu, Casa cu lanţuri. ACM I, 1943, p. 104, 
[fostă pe locul cofetăriei Capşa]. 

Casele Socolescu, bui. Carol: P. Sma
randescu, Note şi reflexii, XXXV, 1942, p. 194 [două 
case, arhitect I. Socolescu). 

C a s ă S t r a d a 5 p ă t a r u I u i, 8 : P. Smar
randescu, O casă veche: casa Melik, XXIV, 1931, p. 
141, 142 [cu foto 1920); idem, Note şi reflexii, XXXV, 
1942, p. 194. 

C as a S t a n o v i c i, strada Remus: P. Smaran
descu, Note şi reflexii, XXXV, 1942, p. 194 [arhitect 
Cristofi Cerkez]. 

Casa doctor Lucian Stănculescu: 
H .. Teodoru, Piatra uitata, XXXVIII, 1945, p. 78-79 
[găsirea unui fus de coloană în curte, cu foto şi releveu). 

Ca s a To m a S t e I i a n: A. Sacerdoţeanu, 

Recensii, XXXVIII, 1945, p. 84 [la G . Crutzescu. Podul 
Mogoşoaei]. 

C a s a S t u r z a - S c h e i a n u, strada Polonă: 
P. Smarandescu, Note şi reflexii, XXXV, 1942, p. 194 
[arhitect P. Smarandescu). 

Casă I a Te i: N. Iorga, Cronică, XXX, 1937, 
p. 143 [despre vedere reprodusă în revista „Monde 
I Ilustre"]. 

Casa Trubetzkoi, CaleaVictoriei.194: 
A. Sacerdoţeanu, Recensii, XXXVIII. 1945, p . 84 [la 
G. Crutzescu, Podul Mogoşoaei]. 

Casa doctor Turnescu, CaleaMoşilor: 
P. Smarandescu, Note şi reflexii, XXXV, 1942, p. 194 
[azi dărîmată]. 

C a s a B a r b u V ă c ă r e s c u : G. D. Florescu 
Casa cu lanţuri, ACMI, 1943, p. 106 [ln 1822). 

Case Ie E n ă c h iţă Văcărescu, la 
Băneasa (azi numai pivniţele), şoseaua Bucureşti
Ploieşti, 2: V. Drăghiceanu, Curţile domneşti brinco
veneşti. li. Mogoşoaia, li •• 1909, p. 150 [petreceri vestite 
pe la 1821); idem, Palatul lui Bibescu de la Băneasa, 
VII, 1914, p. 176-177 [cu descriere de Lagarde şi 
Wilkinson]. 

Casele lui Enăchiţă Văcărescu, 
în BJcureşti: V. Drăghiceanu, Palatul lui B1bescu de 
la Baneasa, VII, 1914, p. 176, 178 PS [pe Uliţa Franceză, 
apoi casa Prager]; A. Sacerdoţeanu, Recensil, XXXVIII, 
1945, p. 83 [la G. Crutzescu, Podul Mogoşoaei; vîndută 
în 1818 lui Şt. Bellu, dărîmată secolul XIX, apoi, pe 
locul ei, s-au perindat blănăria Prager, CEC şi maga
zinul Sora]; G. D. Florescu, Casa cu lanţuri, ACMI, 
1943, p. 102 [curtea Văcăreascăi, fata lui Caragea Vodă). 
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Casa Veneţianei Văcărescu: G.D. 
Florescu. Coso cu l anţuri, ACMI, 1943, p. 104 [soarta 
neferic itei stăpîne]. 

Ca s a V I ă d o i a n u : A. Sacerdoţeanu, Re
censil , XXXVIII. 1945, p . 84 [la G . Crutzescu, Podul 
Mogoşooei]. 

Casa W a p p ne r: A . Sacerdoţeanu, Recensi i, 
XXXVIII , 1945, p. 84 [la G . Crutzescu, Podul Mogo
şooe i ] . 

R u i n e I e f o s t e i c a s e W e i s s a: A . 
Sacerdoţeanu, Recens ii , XXXVIII , 1945, p . 84 [la G . 
Crutzescu, Podul Mogoşooei]. 

B I o cu I W i I s on: A. Sacerdoţeanu, Recensii, 
XXXV III. 1945 , p . 84 [la G . C r utzescu , Podul Mogo
şooe1; p ~ locu l casei Lenş, apoi Em il Costin escu). 

Hanul Castrişoaei: A . Sacerdoţeanu, 
Recensi i, XXXVIII, 1945, p. 83 [la G. Crutzescu, Podul 
Mogoşooei; înlocuit în 1940 de imobilul Băncii Naţio
nale , cu colonade) . 

Hanul Cazoti: A . Sace rdoţeanu, Recensii, 
XXXVIII, 1945, p . 87 [la G . Potra, Honurile bucureştene, 
Bucureşti , 1943). 

Han u I C î m pin e n cei: A . Sacerdoţeanu, 
Recensi i, XXXVIII. 1945, p. 83 [la G. Crutzescu, Podul 
Mogoşooe i ; pe locul pasajelor Vi lacrosse şi Macca). 

H a n u I m ă n ă s t i r i i C o I ţ e a : H. Teo
doru , Honu-Ancuţei. XXXVII, 1944. p . 47; A . Sacerdo
ţean u, Recensii, XXXVIII, 1945, p . 86 [la I. Ionaşcu, 
Documente bucureştene, Bucureşti, 1941): p. 87 [la 
G . Potra, Honurile bucureştene , Bucureşti , 1943). 

H a n u I C o n s t a n t i n V o d ă : H. Teo
doru. Honu-Ancuţei, XXXVII, 1944, p. 49 [cu biseri
cuţă]; A. Sacerdoţeanu, Recensii, XXXVIII, 1945, 
p . 83 [la G . Crutzescu, Podul Mogoşooei; pe locul fostu
lui pa lat al Poştelor, azi Muzeul Naţional), p. 87 (la 
G . Potra, Honuril e bucureştene. Bucureşti, 1943). 

H a n u I D r a c i i : A. Sace rdoţean u, Recensii, 
XXXV III , 1945, p . 86 [la I. Ionaşcu, Documente bucu
reştene , Bucureşti, 1941; din 1763). 

H a n u I I u i F i I a r e t - Mogoşoaia: A. Sa
cerdoţeanu, Recensii, XXXVIII, 1945, p . 87 [la G. 
Potra , Honurile bucureştene, Bucureşti, 1943; aproxi
mat iv pe locul fostului Teatru Naţional]. 

H a n u I F i I i p e s c u : A. Sacerdoţeanu, Re
censii , XXXVIII, 1945, p . 83 (la G. Crutzescu, Podul 
Mogoşooei; în secolul 18. devenit apoi în 1840 hanul 
Sf. Gheorghe), p . 87 (la G . Potra Honurile bucureştene, 
Bucu reşti, 1943; fost colţ strada Lipscani cu Calea 
Victo rie i , în faţa Mi I iţiei Capitalei) . 

H a n u I G r ă d i ş t e a n u: L. Moga, Un pion 
inedit de Io 1847, XXX, 1937, p. 184. 

Hanu I Grece anu, fost în faţa bisericii 
Doamnei: A . Sacerdoţeanu, Recensii, XXXVIII, 1945, 
p . 83 [la G . Crutzescu, Podul Mogoşooei; apoi trans
format în aşezămintele Nifon). 

Hanu I Greci: Gh. Nedioglu, Stovropoleos, 
XVII. 1924 , p . 147. 

Hanul Kretzulescu : A . Sacerdoţeanu, 
Recensi i, XXXVIII, 1945, p. 84 [la G. Crutzescu, Podul 
Mogoşoae i; înlocuit după 1933 cu „Galeriile Kretzu
lescu " , cu colonade); p . 87 (la G. Petra, Honurile 
bucureştene, Bucu reşt1, 1943) . 

H a n u I I u i M a n u c, strada 30 Decembrie, 
62 : H . Teodoru, Bucureştii vechi. Honul Manuc după 
o fotog rafie din anul 1856, XX, 1927, p. 60; A . Sacerdo
ţeanu, Recensii, XXXVIII, 1945, p . 87 (la G . Potra, 
Honun le bucureştene, Bucureşti, 1943; devine apoi 
hote l Dacia]. 
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H a n u I P a p p a z o g I u : A . Sacerdoţean u, 
Recensii, XXXVIII, 1945, p . 87 [la G . Potra, Hanurile 
bucureştene, Bucureşti, 1943). 

Hanul Roşu (Golescu): H. Teodoru, 
Recensii, XXXVI, 1943, p . 120- 121 [la I. Ionaşcu, Un 
pion inedit al Curţii Vechi din 1799, în RIR, XIII, 1943, 
fasc . I, p . 55 - 77, cu plan]; idem, Honu -Ancuţei, XXXVII, 
1944 . p. 47, 49 [cu plan]; A . Sacerdoţeanu, Recensii, 
XXXVIII, 1945, p. 87 [la G . Petra, Hanurile bucureştene, 
Bucureşti, 1943). 

H a n u I m ă n ă s t i r i i S f. G h e o r g h e
N ou : H . Teodoru, Honu-Ancuţei, XXXVII, 1944, 
p . 45 - 46, 49; A . Sacerdoţeanu, Recensii, XXXVIII, 
1945, p . 87 [la G. Patra, Honurile bucureştene, Bucu
reşti, 1943] . 

H a n u I b i s e r i c i i S f. I I i e : H. T eodoru, 
Honu-Ancuţei, XXXVII , 1944, p. 47-48. 

H a n u I m ă n ă s t i r i i S f. I o a n c e I 
Mare (Grecesc): H. Teodoru, Honu-Ancuţei, 
XXXVII, 1944, p . 48 - 49; A . Sacerdoţeanu, Recensii, 
XXXVIII, 1945, p. 83 [la G . Crutzescu, Podul Mogo
şoaei], p. 87 [la G . Patra, Honurile bucureştene, Bucu
reşti , 1943; în faţa Băncii Naţionale actuale]. 

Hanul mănăstirii Stavropoleos: 
Gh. Nedioglu, Stovropoleos, XVII, 1924, p . 147 [descri
ere, istoric); H . Teodoru, Honu-Ancuţei, XXXVII, 1944, 
p . 49; A . Sacerdoţeanu. Recensii, XXXV III , 1945, 
p. 87 (la G . Patra, Honurile bucureştene, Bucureşti, 
1943) . 

H an u I Ş e r ban - V o d ă: A. Sacerdoţeanu, 
Recensii, XXXVIII, 1945, p . 87 (la G . Potra, Honurile 
bucureştene, Bucureşti, 1943, pe locul actualei Bănci 
Naţionale). 

Han u I c u Te i : A. Sacerdoţeanu, Recensii, 
XXXVIII, 1945, p. 87 [la G . Patra, Hanurile bucureştene, 
Bucureşti, 1943). 

Hanul lui Zamfir : A . Sacerdoţeanu, 
Recensii, XXXVIII. 1945, p. 87 [la G . Potra, Honurile 
bucureştene, Bucureşti, 1943), p. 85 - 86 (la I. Ionaşcu, 
Documente bucureştene, Bucureşti, 1941]. 

H a n u I m ă n ă s t i r i i Z I ă t a r i : A. Sa
cerd oţean u, Recensii. XXXVIII, 1945, p. 87 [la G. Potra, 
Honurile bucureştene, Bucureşti, 1943; dărîmat tn 
1903). 

H â te I d u B o u Ie va r d : A . Sacerdoţeanu, 
Recensii, XXXVIII, 1945, p . 83 [la G. Crutzescu, Podul 
Mogoşooei; pe locul casei Vintilă Corbeanu, apoi 
Grigore Băleanu. Construit în 1870 de Herdan]; 
G. D . Florescu, Casa cu lanţuri, ACMI, 1943, p . 104 
[pe locul caselor Corbenilor] . 

H o t e I Co n co r d i a: N. Iorga, ln /egăturd 
cu o „Călăuză" necunoscută o maiorului D. Popozog/u, 
XXXII, 1939 , p . 147[tarif1860: 2 sfanţi pe oră]. 

Hotel Continental, Calea Victoriei, 
56: A. Sacerdoţeanu, Recensii, XXXVIII, 1945. p. 83 
[la G . Crutzescu, Podul Mogoşooei; fost Riegler, fost 
Hugues] . 

Hote I E n g I itera, vezi băcănia Dragomir. 
H o t e I F i e s c h i, fost pe strada Şelari : 

N. Iorga, Tn legătură cu o „Călăuză" necunoscută a 
maiorului D. Popogozlu, XXXII, 1939, p. 147 [tarif 
1860: doi s fanţi pe oră] . 

H â t e I d e F r a n c e: N . Iorga, Tn legătură 
cu o „Călăuză" necunoscută a maiorului D. Popazoglu, 
XXXII, 1939, p. 147 [tarif 1860: 2 sfanţi pe oră]; 
A . Sacerdoţeanu, Recensii, XXXVIII, 1945. p. 83 [la 
G. Crutzescu, Podul Mogoşoaei; pe locu I caselor Dămă
roaei, în faţa hanului Z l ătari]. 
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so 
Hote I F ras ca t i: Sp. C. Haret, O scrisoare 

cu privire la Bucureştii de la 1856, IV, 1911, p. 1~ 
[case foste pe locul hotelului]; G. D . Florescu, Casa 
cu lanţuri, ACMI, 1943, p . 104 [casa Dinu Kretzulescu, 
fostă pe locul hotelului, care şi el a fost dărîmat „acum 
cîţiva ani"). 

Hotel Imperial: A. Sacerdoţeanu, Re-
censii, XXXVIII, 1945, p. 84 [la G. Crutzescu, Podul 
Mogoşoaei] . 

H o t e I L o n d o n : N . Iorga : Tn legătură cu 
o „Călăuză" necunoscută a maiorului O. Popazoglu, 
XXXII, 1939, p. 147 [tarif 1860: doi sfanţi pe oră). 

Hote I Man u: A. Sacerdoţeanu, Recensii, 
XXXVIII, 1945, p. 84 [la G . Crutzescu, Podul Mogo
şoaei]. 

Hotel Metro pol, vezi Casa Assan . 
H o te I O tete I e ş an u: Sp . C. Haret, 

O scrisoare cu privire la Bucureştii de la 1856, IV, 1911. 
p. 151; A. Sacerdoţeanu, Recensii, XXXVIII, 1945, 
p. 83 [la G . Crutzescu, Podul Mogoşoaei; la 1860, apoi 
Frascatti, apoi „Terasa", dărîmată în 1931 şi înlocuită 
cu Palatul Telefoanelor). 

H o t e I P a t r i a : N . Iorga Tn legătură cu o 
„Călăuză" necunoscută a maiorului D. Papazog/u, XXX li, 
1939, p. 147 [tarif 1860: 2 sfanţi pe oră). 

H o t e I S p I e n d i d : A. Sacerdoţean u, Re
censi i, XXXVIII, 1945, p. 84 [la G. Crutzescu, Podul 
Mogoşoaei; pe locul hotelului Orient]. 

Hote I Uni o n: A . Sacerdoţeanu, Recensii, 
XXXVIII, 1945, p. 83 [la G. Crutzescu, Podul Mogo
şoaei; construit în 1867 şi apoi renovat]. 

Academia Română: N. Iorga, Ştefan 
cel-Mare şi Mănăstirea Neamţului, III, 1910, p. 100 
[manuscri se de la Neamţ); O. Tafrali, /conografia 
imnului Acatist, VII, 1914, p . 49 - 84, 127-140, 133-
173 [manuscris grecesc 113, cu reproduceri]; N. Iorga, 
Tapiţeriile doamnei Tudosca a lui Vasile Lupu, VII, 1915, 
p. 147 [inele recuperate din mormintele de la Trei 
Erarhi); C. I. Karadja, Notiţă despre unele miniaturi 
lnfăţişînd pe Matei Vodă Basarab şi pe Doamna Elena, 
XIX, 1926, p. 55 [una din ele este la Academia Ro
mână]; I. Barnea, Un manuscris grecesc cu miniaturi 
din Biblioteca Academiei Rom6ne, XXXVI, 1943, p. 
102-108 [Tetraevanghel provenit de la Sf. Munte şi 
fost în colecţia Pappasoglu, cu reproduceri); idem, 
Tetraevanghelul de la Căldăruşani, XXXVII, 1944, p. 
58-68 [la Academie, întors de la Moscova în 1935; 
cu reproduceri); A. Sacerdoţeanu, Recensii, XXXVIII, 
1945, p . 84 [la G . Crutzescu , Podul Mogoşoae1; fostă 
casă Slătineanu apoi Cesian u). 

Ad m i n ist r a ţ ia F i na n c ia r ă: P. Sma
randescu . Note şi reflexii, XXXV, 1942, p. 194 [arhitect 
Şt. Burcuş). 

Palatul Marii Adunări Naţiona
le: Şedinţele Comis iunii, 1913, VI, 1913, p. 203 [veri
ficarea planuri lor pentru armonizarea cu clădiri le 
Mitropoliei]; Procese verbale. /. ACMI, 1914, p. 22 
[se cer arhitectului Maimaro lu planurile noilor lucrări]; 
N. Iorga, Ce este un monument istoric, ACMI, 1914, 
p. 135 [clădire nearmonioasă); Procese verbale, ACMI, 
1915, p. 18 [fixarea liniei faţadei); p. 24 [spaţiu ocupat). 

S a I a p i ta r u I u i A n d r o n a c h e: A. 
Sacerdoţeanu, Recensii, XXXVIII, 1945, p . 83 [la G. 
Crutzescu, Podul Mogoşoaei; cu teatrul elevilor de la 
Sf. Sava, în 1828). 

A r h i v e I e S t a t u I u i : Procese verbale, 
ACMI, 1943, p . 65 [încadrare în sistematizarea Capi
talei], p. 70 [avizare plan de amenajare a pieţii în 
preajma Arhivelor], p . 75 [sistematizare împrejurimi]. 
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P a I a t u I A r t e I o r de la Filaret: Al. Lape
datu, Expoziţia Şcoalei Naţionale de Arhitectură , I, 
1908 , p. 92 [expoziţie cu ocazia Jubileului din 1906). 

Casa Artelor: Raport general CM/, 1907, 
I. 1908, p. 33 [înfiinţată în 1906, for tutelar al CMI) 
vezi şi capitolul A XIV, CMI. 

B I o c u I „A s i g u r a r e a R o m â n e a s c ă" 
A. Sacerdoţeanu, Recensii. XXXVI II, 1945. p. S4 [la 
G . Crutzescu, Podu/ MJgoşoaei; pe locul caselor Şteîă
nescu-Savigny (pensionul doamnei Vai 1 lant)). 

Aşezămintele brîncoveneşti: C. 
Mari nes cu, Trei săbii ale lui Constantin Brîncoveanu, 
XIX, 1926, p. 95 - 97 [sab ie cumpărată de anticarul 
Manukian în 1924, la vînzarea prin licitaţie a colecţiei 
prinţului Lvov, la Paris); E. Vîrtosu, Odoare rom6neşti 
la Stambul. XXVIII, 1935. p . 9 (nota 3), p. 10 [sabie 
cumpărată de la anticarul Manukian). 

A ş e z ă m î n t u I G r i g o r e G h i c a V o dă 
strada Doamna Ghica, 5: Procese verbale, ACMI, 1942, 
p. 48 [întreţinere şi consolidare după cutremur). 

Ateneul Român, strada Franklin, 1-3: 
Al. Lapedatu, Expoziţia Şcoalei Noţionale de Arhitectură, 
I, 1908, p. 92 - 93 [lucrări anuale ale elevilor); P. Sma
randescu, Note şi reflexii, XXXV, 1942, p . 194 [de 
arhitect Galleron); A . Sacerdoţeanu, Recensii, XXXVIII, 
1945, p . 84 [la G . Crutzescu , Podul Mogoşoae i; terminat 
la 1888, construit pe locul livezii Văcăreascăi, unue se 
construise mai întîi o biserică, metoh al episcopiei 
de Rîmnic, dărîmată în 1864 pentru amenajarea unei 
grădini publice). 

Fostul palat Automobil Club: 
A . Sacerdoţeanu, Recensii, XXXVIII, 1945, p. 84 [la 
G . Crutzescu, Podul Mogoşaoei; pe locul caselor Barbu 
Slătineanu şi Boerescu) . 

B a n c a N a ţ i o n a I ă: A . Sacerdoţeanu, Re
censi i, XXXVIII, 1945, p . 83 [la G . Crutzescu, Podul 
Mogoşoaei]. 

B ă i p u b I i c e: A l. Lapedatu, Baia domnească 
din Tîrgovişte. Cîteva însemnări istorice, III, 1910, p. 90 
[generalităţi); A. Sacerdoţeanu, Recensi i, XXXVIII. 
1945, p. 86 [la I. Ionaşcu , Documente bucureştene; baia 
Mitropoliei (pe locul actualei biserici Domniţa Bă laşa)). 

Ca r vas a r a u a (va ma): A . Sacedorţeanu, 
Recensii, XXXVIII, 1945, p. 86 [la I. Ionaşcu, Documente 
bucureştene; fostă lîngă spitalul Colţea în 1778) 

„C a s a B i se r i c i i": Raport general CM/ 1907, 
I, 1908, p. 32-33 [for tutelar al CM!); Al. Lapedatu, 
Lucrările Comisiunii, 1908, I, 1908, p. 187 [se reco
mandă înfiinţarea unui birou permanent de lucrări 
privind monumentele istorice); idem, Colecţiile 1storico
artistice ale Comisiunii Monument elor Istorice şi ale 
Casei Bisericii, III, 1910, p. 197 - 198; I. Kalinderu, 
Al. Lapedatu, Raport general CM/, 1911, V, 1912, 
p. 42 [publicarea albumului Odoarele de la Neamţu 
şi Secu]. 

Casa Co r p u I u i D id act ic, Bulevardul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej : P. Smarandescu, Note ş1 
reflexii, XXXV, 1942, p. 194 [arhitect C. lotzu) . 

C a s a d e D e p u n e r i (C E C) : A. Sacer
doţean u, Recensii, XXXVIII, 1945, p. 83 [la G. Cru
tzescu, Podul Mogoşoaei]. 

Caz arm a (în Dealul Spirii): N . Iorga, Cronică, 
XXX, 1937, p. 143 [despre o gravură de Lance lot 
din 1855). 

Ce r c u I M i I i ta r: A. Sacerdoţeanu, Re-
censii, XXXVIII, 1945, p. 83 [la G. Crutzescu, Podul 
Mogoşoaei; pe locul bisericii Sărindar, dărîmată în 
1896, devenit apoi Casa Centrală a Armatei). 
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C i m i t i r u I Ş e r b a n V o d ă (B e I I u) : 
P. Smarandescu. Note şi reflexii, XXXV, 1942, p . 194 
[cavouri de I. Mincu pentru familiile Ghica, Evloghie 
Gheorghief şi Gh . Gr. Cantacuzino]. 

Clubul Liberal, vezi Casa Popovici. 
Clubul Tinerimii: Sp . C. Haret, O 

scrisoare cu privire la Bucureştii de Jo 1856, IV, 1911, 
p. 150- 151 [foste case ghiculeşti]. 

Consulatul ungar: A. Sacerdoţeanu, 
Recensii, XXXVIII. 1945, p. 84 (la G . Crutzescu , Podul 
Mogoşoaei; pe locul caselor Păucescu şi logofătului 
Nae Bîţcovean u]. 

Expoziţia din Parcul Carol 
(Parcul Libertăţii), apoi Muzeu Militar, 
dărîmat în 1941: N . Ghika-Budeşti. Artele minore 
bizantine şi romClne, XXX, 1937, p. 169 [steag al lui 
Ştefan cel Mare), p . 173 [steag din 1500]; P. Smaran
descu, Note şi reflexii, XXXV, 1942, p. 194 [arhitecţi 
Şt. Burcuş şi Victor Ştefănescu]. 

Fundaţia Carol: A. Sacerdoţeanu, Re
censii, XXXVIII, 1945, p. 84 [ la G. Crutzescu, Podul 
Mogoşoaei; pe locul caselor caimacamului Iancu Manu]. 

H i p o d r o m u I F I o r e a s c a : P. Smaran
descu, Note şi reflexii, XXXV, 1942, p. 194 [arhitect 
P. Smarandescu]. 

I n st i t u tu I d e A r h i tec t u r ă „I o n 
Mincu" strada Biserica Jenei, 3: Al. Lapedatu, 
Expoziţia Şcoalei Naţionale de Arhitect;ră, I, 1908, p. 
92-93 [despre relevee ale elevilor]; P. Smarandescu, 
Note şi reflexii, XXXV, 1942, p. 194 [arhitect Grigore 
Cerkez]. 

Institutul Geologic de la 
„Ş os ea": P. Smarandescu, Note şi reflexii, XXXV, 
1942, p. 194 [arhitect Victor Ştefănescu] . 

Leg a ţ ia rusă, vezi Palatul Şerban Vodă 
Cantacuzino. 

Pa I a t u I L i g i i C u I t u r a Ie: P. Smaran
descu, Note şi reflexii, XXXV, 1942, p. 194 [arhitect 
I. Socolescu]. 

Fostul Minister al Economiei 
Naţi o na Ie: A. Sacerdoţeanu, Recensii, XXXVIII, 
1945, p. 84 [la G. Crutzescu, Podul Mogoşoaei; fosta 
casă Lenş, apoi Gună Vernescu]. 

M i n ist e r u I L u c r ă r i I o r P u b I i ce, 
azi Sfatul Popular al Capitalei: P. Smarandescu, Note 
şi reflexii, XXXV, 1942. p. 194 [arhitect P. Antonescu]. 

M u z e u I d e A r t ă p o p u I a r ă: N . Iorga, 
Piatra de mormînt a lui Alexandru Vodă Mirceo, XXII, 
1929' p. 161 . 

M u z e u I d e A r tă R e I i g i o a s ă, strada 
Ştirbei Vodă, 39 (fostă Casa Kretzulescu - arhitect 
P. Antonescu): N. Iorga, Piatra de mormint a lui Sevastos 
Chimenitul din Trapezunt, XXIV, 1931, p. 154-155 
[piatra a fost mutată la muzeu, foto); idem, Icoana 
romClneoscă, XXVI, 1933, p. 5-26 [icoane din diferite 
locuri, aflate în custodia muzeului); idem, Ffntfna lui 
Alexandru-Vodă Mircea, XXVI, 1933, p. 32 [piatră 
aflată la muzeu, foto]; idem, Les arts mineurs en Rou
monie. Seconde portie, XXVI, 1933, p. 149 şi urmă
toarele; V. Brătulescu, Elemente profane fn orta reli
gioasă, XXVII, 1934, între p. 60-61 şi 66-67 [icoane 
din muzeu, reproduceri color]; idem, Elemente profane 
în pictura religioasă. Sffntul //ie şi căruţa cu coii de foc, 
XXVIII, 1935, p. 131 [steag din 1834, foto]; N. Ghika
Budeşti, Artele minore bizantine şi romClne, XXX, 1937, 
p . 169 [icoane de la Despina doamna a lui Neagoe 
Basarab]; N. Iorga, Ce este un museu istoric, XXXI, 
1938. p. 64 [foto], p. 66 [foto epitrahile brîncoveneşti], 
p. 68 (foto cruce de chiparos), p. 69 (foto omofor 
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secolul XVII]; idem, Ce este un museu de artă, XXXI, 
1938, p . 71 - 72, p. 71 (foto chivot Şerban Cantacuzino], 
p. 73 [foto candelă secolul XVII], p. 75 [foto disc 
secolul XVIII], p. 76 [foto scaun ghiculesc din 1767]; 
Procese verbale, ACMI, 1942, p. 44 (întocmire deviz 
pentru reparaţia muzeului şi a localului de la Arcul 
de Triumf (?)]; p . 46 - 47 [întocmire deviz pentru 
reparaţia instalaţiilor], p. 57 [consolidare după 
cutremur]. 

Muzeul Cultelor: V. Brătulescu, Cro
nică, XXXI, 1938, p. 45-47 [răspuns la recenzia lui 
Em. Hagi Moscu la N. Iorga, Les orts mineurs en Rou
manie, I]. 

Muzeul Etnografic de la Şosea: 
P. Smarandescu, Note ş1 reflexii, XXXV, 1942, p. 194 
[arhitect Gh i ka-Budeşti]. 

M u z e u I F u n da ţ i i I o r Re g a Ie, A I. 
S a i n t - G e o r g e s: M. Golescu, Icoano pe sticlă 
a zugravului Ioniţă ot Braşov, XXXVIII, 1945, p. 7, 8 
(cuprinde 54 icoane pe sticlă]. 

M u z e u I I. K a I i n d e r u : Procese verbale, 
ACMI, 1914, p. 28, 46 [icoane „împrumutate" de la 
bisericile din Brîncoveni, Segarcea, Căldăruşani]. 

Muzeu I M i Ii tar, vezi Expoziţia din Pa rcul 
Carol. 

Muzeul Naţional de Antichi t ăţi 
Sp. Cegăneanu, Din odoarele bisericeşti ale Muzeului 
Noţional, III, 1910, p. 1-10 [cădelniţe de la Tismana 
şi Bistriţa, engolpioane de la Snagov, Bistriţa şi Tis
mana, epitrafir şi rucaviţe de la Govora, crucea lui 
Vintilă Vodă; desene şi foto]; C. Moisil, Din tesaurul 
arheologic al Dobrogei. III. Sarcofage de piatră, III, 1910, 
p. 81-84 [din fosta colecţie Kogălniceanu, cu foto]; 
idem, Istoricul cercetărilor preistorice. III, 1910, p. 
116-117 [colecţia Beldiceanu, rămasă în posesia lui 
Gr. Buţureanu, este inaccesibilă]; idem, Staţiunile 
preistorice, III, 1910, p. 119, 121, 122, 174 [obiecte, cu 
foto; şi despre colecţia Buţureanu, p . 174); idem, Pro
dusele industriei preistorice, IV, 1911, p. 88 [colecţia 
Buţureanu]; Sp. Cegăneanu, Ceva despre provenienţa 
şi arto vechilor noastre argintării, IV, 1911, p . 22- 23 
[aureolă de icoană, icoană, legătură de evanghelie, cu 
foto); C. Dascălu, Săpăturile de la Cucuteni şi colecţia 
Buţureonu, IV, 1911, p. 106-107; V. Pîrvan, Cetatea 
Tropaeum. Consideraţii istorice. //, IV, 1911, p . 163 şi 
nota 102; N. Iorga, „Arginturile" lui Constantin Brfn
coveonu, VII, 1914, p. 97-110 [cu foto]; P. Nicorescu, 
Liber-Dionysos - două inedite, VIII, 1915, p. 43-44 
[cap de Dionisos, cu foto); I. Andrieşescu, Asupra epocei 
de bronz in RomClnia, Vlll.1915. p. 154-169 [cu desene; 
la p. 167 nota 1, despre achiziţia colecţ iei Buţureanu
Beldiceanu]; C. I. Karadja, Notiţă despre unele minia
turi infăţişind pe Matei Vodă Basarab şi pe Doamno 
Eleno, XIX, 1926, p. 55 [evanghelie slavonă din 1583, 
legată în 1643, fostă pînă la 1855 la biserica Sf. Nico lae 
din Chilia; reproduceri]; N. Iorga, Mormintul lui Udrişte 
Năsturel?, XXII, 1929, p. 113-115 [piatra se afla 
„rătăcită la Muzeul Naţional"; cu foto]; I. Andrieşescu, 
Vasile Pdrvan, XXII, 1929, p. 146 (o parte din muzeu 
se află adăpostit la Universitate]; N. Iorga, Două pietre 
de Io Museul Naţional din Bucureşti, XXII, 1929, p. 
178-179 [cu foto]; idem, Două pietre de mormint ale 
saşilor din Baio, XXIV, 1931, p. 1 - 16 [cu foto]; idem, 
Încă o piatră de mormînt a lui Matei Basarab?. XXIV, 
1931, p. 78; N. Ghika-Budeşti, Oficiale . Memoriul 
pe 1932, XXVI, 1933, p. 191 [reparaţii de obiecte ale 
muzeului în atelierul CMIJ; D. Tudor, Monumente 
inedite din Romuio, XXX, 1937, p. 110- 114 (cu foto] 
Procese verbale, ACMI, 1915, p. 20 [achiziţii de obiecte 
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antice din Cadrilater]; V . Pârvan, Raport 1915, ACMI, 
191S, p . 179 - 218 [îmbogăţirea colecţiilor, muzee 
regionale, săpături, publicaţii, Rapoarte speciale nr . 
1 - 8, Anexă]; I. Andrieşescu, Raport special nr. 1. 
Ach izi ţ ia colecţiei preistorice Gr. Buţureanu, ACMI, 
191S , p . 183 - 186 [istoricul colecţiei, importanţa ei]; 
idem, Raport special nr. 2. Orînduirea secţiei preistorice 
a Muzeului Naţional, ACMI, 191S, p. 186; Anexă: 
Personalu/ ştiinţific al Mu zeului Naţional, ACMI, 191 S, 
p. 218; Procese verbale , ACMI, 1942 , p. 29 [centrali
zarea cercetărilor arheologice], p . 39 [plan de lucru, 
fonduri pentru cercetări]; ibidem, 1943, p . 36 [după 
săpătu ri, arheol ogii trebu ie să depună un raport la 
CMI) ; p. 42 - 4S [confli ct cu D. Berciu, justificarea 
sume lor acordate muzeului pentru săpături], p . 7S 
[primire de rapoarte asupra săpăturilor efectuate de 
muzeu], p . 82 - 83 [analiza anteproiectului de lege 
pentru reorganizarea muzeului]. 

M u z e u I O r a ş u I u i B u c u r e ş t i : Şe
dinţele Comisiunii, 1925, XVIII, 1925, p. V [intervenţie 
la Primăria Capitalei pentru instalarea muzeului). 

M uz eu I S i m u: V . Brătulescu, Elemente 
profane in pictura religioasă, XXVII, 1934, p. SO, 56, 
S7 [icoane, foto J. 

P re f e c t u r a d e P o I i ţ i e: A. Sacerdo
ţeanu, Recensii, XXXVIII, 194S, p . 83 [la G. Crutzescu, 
Podul Mogoşoae i ; pe locul caselor lui Dumitrache Ra
coviţă]. 

S pita I u I Co Iţe a : A. Sacerdoţeanu, Recensii, 
XXXVIII , 1945, p. 86 [la I. Ionaşcu, Documente bucureş
tene]. 

Şcoala Centrală de fete, strada Icoa
nei, 3 : P. Smarandescu . Note şi reflexii, XXXV, 1942, 
p . 194 [arhitect I. Mincu]. 

Ş c o a I a N a ţ i o n a I ă d e A r h i t e c t u r ă, 
vezi Institutul de Arhitectură I. Mincu . 

Ş c o a I a S u p e r i o a r ă d e R ă z b o i , fostă 
pe strada Vamei , azi Wi Ison: Sacerdoţeanu, A„ Recensii, 
XXXVIII, 194S, p . 83 [la G . Crutzescu. Podul Mogoşoaei]. 

Teatrul „Comedia", pasajul Comedia: 
A. Sacerdoţeanu, Recensii, XXXVIII, 194S, p. 83 [la 
G . Crutzescu, Podul Mogoşoaei; construit la sfîrşitu I 
secolului XIX]. 

Te a t r u I N a ţ i o na I: Sp. C. Haret, O scri
soare cu privire la Bucureştii de la 1856 , IV, 1911, p. 1 SO 
[identificăr i pe foto]; N. Iorga, Cronică, XXX, 1937, 
p. 143 [despre vedere de Huber]; A. Sacerdoţeanu, 
Recensii, XXXVIII, 1945, p. 83 [la G . Crutzescu, Podul 
Mogoşoaei; construit pe locul unui han al Epis
copiei Buzăului şi dăruit apoi Mitropoliei . Teatrul a 
fost construit de arhitectul Heft între 1846-18S3]; 
G . D. Florescu, Casa cu lanţuri, ACMI, 1943, p. 114 
[ars la 24/2S august 1944 în urma bombardamentului). 

T e a t r u I I u i R a I u C a r a g e a (fost pe 
strada General Berthelot]: A. Sacerdoţeanu, Recensii, 
XXXVIII, 194S, p. 84 [la G. Crutzescu, Podul Mogo
şoaei; construit în 1817). 

„T o r n ă r i a o ş t i r i i ş i f o n d ă r i a 
a r t i I e r i e i": N . Iorga, Tn legătură cu o „Călăuză" 
necunoscută a maiorului D. Papazoglu, XXXII, 1939, 
p . 147. 

V a m a:, fostă pe strada Wilson : A. Sacerdo
ţeanu, Recensii, XXXVIII, 194S, p. 83 [la G. Crutzescu, 
Podul Mogoşoaei; devine apoi Şcoala Superioară de 
Război]. 

Bă că n ia D rag o rn i r: A. Sacerdoţeanu, 
Recensii, XXXVIII, 1945, p. 83 [la G. Crutzescu, Podul 
Mogoşoaei; fostă casa Peretz, apoi hotel Englitera, 
casa Anton Vanic şi Clubul Conservator]. 
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„Bufetul" de la Şosea: A. Smaran
descu, Note şi reflexii, XXXV, 1942, p. 192, 194 
(denaturat, construit de I. Mincu în 189S]. 

C î r c i u ma „R o a ta L u m i i", fostă în Calea 
Dorobanţi, colţ cu Ştefan cel Mare: V . Brătulescu, 
Comunicări. Păpuşa din jud . Argeş, XXVI, 1933, p . 91 
şi nota 1 [firmă cu „roata lumii" dată jos „acum cîţiva 
ani"). 

C o f e t ă r i a C a p ş a, vezi casa Radu 
Slătineanu . · 

C o f e t ă r i a D o b r i ce a n u: A. Sacerdo
ţeanu, Recensii, XXXVIII, 194S , p . 84 [la G. Crutzescu , 
Podul Mogoşoaei; fostă pe Calea Victoriei, colţ cu 
General Berthelot). 

Cofe tă r i a F ia I k o w s k i: G . D. Flo
rescu, Casa cu lanţuri, ACMI, 1943, p. 104 [pe temelia 
casei Catargi , apoi Elysee] . 

C of e t ă r i a R i e g I e r: A. Sacerdoţeanu, 
Recensii, XXXVIII, 194S, p. 83 [la G. Crutzescu, Podul 
Mogoşoaei, fostă restaurant Hugues]. 

F a b r i c a L e m a î t r e : C. Săvescu, Biserica 
de la Tdnganu . Amintirile unui octogenar, XXII, 1929, 
p. 108 . 

Fa r m ac i a B r u s ; : Sp . C. Haret, O scrisoare 
cu privire la Bucureştii de la 1856, IV, 1911, p . 151 . 

G r ă d i na „C o I os": A. Sacerdoţeanu, Re
censii, XXXVIII, 194S, p. 83 (la G. Crutzescu, Podul 
Mogoşoaei; pe locul caselor lui Pană Filipescu). 

„H e Ie ş teu I": V . Drăghiceanu, Curţile dom
neşti brîncoveneşti . li . Mogoşoaia, li, 1909, p . 150 [pe 
malul lacului, plimbări, cafe vestit pe la 1821 (înghe
ţate şi răcoritoare)]. 

Moar a As sa n, la Obor: C. Săvescu , Biserica 
de la Tdnganu. Amintirile unui octogenar, XXII. 1929, 
p. 108 [pe la 1860] . 

M o a r a d o c t o r G u ş ă (G u s s i) : C. Să
vescu, Biserica de la Tdnganu. Amintirile unui octogenar, 
XXII, 1929, p. 108 [în jos de fabrica Lemaître, exista 
la 1860]. 

M ori c u cai: C. Săvescu, Biserica de la 
Tdnganu. Amintirile unui octogenar, XXII, 1929, p. 108 
[pentru făină; la 1860]. 

„M o r i I e V I ă d i c h i i", lingă podul Sf. 
Elefterie: C . Săvescu, Biserica de la Tdnganu. Amintirile 
unui octogenar , XXII, 1929 , p. 108 [pe la 1860). 

R u i n e I e fa b r i c i i d e p o s t a v a I ui 
A I e x a n d r u I p s i I a n t i : N . Iorga, Biserica 
şi palatul de la Afumaţi (Ilfov), XXIV, 1931, p . 33 [pe 
drumul spre Afumaţi). 

Fîntînile Mitropolitului Filaret 
foste în actualul Parc al Libertăţii : N. Iorga. ln legătură 
cu o „Călăuză" necunoscută a maiorului D. Papazoglu. 
XXXII, 1939, p. 147 [cu frumoase sculpturi în piatră]. 

Arcu I de Triumf, Şoseaua Kiseleff: Şe
dinţele Comisiunii, 1924, XVII, 1924, p. VII [CMI pro
pune trecerea lui sub îngrijirea „Direcţiei Artelor"]. 

B i s e r i c a A d o r m i r e a M a i c i i D o m
n u I u i-1 coanei, strada Icoanei, 72: Raport 
pe anul 1925, XVIII, 192S, p . XVIII [diferite lucrări]: 
Procese verbale, ACMI, 1943, p. 44 [restaurare], p . 4S 
[lichidarea lucrărilor de restaurare). 

B i s e r i c a A d o r m i r e a M a i c i i D o m
n u I u i - K re t z u Ies cu, Calea Victoriei, 47: 
N. Ghika-Budeşti, Oficiale. Memoriul pe 1932, XXVI, 
1933, p. 190 [studiu în vederea restaurării); Em. Kre
tzulescu, Istoricu/ bisericii din Creţu/eşti-Mănăstirea, 
XXVII, 1934, p. 190, 191 [biserica a fost desfiguratl 

http://patrimoniu.gov.ro



în secolul XIX]; N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii. 
IV, XXIX, 1936, p.14, 15, 21, 28, 71, 93, 170, fig. 
695, 996-997; idem, Raport pe anul 1935, XXX, 1937, 
p. 190 [restaurare]; P. Smarandescu, Note şi reflexii, 
XXXV, 1942, p. 193 [frescă scoasă la lumină, restau
rare CM!]; A. Sacerdoţeanu, Recensii . XXXVIII. 1945, 
p. 84 [la G . Crutzescu, Podul Mogoşoaei]; N. Iorga, 
Ce este un monument istoric, ACMI, 1914, p. 135 [în
ghesuită între clădiri de speculă]; Procese verbale, 
ACMI, 1942, p . 41 [proiectare uşi şi strane], p. 47 
(urgentarea restaurării): C. Bobulescu, Candela de la 
teme/ia bisericii din Cotmeana, ACMI, 1942, p. 120 
şi nota 1 [icoană în pridvor arătînd măsurarea locului, 
foto p . 119]. 

B i s e r i c a A d o r m i r e a M a i c i i D o m
n u I u i ş i S f. F i I o f t e i a - R ă z v a n, strada 
Biserica Răzvan, 3: Al. Lapedatu. Lucrările Comisiunii, 
1909, li, 1909, p. 143 (cerceta re în vederea reparaţiilor 
necesare]; Raport pe anul 1925, XVIII, 1925, p . XVIII 
[diferite lucrări]. 

Biserica Adormirea Precistei
S ca u n e, strada Scaune. 2: 'edinţe/e Comisiunii, 
1913, VI, 1913, p. 95 [cercetarea bisericii de către 
G. Ba lş]; Raport pe anul 1920, XVIII, 1925 , p. XI [repa
raţii, demontarea turlei]; Raport pe anul 1925, XVIII, 
1925, p . XVIII [lucră r i de reparaţie]; Şedinţele Comisiunii 
1926, XIX. 1926. p. VIII (vizită CMI], p. X [măs uri de 
îngrijire şi pază, refuz de închiriere teren]: p . XII 
[cerere de fonduri pentru reparaţii]; N. Iorga. Les 
arts mineurs en Roumanie . Seconde partie, XXVI, 1933, 
p. 149 [iconostas]; N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitec
turii. IV , XXIX 1936, p. 118; idem, Artele minore 
bizantine şi romdne. XXX. 1937, p. 173 [catapeteasma]; 
H. Teodoru, O uşă mai nouă de la biserica Scaune din 
Bucureşti , XXXVIII, 1945, p . 77-78 [cu foto şi rele
veu]; A. Sacerdoţeanu. Recensii, XXXVIII, 1945, p. 86 
[la I. Ionaşcu, Documente bucureştene]; Procese verbale, 
ACMI, 1915, p. 18-19 [restaurare], p . 22 [amînarea 
luci-1:.rilor de restaurare. Adăpostirea în altă parte a 
odoarelor]: ibidem, 1943, p. 37 [restaurarea picturii] 
p. 38 [aprobare cieviz şi plan restaurare]. 

B i s e r i c a A I b ă P o s t ă v a r i, vezi biseri
ca Sf. Nicolae -Albă - Postăvari. 

Mănăstirea Antim cu Bise r ica 
T u t u r o r S fi n ţ i I o r: Al. Lapedatu, Lucrorile 
Comisiunii, 1908, I, 1908, p. 91 [reparaţii după incen
diu], p. 133 [reparaţii chilii], p. 134 [reparaţii înveli
tori, împrejmuire), p. 188 [renovări , reparaţii]; idem, 
Expoziţia 'coalei Naţionale de Arhitectură, I, 1908, 
p . 92; Raport general CM/ 1908, I, p. 176 [reparaţii 
învelitori, chiliile incendiate se vor repara în 1909]: 
Al. Lapedatu. Lucrările Comisiunii, 1909, li, 1909, p. 143 
[cercetare Ghika-Budeşti, deviz lucrări]: Raport general 
CM/, 1909, li, 1909, p.184[cerere reparaţii]; I. Kalinderu, 
Al. Lapedatu, Raport general CM/ 1910, IV , 1911, p. 37 
[reparaţii]; V. Drăghiceanu, Epitaful primului episcop 
ol Argeşului, Iosif, IV, 1911, p. 107 [versuri înscrise 
în pronaos, biografie]; I. Kalinderu. Al. Lapedatu. 
Raport genera/ CM/, 1911, V, 1912, p . 42 [muluri execu
tate şi dEpuse la Administraţia Casei Bisericii]; idem, 
Roport general CM/, 1912, V, 1912. p. 189 [cerere 
de lucrăr i de conservare); ~edinţele Comisiunii, 1913, 
VI, 1913, p . 52 [cercetare în vederea reparaţiilor), 
p. 95 [studii pentru restaurare), p. 200 [fondur i pentru 
lucrări], p. 202 [aprobare referat Trajanescu]; idem, 
1924, XVII, 1924, p. X [reparaţia bisericii]: idem, 1925, 
XVIII, 1925, p . IV [fotografieri], p. IV [reparaţii în 
1926]; Raport pe anul 1919, XVIII, 1925, p. X [reparaţia 
acoperişului]; Raport pe anul 1920, XVIII, 1925, p. XI 
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[reparaţii]; Şedinţele Comisiunii 1926, XIX, 1926, p. IX 
[reparaţii]; p. XII [credite pentru reparaţii]: idem, 
1931, XXIV, 1931, p. 190 (lipsă de fonduri pentru 
restaurare, nu se aprobă amenajarea unui cămin; 
reparaţii chilii]: idem, 1933, XXVI, 1933, p . 97 (deviz 
restaurare chilii]: N . Ghika-Budeşti, Oficiale. Raport 
de activitate pe anul 1929, XXVI, 1933, p . 142 [reparaţii 
la paraclis]; idem, Oficiale, Raport de activitate pe anul 
1930, XXVI, 1933, p. 143 [reparaţii paraclis]; idem, 
Oficiale . Raport de activitate pe anul 1931, XXVI, 1933, 
p. 189 [reparaţii curente); idem, Oficiale. Memoriul 
pe 1932, XXVI, 1933, p. 190 [studiul şi conservarea 
monumentului, reparaţii la chilii şi bucătărie]; idem. 
Evoluţia arhitecturii . IV, XXIX , 1936, p . 9, 12, 14, 21, 
29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 46, 65, 73, 78-80, 85, 
112, 115. fig. 493-514, fig. 1 066 [uşa bisericii]; idem, 
Oficiale. Raport pe anul 1935, XXX. 1937, p. 190 [re
paraţia acoperişului chiliilor]: idem, L'Ancienne archi
tecture, XXXV, 1942, p. 47-48, pi. XXVI, XXXI; 
M. Golescu, Motive de animale, XXXVI, 1943, p . 45-
47 [motivul melcului, foto tîmplă]; Procese verbale, 
ACMI, 1914, p. 27 [reparaţii, evacuarea bucătăriilor 
mănăstirii]; ibidem, 1915, p. 41 [aprobare deviz re
paraţii]; I. D. Trajanescu, Memariu, ACMI, 1915, p. 57 
(deviz]; Procese verbale, ACMI, 1942. p. 78 [restau
rarea bisericii); ibidem. 1943, p. 23, 53 [majorare 
deviz restaurare], p. 26 [aprobare lucrări). 

Biserica Arhanghelul Mihail -
St a vro p o Ie os, strada Poştei, 6: Raport general 
CM/, 1907, I, 1908, p. 34 [restaurare Mincu începută 
în 1904): Raport general CM/, 1908, I, 1908, p. 170-171 
[restaurare, proiectarea atenanselor]; Al. Lapedatu, 
Şedinţele Comisiunii 1908, I, 1908, p . 187 [aprobare 
p lanuri clopotniţă şi atenanse); idem, Şedinţele Comi
siunii, 1909, li, 1909, p . 95 [fondu r i restaurare]; Raport 
general CM/, 1909, li, 1909, p. 181 [repartizare fonduri] 
p. 181-182 [const rucţie atenanse, muzeu, grilaj] 
p. 184-185 ( lucrări în restanţă]; Sp. Cegăneanu, 
Ceva despre provenienţa şi arta vechilor noastre argin
tării, IV, 1911, p. 31 (despre ornamentaţia pictată şi 
sculptată a bisericii]; I. Ka linderu, Al. Lapedatu, Ra
port genera/ CM/, 1910, IV, 1911, p. 35 [terminarea 
clopotniţei, locuinţei ş1 muzeului; rămîne de restaurat 
pictura]; idem, Raport general CM/, 1911, V, 1912, 
p. 39 [ l ucrări la atenanse]; idem, Raport-general CM/, 
1912, V, 1912, p . 185-186 [începerea restaurăr ii 
picturii]; Şedinţele Comisiunii 1913. VI, 1913, p. 51-52 
[p lata arhitectului Mincu se va face către moştenitori, 
continuarea lucrărilor de către arhitectul Zagoritz]; 
p. 96 (suplimentare fonduri], p. 199 [fonduri pentru 
plată credite şi pentru achitarea parţială a decedatului 
I. Mincu; plata antreprenorului Weigel], p. 200 (p lăţi], 
p. 202 [plăţi, vizită CM/ pentru avizarea problemei 
picturii], p. 203 [încetarea provizorie a restaurării 
picturii]; I. Kalinderu, + Arh. I. Mincu, VI, 1913, 
p. 56 [necrolog, restaurarea bisericii. Proiectarea şi 
studiu l încep în 1897, restaurarea încr:pe în 1904]; 
A. Zagoritz, Sculpturi fn piatră, VI, 1913, p. 70, f. VI 
[capitelele pilaştrilor]; idem, Timp/a şi tronul, VIII, 
1915, p . 66-67 [tron]; G. Nedioglu, Stavropoleos . 
Istoric, XVII. 1924, p. 147-168 (istoric, istoric restau
răr i, inscripţii, foto]: 'edinţele Comiswn1i 1925, XVIII, 
1925 p. VIII [redeschiderea bisericii]; Raport pe anul 
1922, XVIII, 1925, p. XIII [reface re trotuar şi pardo~eli]; 
Raport pe anul 1923, XVIII, 1925, p. XIV ( lucrări la 
clopotniţă); Raport pe anul 1925, XVIII, 1925, p. XVIII 
[reparaţia atelierului CMI]; Tablou de lucrări I, XVIII, 
1925, p . XIX [consolidare, completare şi montare 
tîmplă (1923), reparare, completare şi aşezare strane 
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54 
(1924)]; 'edinţe/e Comisiunii, 1926, XIX. 1926, p. IV, 
IX [consolidări şi reparaţii la atelierul CMI], p. V, 
VII [case destinate unui muzeu]; G. Nedioglu, Stavro
po/eos. Privire asupra arhitecturii şi sculpturii, XX. 1927, 
p. 2-33 [cu foto, planu ri şi desene, acuarelă de Preziosi 
la p. 1]; N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii. III, 
XXV, 1932, p . 7 [tip sîrbesc din valea Mora\ei]; idem. 
IV, XXIX. 1936. p . 15, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
54, 65, 73-75. 79, 80, 95, 102, 115, fig. 432-457. 
fig. 1 006 [pisanie necunoscută aflată la muzeu]. fig. 
1 055 (piatră de mormînt]; N. Iorga. Monumentele 
istorice în vechea noastră literatură, III, XXVI, 1933, 
p. 110-111 [reparaţii criticate de P. Verussi]; N. 
Ghika-Budeşti, Raport pe anul 1930, XXVI, 1933, 
p.143 [reparaţie mulaje montate în muzeu]; M. Golescu 
Folosirea temelor musicale În iconografia bisericii răsări
tene, XXVI, 1933, p. 177 [horă cu lăutari]; N. Ghika
Budeşti. Oficiale. Raport de activitate pe anul 1931, 
XXVI, 1933, p . 190 [activitatea atelierului de reparaţii 
CMI]; idem, Oficiale . Memoriul pe 1932, XXVI, 1933, 
p. 191 (activitatea atelierului, repararea stranelor]; 
N. Iorga, Cronică, XXX. 1937, p. 143 (despre o gra
vură de Lancelot]; N. Ghika-Budeşti, Artele minore 
bizantine şi romdne, XXX. 1937, p. 173 [catapeteasmă 
din 1724, jeţuri. strane]; M. Golescu, „Prea puternicu/ 
Samson", XXXIII, 1940, fasc. 104, p. 87 [cu foto]; 
N. Ghika-Budeşti, L'ancienne architecture, XXXV. 1942, 
p. 47, 53, pi. XXVI, XXXII; H. Teodoru, Biserica 
schitului Mdrcu/eşti-Flăminda din Cîmpu/ung-Muscel . 
XXXV. 1942, p. 181 [ornamentaţie faţade]. p. 185 
(pridvorul a fost adăugat la 9 ani după construcţie]; 
P. Smarandescu. Note şi reflexii, XXXV. 1942, p . 193 
[restaurată de Ion Mincu]; M. Golescu, Motive de 
animale, XXXVI , 1943. p . 45 [lei]; H. Teodoru, Hanu
Ancuţei, XXXVII, 1944, p . 49 [biserica se găseşte în 
planul Borroczyn]; A. Sacerdoţeanu, Recensii, XXXVIII , 
1945, p . 83 (la G . Crutzescu, Podul Mogoşoaei]; Procese 
Yerbale, ACMI, 1914, p. 22 [restanţe de plată către 
decedatul arhitect Mincu]; p. 24 [Casa Bi sericii este 
rugată să plătească re stanţele datorate pentru restau
rarea bisericii]; p. 29-30 [achitarea onorariilor cerute 
de arhitectul Zagoritz. şi lefurile restante], p. 30 
[se anunţă vizita pictorului Viertelberger din Viena], 
p. 38 [ve rifica re deviz lucrări, arhitectul Zagoritz 
va lucra sub controlul direct al CMI]. p . 41 (se cere 
completarea devizului de lucrări, lucrările de pictură 
se vor face şi continua numai cu avizul expertului 
Viertelberger]. p. 43 [stud iere deviz, vizită la faţa 
locului], p . 44 [vizită CMI. starea muzeului, amena
jarea unui bazin], p . 49 [acont pentru restaurarea 
picturii]; p. 51 (plata lucrărilor, tîmpla se va restaura 
după verificarea procedeului Bonardi], p . 53 [apro
barea sumei cerute pentru lucrări]; N. Iorga, Ce este 
un monument istoric, ACMI, 1914, p. 135 [„sugrumată 
de clădirile Poştelor"]; Procese verbale, ACMI, 1915, 
p. 28 [ lucrări de pictură], p . 44 [restaurarea picturii, 
plăţi]; N. Ghika-Budeşti, Memoriu, ACMI , 1915, p. 49 
[lucrări de restaurare efectuate în 1915]; Procese 
verbale, ACMI, 1942, p. 56 [restaurarea c l ădirilor din 
incintă], p. 62 [recepţie 1..icrări]. p. 74 [reparaţii la 
muzeul bisericii], p. 75 [re taurarea faţadelor muzeu
lui]; idem, ACMI, 1943, p. 28 [tencuieli exterioare, 
zugrăveli în frescă] . p. 29 [lucrări de întreţinere la 
acoperişul clădirilor de lîngă biserică], p. 35 (aprobare 
de lucrări suplimentare], p. 36 (lucrări de întreţinere 
la localurile bisericii], p. 40 [zugrăvire exterioară a 
clădirii de lingă biserică], p. 45 [restau rarea casei 
parohiale - muzeu], p. 46 [restaurarea zugrăvelilor 
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muzeu lu i, aprobare deviz pentru lucrări la biserică] 
p. 52 (lucrări la clopotniţă şi biserică]. 

B i se r i ca Bat i ş te, vezi Biseri ca Sf. Nicolae 
- Batişte . 

Biserica Brad u - Bote an u [azi există nu
mai pisania bisericii Bradu, încastrată în zidul bisericii 
Boteanu]: A . Zagoritz. Sculpturi ln piatră, VI, 1913, 
p. 71, pi. VIII , IX (lespede găurită , fereastră; biserica a 
fost zidită la 1760 şi dărîmată „acum cinci sau şase ani"] 
A. Sacerdoţeanu, Recensii, XXXVIII. 1945, p . 86 [la 

Ionaşcu , Documente bucureştene; ctitor: Mi hui cavaful]. 
Biserica din Belu - Şerban Vodă 

(lingă cimitir): C . B.)bul escu, Candela de la temelia 
bisericii din Cotmeana, ACMI. 1942, p . 128 [aşezarea 
candelei la temei ie]. 

Bi se r i ca B re z o i an u: Şedinţele Comisiunii 
1925. XVIII, 1925, p . VIII [mutarea pisaniei]; Redacţional, 
Comunicări III, XIX. 1926. p. 89 (despre publicaţie 
I. C. Filitti în SOV]; Procese verbale, ACMI, 1942, p . 50 
[consol idare după cutremur], p . 54, 69 (punerea în 
evidenţă a vechiului pridvor]. p . 68 [restaurare] . 

B i s e r i ca B u c u r. vezi Biserica Sf-ţii Atanase 
şi Ch irii - Bucur. 

Biserica Buna Vestire-Curtea 
Veche. strada 30 Decembrie : Raport general CM/, 
1907, I, 1908, p. 43 [interzicere vînzareteren];AI. Lape
dat u , Lucrările Comisiunii, 1908. I. 1908, p. 188 [schimb 
teren]; Idem, Lucrările Comisiunii, 1909, li, 1909. p. 143 
[cercetare pentru reparaţii]; I. Kal inderu. Al. Lapedatu 
Raport general CM/, 1910. IV, 1911, p . 34, 37 [reparaţii 
la acoperiş etc . . lucrări de zidărie]; Idem, Raport general 
CM/, 1912, V, 1912 , p.188 [restaurare]; I. D. Trajanescu, 
Mitropolia din Bucureşti, V, 1912, p . 144 [zidită de Mircea 
Ciobanu]; Şedinţele Comisiunii. 1913, VI, 1913. p . 52, 53 
[constr uiri pe t ere nuri le vecine, amenajarea unui scuar]; 
idem, 1924 , XVII, 1924, p. li [proces cu Mociorniţa], 
p . IV. VIII (înch iriere gherete]. p. VIII [acoperişul nece
sită reparaţii]; Raport pe anul 1919. XVIII. 1925. p . X 
[reparaţieînvelitori ];Raport pe anul 1925 , XVIII, 1925 .. 
p . XVIII (d iferite lucrări]; V. Drăghiceanu, Palatul lut 
Constantin Vodă Brincoveanu din Bucureşti. XIX, 1926. 
p. 5 [acuarelă de Preziosi din 1861, unde se vede bise
rica]; Şedinţele Comisiunii 1926. XIX, 1926. p . VIII 
[măsuri în vederea restaurării]; N . Ghika-Budeşti, 
Evoluţia arhitecturii. li, XXIII, 1930, p. 20, 26 - 27, 
fig. 79-88; idem. III , XXV, 1932. p. 7 , 24; Şedinţele 
Comisiunii, 1932, XXVI, 1933, p. 99 [soclu şi grilaj vîn
dute de parohie]; N . Ghika-Budeşti, Oficiale. Raport 
de activitate pe anul 1929 , XXVI, 1933. p. 141, 142 
(lucrări de conservare şi reconstituire, săpături în jurul 
bisericii, descoperirea a 2 capele]; idem, Raport de 
activitate pe anul 1930, XXVI, 1933, p. 143 [restaurare 
soclu, trotuar şi ziduri de împrejmuire]; idem, Oficiale. 
Memoriul pe 1932, XXVI, 1933. p. 190 [restaurare in
terioară] ; H. Teodoru, Baia Curţii Vechi din Bucureşti. 
XXXV, 1942, p. 170-172; P. Smarandescu, Note şi 
reflexii, XXXV. 1942, p. 193 [restaurare CMI]; E. Cos
tescu, Restaurarea bisericit Mihai Vodă din Bucureşti 
XXXVI, 1943, p. 59 [absidiol e reconstruite în 1931 şi 
bolţi în semicilindru]; H. Teodoru, Recensii. XXXVI. 
1943, p. 122-123 [la I. Ionaşcu, Un plan inedit al Curţii 
Vechi din 1799, în RIR, XIII , 1943, fasc. I, p. 55-77]: 
Procese verbale, ACMl.1914, p . 35, 41 [cerere de apro
bare pentru cedarea unui teren al bisericii], p. 41-42 
[aprobarea restaurării turlei, pridvorul va ft restudiat]; 
p. 43, 44 [vizită CMI la faţa locului pentru studierea 
construir ii unei noi clădiri]; Gh. Lupu, Memoriu, 
ACMI, 1914, p. 64 [lista lucrărilor efectuate în 1914]. 
Procese verbale, ACMI, 1915, p. 27 (fonduri pentru 

http://patrimoniu.gov.ro



restaura re]; Gh . Lupu. Memoriu, ACMI, 1915, p . 52-
53 [I ucrări de rest au ra re e fectuate în 1915). 

Bis eri c a Caimata (dărîmată):G . Mandrea 
Relaţwni despre biserica Colţii. IV, 1911, p . 150 [dărîmată 
sub pri mari atu I I u i Pache Protopopescu, pietre orna
me ntate ach i z i ţionate de baronul Bel lu care şi-a împo
dob it cu e le casa sa d in Urlaţi). 

B i s e r i c a C e a u ş P r e c u p, vezi Biserica 
O la r i. 

B i s e r i ca Co I ţ ea, vezi Biserica Trei Ierarhi 
- Co l ţea. 

M ă n ă s t i r e a C o t r o c e n i, strada Doctor 
Manr:escu , 2 : Al . Lapedatu, Lucrările Comisiunii 1909, 
li. 1909 , p . 143 [N . Ghika-Budeşti delegat să cerceteze 
sta rea bisericii); Raport general CM/, 19'09, li, 1909 
p. 184 [cere re de întreţinere şi reparaţii]; Şedinţele 
Comisiunii , 1913 , VI, 1913. p . 52 [ce rcetare), p . 53 
[aprobare I ucrări]; N. Iorga, Biserica din Valea Danului, 
X - XVI , 1917- 1923, p . 196 [catapeteasmă); V Drăghi 
ceanu , Monumente representative din vechea artă romdnă 
expuse la expos i ţi i le din Paris şi Geneva ln anul 1925, 
XI X. 1926 , p. 65 [uşi l e); N . Ghika- Budeşti Evoluţia 
arh itecturii . III , XXV, 1932, p. 7-8, 13, 20, 22 , 35-36 
65 - 66 , fig . 292 - 314; idem. IV , XX IX, 1936 p. 11, 18, 
21, 29, 30 , 31 , 37, 39 ; N . Iorga, Les arts mineurs en 
Roumanie . Seconde partie , XXVI, 1933, p . 148 [uşile 
biser ic ii); idem , Monumentele istorice romdneşti şi 
Daponte , XXVI. 1933 , p . 158 [apreci e re]; M. Golescu , 
Sain t Georges delivre /'adolescent emmene en captivi te 
par Ies infideles, XXX, 1937, p . 131 [iconostas la Muzeul 
de Artă religioasă din Bucureşti]; N . Iorga, Cronică, 
XXX, 1937, p. 143 (despre o litografie de Venrich]; 
N . Gh ika-Budeşti, Artele minore bizantine ş 1 romdne, 
XXX, 1937 , p . 173 [uşile bi seri cii); N . Iorga, Ce este 
un museu de artă. Conferinţa la laşi, 1938, XXXI, 1938, 
p. 71 (foto chivot]; N . Ghika-Budeşti, l'ancienne archi
tecture, XXXV , 1942 , p . 40 . 41. 44, pi . XX, XXII; 
Procese verbale, ACMI, 1915, p . 21 (înfi i nţarea unui 
muzeu de artă din vremea lui Şerban Cantacuzino]; 
ibidem , 1942 , p . 38 , 41, 61 [consolidare acoperiş la 
b i se ri că ş i clopotniţă), p. 66 [restaurare P. Antonescu 
su b patronajul reginei Elena), p . 69 [lucrări la clopot
n i ţă, neexecutate la timp) , p . 73 [conso lidarea după 
cutremur a biserici i şi clopotniţei), p. 75 [deviz general 
pentru eventua l ă restaurare]; ibidem, 1943 , p. 33 
[mod ificare deviz pentru consolidare), p. 39 [umplerea 
arcadel or la foste le chilii) , p . 40 [aprobare deviz restau
rare pentru b i serică], p. 5 [restaurarea clopotniţei şi 
biserici i], p . 63 [refacerea bolţii de intrare; centură de 
zidărie la abs ida bi sericii], p . 68 [învelirea cu tablă de 
zinc a cl opotn i ţe i , reparaţii la clopotniţă şi b i serică], 
p. 69 ( l u c răr i supl imentare la biserică), p. 72, 83, 84 
[lu crări de restaurare la b i serică şi clopotniţă], p . 74 
[lucră r i la b iserică]. 

B is e r ic a Cu r te a V e c he, vezi b iserica 
Buna Vest ire - C urtea Vech e. 

B iserica D in t r-o zi, vezi biserica Sf. Ni
colae - Din t r-o zi. 

B i s e r i ca D o a m n e i, vezi biseri ca Intrarea 
jn B iserică - Doam nei. 

B i se r ic a D o m n i ţ a B ă I a ş a , vez i bise
rica Înălţarea Domnului - Domniţa Bălaşa. 

B i s e r i ca F I o r e as ca, vez i bise r ica Sf. Sofia 
- Floreasca . 

B is e r i c a F o i ş o r , vezi bise r ica Naşte rea 

Mai cii Domnului - Foişor . 

S! 

B i s e r i c a G h e o r m a B a n u I, vezi bise· 
r ica Hanu l Grec i. 

B i s e r i c a G h i c a - T e i, vezi biserica lnăl· 
ţarea Domnului - Doamna Ghika-Tei. 

Bi s erica Hanu l Greci (Gheorma 
Ban u I ): Gh. Ned ioglu, Stavropoleos . Istoric , XVII, 
1924, p . 147 [despre călugăru l loan ichie din Ostaniţa 
care ajunge arhimandrit; pe locul bisericii, dărîmat~ 
în 1865 , este astăzi Banca Naţiona l ă). 

Biserica I an cu Ve c hi , Bulevardul Toi · 
buchin , 106: L. Moga, Un plan inedit de la 1847, XXX , 
1937 , p . 182 [zidită la 1775 de Gheorghe Măcelaru l 
şi de popa Ioan ot Silvestru). 

B i s e r i c a I a n c u I u i, vezi biserica Iancu 
Vechi. 

Bi s erica Icoane i. vez i Biserica Adormiri i 
Maici i Domnului - Icoane i. 

B i s e r i c a I e n e i, dărîmată în 1977: Al. Za· 
goritz , Sculpturi 1n piatră, VI, 1913, p . 69, f. III [rozeta 
la altar , desen]; Şedinţele Comisiunii, 1925, XVIII, 1925, 
p. III [acoperire cu sticl ă a frescei reprezentînd pe 
Cuvioasa Paraschiva]; Raport pe anul 1925, XVIII. 1925, 
p. XVII I (diferite lucrări]; N . Iorga, Les arts mineurs en 
Roumanie. Seconde partie , XXVI, 1933, p . 149 [iconostas 
dispărut] ; N . Gh i ka- Budeşti, Evoluţia arhitecturii. IV , 
XXIX , 1936 , p . 36 , 118; A. Sacerdoţeanu , Recensii , 
XXXVIII , 1945, p . 86 [la I. Ionaşcu , Documente bucureş· 
tene]; Procese verbale, ACMI, 1915, p. 28 [refacerea 
acoper i şului]; N . Gh i ka- Budeşti, Memoriu, ACMI. 
1915 , p . 51 [studiu]; Procese verbale, ACMl, 1942, p. 25 
[proiecte pentru cadre de uşi, ferestre de lemn, grile 
de fter), p . 40 [reconstrucţ i a turlelor), p . 44 [acoperire 
cu o lane) , p . 53 [executare lucrări]; ibidem, 1943 , p . +1 
(aprobare proiect pentru profilul în piatră al soclului). 

B is erica Intrarea în biserică 
D o am n e i : Sp . C. Haret, O scrisoare cu privire IQ 
Bucureştii de la 1856 , IV , 1911, p. 151 ; A. Zagoritz, 
Sculptur i 1n piatră, VI, 1913, p . 71 ş i pi. IX ; Şedinţele 
Comisiun ii , 1924, XVII, 1924, p . I, IX [grilaj de împrej· 
muire]; idem, 1925, XVIII, 1925, p. III [degajare]; 
Raport pe anul 1922, XV III. 1925, p. XIV [spă l area picturi i 
pridvorului]; Raport pe anul 1924, XVII I, 1925 , p. XVII 
[lucrări de îngrădire]; Raport pe anul 1925, XV III, 1925 
[grilaj de fier]; Şedinţele Comisiunii , 1926 , XIX , 1926, 
p . VIII [„stare jaln i că " , conflict cu berăria Jubileului]; 
P. Demetrescu, Lucrăr i executate rn 1926, XI X , 1926, 
p . XIV; Şedinţele Comisiunii 1931. XXIV, 1931, p . 94, 95 
[reparaţii]; N. Gh i ka- Bud eşti, Evoluţia arhitecturii. III, 
XXV , 1932, p. 14, 15 , 20 , 22, 29, 47 - 48 , fig . 69-85; 
N . Io rga, Les arts mineurs en Roumanie. Seconde partie , 
XXVI, 1933, p. 148 (uş i ], p. 156 [epitaf); N . Ghika· 
Budeşt i , Oficiale . Raport de act ivitate pe anul 1931, 
XXVI, 1933, p. 189 [reparaţ i i cure nte]; id em, Oficiale . 
Memoriul pe 1932, XXVI, 1933, p . 190 [di fe rite lucrări] ; 
idem , Artele minore bizantine şi romdne, XXX, 1937 
[epitaf dăru it de Şerban Cantacuzino]; ide m, L'ancienne 
architectu re , XXXV, 1942 , p. 41, 44 , p i. XVIII ; I. D . Şte· 
fănescu, L'eglise „Doamnei" (de la Pr incesse) d Bucureşti . 
Les peintures murales, XXXV I, 1943, p . 7 - 35 [cu desene 
ş1 fo t o ); P. Smarandescu, Note şi reflexu , XXXV , 1942, 
p . 193 [vechea frescă ciocănită, pi cturi neco respun· 
zătoare de Tatt arescu]; A. Sacerd oţeanu, Recensii, 
XXXV III, 1945, p. 83 (la G . Crutzescu, Podul Mogoşoae;; 
p. 85 [la I. Ionaşcu, Documente bucureştene; clăd i tă în 
locul al tei a mai vechi]; N. Iorga, Ce este un monumen1 
istoric, A::MI , 1914, p. 135 [aproape invizibilă între 
clădiri] . 
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r 56 
Biserica Intrarea in t:iserică

C u S fi n ţ i - To ţi S fi n ţ i i - C u S i b i Ie, 
I. Kalinderu, Al. Lapedatu, Raport general CM/, 1912, V, 
1912, p. 189 [oprirea dărîmării]; Şedinţele Comisiun ii 
1913, VI, 1913, p . 52 [cercetare], p. 143 [fonduri pentru 
I ucrări], p. 201 [cerere de raport despre starea bisericii]; 
Al. Zagoritz, Sculpturi ln piatră, VI, 1913, p. 70 şi p i. 
VII; Şedinţele Comisiunii, 1924, XVII, 1924, p. IX [resta
urare]; idem, 1925, XVIII, 1925, p. li [recepţie pictură). 
p. III [reparaţii], p. IV [reparaţii în 1926]; Raport pe anul 
1921, XV III, 1925, p. X li [refacere temei 1e, coloane etc .]; 
Raport pe anul 1922, XVIII, 1925, p. XIV [refacerea 
turlelor]; Raport pe anul 1923, XVIII, 1925, p. XV 
[refacerea învelitorilor]; Raport pe anul 1924, XVIII, 
1925, p. XVII [spălarea picturii, aşezarea de lespezi de 
la Curtea de Argeş]; Raport pe anul 1925, XVIII, 1925, 
p. XVII [restaurarea picturii]; Şedinţele Comisiuni i, 
1926, XIX, 1926. p . I, III [lucrări de pictură], p. IV 
[fragmente sculptate depuse la biserica Stavropoleos], 
p. VIII [plata picturii]; idem, 1932, XXVI, 1933, p. 96 
[repararea cupolei], p. 97 [şindrilirea turlei Pantocra
torului]; N. Ghika-Budeşti, Raport de activitate pe 
anul 1929, XXVI, 1933, p. 142 [zugrăvirea turlei]; 
idem, Raport de activitate pe anul 1931, XXVI, 1933, 
p. 190 [reparaţii mobilier şi obiecte de cult]; idem, 
Evoluţia arhitecturii. IV, XXIX, 1936, p. 28; P. Sma
randescu, Note şi reflexii, XXXV, 1942. p. 193 [restau
rare CMI]; Procese verbale, ACMI, 1915, p. 18 - 19 
[avizare proiect de restaurare], p. 22 [lucrări de restau
rare propuse de G . Balş, adăpostirea odoarelor biseri
cii în altă parte), p. 27 [fonduri pentru restaurare, 
vînzare de teren]; N. Ghika-Budeşti, Memoriu , ACMI, 
1915, p. 49 [lucrări de restaurare efectuate în 1915). 

Biserica Izvorul Nou, Dintre Vii, 
Şoseaua Mihai Bravul: Raport pe anul 1925, XVIII, 1925, 
p. XVIII [diferite lucrări]. 

Biserica Izvorul Tămăduirii-

M a vro g he ni, strada Monetăriei, 4: V. Drăghicea
nu, Monumentele Olteniei. III, XXVII, 1934, p. 115 - 116 
[însemnare din 1825]; Procese verbale, ACMI. 1942. 
p. 30 [consolidare după cutremur]; ibidem, 1943, p. 35 
[recepţie provizorie de lucrări), p. 49 [refacerea turlei 
Pantocratorului şi a clopotniţei], p. 56 [lucrări de între
ţinere]. 

Biserica Înăltarea Domnului-
D o am na Ghica - T ~ i, strada Doamna Ghica, 
5: N . Gh ika-Budeşti, Oficiale. Memoriul pe 1932, XXVI, 
1933, p. 191 [cercet~rea pictur·ii]. 

Biserica lnălţarea Domnului -
Domniţa Bălaşa: V. Drăghiceanu, Inscripţii. 
Bis. de fa Doamna Bălaşa - Bucureşti, VIII, 1915, p. 95; 
N. Iorga, Monumentele istorice în vechea noastră I iteratură 
XXVI. 1933. p. 109 [cercetată de P. Verussi]. 

Biserica Înăltar ea Domnului -
V i t an. vezi biserica Tîr~a - Vitan. 

B i se r i ca K re t z u I e s c u . vezi Biserica 
Adormirea Maicii Domnului - Kretzulescu. 

B i s e r i c a L u c a c i. strada Logofăt Ud rişte: 
L. Moga, Un plan inedit de la 1847, XXX, 1937, p. 181, 
182 [de la începutul secolului XVIII, amplasare]. 

B i s e r i c a M a n e a B r u t a r u. vezi bise
rica Sf. Nicolae - Manea Brutaru. 

M ă n ă s t i r ea M ă r c u ţ a, st rada Biserica 
Mărcuţa, 8: Raport general CM/, 1907, I, 1908. p. 43 
[recomandare de lucrări]: V. Drăghiceanu, Mormîntul 
lui Constantin Brfncoveanu Basarab Voevod, VII, 1914, 
p. 118 [mănăstirea este închinată la 1792 mănăstirii 
Halki]; Şedinţele Comisiunii, 1924 , XVII, 1924, p. X 
[întocmire deviz]: Raport pe anul 1919, XVIII, 1925, 
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p. X [reparaţie acoperişuri]: Raport pe anul 1922, 
XVIII, 1925, p. XIV [dărîmarea turlei); N. Ghika
Budeşti, Evoluţia arhitecturii. li, XXIII, 1930, p. 29-30, 
fig. 102- 109; ibidem III, XXV. 1932, p. 7, 60. 78; 
idem. IV, XXIX. 1936. p. 6. 9, 14. 15, 18. 19, 29. 30, 
95, 98, 106, fig. 1 009 - 1 010 [uşă şi fereastră): L. Moga. 
Lămuriri cu privire Io vechimea bisericii Sf. Pontdimon 
din Bucureşti, XXX, 1937, p. 176-177 [hotărn icie din 
1848); N. Ghika-Budeşti. Raport pe anul 1935, XXX, 
1937. p. 190 [lucrări de întreţinere]: idem. L'oncienne 
architecture, XXXV, 1942, p. 27. pi. XII. XXXII; Pro
cese verbale, ACMI. 1914, p. 34 [cerere de reparaţii), 
p. 42 [Eforia Spitalelor nu poate repara biserica]; 
ibidem. 1915. p. 24-25 [urgenţa reparării acoperişului 
bisericii), p. 28 [repararea acoperişului]. 

Metohul Episcopiei de Rîmnic: 
A. Sacerdoţeanu, Recensii, XXXVIII, 1945, p. 84 [la 
G. Crutzescu, Podul Mogoşoaei; dărîmat în 1876, pe 
locul lui se află astăzi Ateneul Român]. 

M ă n ă s t i r e a M i h a i V o d ă : Raport gene
ral CM/, 1907, 1.1908, p. 43 [planificare luc1ări]; Raport 
general CMI, 1908 , I, 1908, p. 179 [reparaţii în 1909]; 
Al. Lapedatu, Lucrările Comisiunii, 1909, li . 1909, p. 143 
[cercetare N. Gh ika- Budeşti, în vederea reparaţiilor]; 
Raport general CM/, 1909 , li, 1909, p. 181 [recomandare 
pentru lucrări de reparaţie şi întreţinere), p.184 [reve
nire la cererea de reparaţii]; I. Kalinderu, Al. Lapedatu, 
Raport general CM/, 1910, IV.1911, p. 37 [reparaţia aco
perişului bisericii; lucrări de zidărie]; Şedinţele Comi
siunii, 1913, VI, 1913, p. 52 [cercetări în vederea repa
raţii lor şi I ucrări lor de întreţine re], p. 95 [cerere de 
reparaţii]. p. 96 [aprobare de lucrări]; H. Stahl, Mănăs
tireo Mihai Vodă - palat domnesc, VII, 1914, p. 35-39 
[cu foto înainte şi după restaurare. reproducere stampă]; 
Şedinţele Comisiunii, 1924 , XVII, 1924, p. III [biserica e 
declarată capelă milita ră, Ministerul de Război va trebui 
să contribuie la restaurare]; idem, 1925, XVIII, 1925, 
p. I [recepţie lucrări]. p. VIII [cerere de reparaţii]; 
Raport pe anul 1925. XVIII, 1925. p. XVIII [diferite 
lucrări]; Şedinţele Comisiunii, 1926. XIX, 1926, p. li 
[despre restaurare), p. IV [cumpăr.are planuri de la 
arhitect Mingopol), p. X [cerere deviz pentru reparaţii], 
p. XI [nu se aprobă virament de fonduri]. p. XII [reînce
perea studii lor pentru restaurare]: N. Iorga, Biserici 
muntene de curînd reparate, XXII. 1929, p. 93 [turn de zid 
în locul turnuleţului de lemn]; N. Ghika-Budeşti, 

Evoluţia arhitecturii. fi, XXIII, 1930, p. 30-31, flg.110-
119; V. Brătulescu, Un fiu al lui Grigoraşcu Ghica-Vodă 
inmormintat fa biserico Mihai Vodă din Bucureşti, XXIV. 
1931, p. 43 [piatră de mormîntJ; Şedinţele Com isiunii, 
1931, XXIV, 1931, p. 95 [reparaţie la cornişa bisericii); 
N . Iorga. Icoano romîlneoscă. XXVI. 1933, p. 13 [icoană 
aflată la Muzeul de Artă Religioasă]; Şedinţele Comisiunii, 
1932, XXVI, 1933, p. 98 - 99 [restaurare ferestre), 
p. 99 [cafas construit fără aprobare CMI]; N. Ghika
Budeşti, Oficiale. Raport de act1v1tate pe anul 1929. XXVI, 
1933, p. 141 [lucrări de conservare]: idem, O{ictofe. 
Raport de activitate pe 1930, XXVI, 1933, p 143 [înveli
rea turlei cu plumb, restaurarea faţadelor]; N. Iorga, 
Monumentele istorice româneşti şi Doponte, XXVI, 1933, 
p. 157 (Domnul locuieşte aci în timpul ciumei din 1738; 
conac de turci la 1739], p. 158 [apreciere]; N. Gh1ka 
Budeşti, Oficiale. Raport de activitate pe anul 1931, 
XXVI, 1933, p. 189 [reparaţii curente); idem, Ofic10/e. 
Memoriul pe 1932. XXVI, 1933, p. 190 [diferite lucrări: 
restaurare ferestre, săpături la clopotniţă); idem, 
Artele minore bizantine şi romîlne, XXX, 1937. p. 169 
[icoană) ; idem, Raport pe anul 1935, XXX, 1937, p. 190 
[continuarea lucrărilor în regie]; idem, L'onc1enne archi-
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lfcture. XXXV, 1942, p. 27, 28 , pi. XIII; P. Smaran
descu, Note ş1 reflexii, XXXV, 1942, p. 193 [restaurare 
CMI); E. Costescu, Restaurarea biseflcii Mihai Vcdă din 
Bucureşti, XXXVI, 1943, p. 49 - 74 [istoric, foto, rele
vee, planuri]; Procese verbale, ACMI, 1914, p. 30 [se 
anunţă vizita pictorului Viertelberger din Viua]; 
ibidem. 1942, p. 29 [construcţii fără aprobare], p. 32, 
33 -34, 47 [casă parohială], p. 39 [refacerea planurilor 
pentru casa parohială]. p. 65, 70 [lucrări fără aprobare 
CM!]; ibidem, 1943, p. 24 [cercetare C MI a lucrărilor 
executate fără aprobare), p. 25 [parohia Mihai Vodă face 
afirmaţii inexacte privind lucrările executatt]. 

B 1 seric a M în tu Ie as a, vezi biserica Sf-ţii 
Arh2righeli - Mîntuleasa. 

B i s e r i c a N a ş t e r e a M a i c i i D o m-
n u I u i - Foişor: Raport pe anul 1925. XVIII, 
1925, p. XVIII [diferite lucrări]; Şedinţele Comisiunii, 
1926, XIX, 1926 , p. IX, X [nu se aprcbă dărîmar(a 
zidului înconjurător]. 

B i s e r i c a O b o r u I V e c h i, vezi b1st.rica 
Sf-ţii Ioach im şi Ana - Oborul VHh1. 

B i s e r i ca O I a r i: L. Mega, L&murifl cu pri
vire Io vechimea bisericii Sf. Pontcl1rrcn dtn Bucureşti, 
XXX. 1937. p. 176 (hotărnicie]: idtm. Un plen inedit 
de Io 1847, XXX, 1937. p. 182 [pe pcdul Tîrgului de 
Afară, zidită la 1758 de Dt.mitraşcu Racoviţă pe locul 
unei bisericuţe de lt mn, „CeaLŞ PrEcup"]; Procese 
verbale, ACMI. 1943, p. 51 [rtstaL rarea faţadei), p. 69 
[se vor respecta planurilE CMI pertru prid\cr]. 

B i se r i ca O I te n i: L. Mega , Un pion inedit 
de Io 1847. XXX, 1937, p.182 [de pe vremea lu i Brînco
veanu, situare]; P. Smarandescu, Noteş1 reflexii, XXXV. 
1942, p. 193 (bine refăcută sub Grigore Gh1ka-Vocă]. 

Biserica Oţetari: Raport pe anul 1925, 
XVIII, 1925, p. XVIII [diferite lucrări]. 

Patriarhia 
a) B i s e r i c a S f - ţ i i i m p ă r a ţ i c u 

c I o p o t n i ţ a ş i c r u c i I e: Al. La pe datu, Lu
crările Comistunii, 1909, li, 1909, p. 143 [cercetarea 
cererii de întrEţinere şi reparaţie a biserirn] ; Report 
general CM/, 1909, li, 1909, p . 184 [cerere de întreţinere 
şi reparaţie]; Sp. Cegăneanu, O (otografie dtn 1856 o ora
şului Bucureşti, IV, 1911, p, 48 [identificare pe foto]; 
Sp. C. Haret, O scrisoare cu pr1V1re Io Bucureştii de Io 1856, 
IV, 1911, p. 150 [identificare pe foto]: I. D . Trajaneoscu, 
Mitropo/10 din Bucureşti, V, 1912, p. 137-176 [Istoric şi 
descriere a î:itregulu1 complex al Patriarhiei, restaurări, 
inscripţii, restaurare biserică p. 153-161; odoare 
(fig. 49); monumentul mitropolitului Teodosie (fig. 
47-48); plan de situaţie, plan clopotniţă (fig. 18), foto 
clopotniţă (fig. 19 - 21), plan biserică (fig. 2), foto bise
rică (fig. 3 - 7), crucea generalului Miloradovici (fig. 50). 
crucea lui Papa postelnicul Brîncoveanu (fig. 51)]; 
Şedinţele Comisiunii, 1913, VI, 1913, p. 94 [cerere de 
curăţire şi restaurare a picturii la biserică); V. Drăghi
ceanu , Curteo domnească din Argeş, X-XVI. 1917 -
1923, p. 25 [pomelnic]: Şedinţele Comis1un 11, 1924. 
XVII, 1924, p. X [studierea spălării picturii la b iseri că]. 
p. XIII [lucrări de executat la biserică: restaurarEa 
picturii, desfiinţare cafas, diacon icon]; idem, 1925, 
XVIII, 1925, p. I [reparaţii şi transformări de execut<.t, 
necesitatea închideri 1 biserici 1]; P. Ot metre!c u, Lucrări 
executate în 1926, XIX, 1926, p . XIV: N . Gh1ka-Budcşt1, 
Evoluţia orhttecturii.111, XXV, 1932 . p. 7, 13, 35, 63 - 65, 
fig. 285 - 291: ibidem. IV, XXIX, 1936, p . 113 [clopot
niţă], fig. 1073 [evanghel 1e]; Şedinţele Com1stun11 1932, 
XXVI, 1933. p . 98 [despre referat A. Vuona privind 
zugrăvi rea interioară a bisericii]; N. Gh i ka-Budeoşti, 
Oficiale. Raport de activitate pe anul 1931, XXVI, 1933, 
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p. 189 [reparaţii curente la clopotniţă]; N. Iorga, ir 
legătură cu o „Călăuză" necunoscută o motorului D. Po· 
pozoglu, XXXII . 1939, p. 147 [clopotul cel m;;re), 
N. G hika- B udeşti, L'oncienne orchitecture. XXXV 
1942, p. 38 şi pi. XX [biserica]; P. Smarandescu, NoH 
şi reflexii, XXXV, 1942, p. 192 [refacere „grosolană" 
a bisericii în epoca lui Ghrnrghe B1bEscu şi Barbu 
Ştirbei. distrugîndu-se portrEtele ctitorilor]; N. Iorga, 
Ce este un monument istoric, ACMI, 1914, p . 136 nota 1 
[grădiră prost întreţinută şi neîngrădită, urîţenia 
schElei clopotului celui mare, „odioase obeliscuri de 
boi şi vulturi jupuiţi"]: Procese verbale, ACMI, 1915, 
p. 18 [se interzice dărîmarea clopotniţei sau a vreurei 
anexE]; ibidem, 1942, p . 20 [reparaţie acoperiş şi clo
potniţă], p. 33, 38, 46 , 65, 74, 75 [restaurare clopot
niţă]; ibidem, 1943, p. 34 [majorare deviz pentru resta
urare clopotniţă], p. 54 [aprobare deviz pentru restau
rarfa clcpotr.iţei brîncovercşt1), p. 79 [lucrări de 
restaurare la pereţii parterului clopotniţei). 

b) Pa I a t u I pa t r i a r h a I c u p a r a-
c I i s u I S f. G h e o r g h e ş i S f. D a n i i I : 
I o cui n ţ e: A. Baltazar, Decorottunt/e de Io porocl1sul 
metrcpolirc;n dtn Bucureşti. li, 19C9, p. 33-39 [pictură, 
ccmpar;;ţie cu pictura cat(dralei din Cefalu ş1 CurtEa 
de Argq, fote]: I. D . Trajantsrn, M1trcpol1cdinBucureşu, 
V, 1912. p . 153.161 - 1Î0.1n, [ducriere, fcişor, resta
urar(a par2cl .sLil.i şi fcişorLlt.i, transforrr.ana vtch1i 
clci:-ctniţE în foişcr, plan palat ş1 paracl is (fig.8), secţiL.ne 
prin pâlc.t, paraclis şi pivniţe (fig. 9), secţiune prin 
foişor. pivniţe şi palat (fig. 10). plan p1vn1ţe şi suprasol 
(fig. 12), foto foişor, curte, paraclis, vechEa clopotriţă 
(fig.13-18, 22 - 46). cu mobilier, icoc;ne, pictură];Şedtn
ţe/e Comisiun11, 1924, p. li [rEcepţia învelitorii la casa 
vicarul Li şi a personalului, ru 5E apretă închiriuea 
unEi părţi din terenul Patriarh1e1), p. VIII [fotcgrafiHta 
icoanelor remarcate de Kcrdakof în sala de recepţie a 
palatului), p. VIII, IX [discuţ a proiHt u lui pentru intra
rea principală ş1 încăperile palatului], p. IX [recepţie 
lucrări (XCcutate la ~alat), p . XI [scoaterta la iveoală a 
frescei la palat), p . XI [cercetare paracl is); Raport pe 
anul 1922, XVIII. 1925, p. XIII [lucrări de reparaţii ta 
trapeză şi bucătărie); Report pe unul 1923, XVIII, 1925, 
p. XIV [lucrări Executate la locuinţa vicarului ş1 perso
nalului), p. XV [lucrări exe:cutate la palat); Şed1n1ele 
Comisiunii. 1926, XIX, 1926, p . IV [restaurarEa pala
tului trebuie făcută de CMI şi nu de un arhitect străin], 
p. V., VIII [propunere de amplasament nou al palatu lui] ; 
N. Iorga, /coono rcm6necscă , XXVI, 1933. p . 8 [icoane 
din 1463], p. XIV [irnane din secolul XVII la paraclis); 
idem, Les orts m1neurs en Roumonie. Seconde ponte. 
XXVI, 1933, p. 149 [iconostasul paraclisului): N. Ghika
Budeşti, Evoluţ10 orhttectufli. IV, XXIX, 19 6 , p . 8, 
15, 29, 31, 34. 35, 36, 53-54 [paraclis]. fig. 30-44 
[paraclis), 1 057 (jilţ arhierfSc]; idem, Artele minore 
bizantine şi rom6ne. XXX. 1937, p. 169 [icoană secolul 
XV la paracli~). p. 173 [r2tapeteasma paraclisul1.,1 
(1730)): ide rr., L'crc1cnne crchttecture. XXXV, 1942, 
p. 46-47: pi. XXIV [paraclis]: Procese vubcie, ACl"'I, 
1914. p. 30 [se anunţă vizita pictorului V1crtdberger 
din V1rra]. p. 38 [consolJC'an a dealului pe care este 
ccrstruit pai c.tu']: 1b1C(m 1S15. p. 32-33 [rotaurarea 
pitturn i:-u<:c I s1.,li.,1]. 

M ă n ăst i r i; a P I u m b u i ta, strada Plt.rri
buita, 58: Şedinţele Ccm1Stuni1, 1913. VI. 1913, p. 53-
[prcgr~mue de ILc rări n~cesarc]; N. Iorga, Un cct 
privitor Io mărn5stirw Plumbui to. XXIV. 1931, p. 189; 
N. Gh1ka-BLdqti. Evoluţia orhtrecturii. III, XXV, 1932, 
p. 56-57, fig. 173 - 192; ibidem, IV, XXIX, 1936, 
p. 112 [c lo potniţă]: N. Iorga, Les arts mtneurs en Rou-
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manie. Seconde partie, XXVI. 1933. p. 149 [tron]; idem, 
Monumentele istor1ce romdneşti şi Daponte, XXVI, 1933. 
p. 157 (egumen nou], p. 158 (apreciere]; idtm, Cronico, 
XXXIII. 1940, fasc. 104, p. 94 [recenzie la I. Sachela
rescu, Din istoria Bucureşti/or. Plumbuita, Bucureşti, 
1940] ; N. Gh ika-Budeşti. L'ancienne architecture, XXXV, 
1942. pi. XXIII, [fereastră]; H. Teodoru, Amestec de 
stiluri. XXXVII, 1944, p. 90 (fereastră]; Procese verbale, 
ACMI, 1942. p. 21. 40 [consolidare după cutremur], 
p. 27 [verificarea consolidării], p. 30-31 [constatări 
asupra lucrărilor]. p. 38 [refacerea vechii bucătării], 
p. 67 [reînfiinţarea mănăstirii], p. 69 (lichidarea lucră
rilor], p. 72 [instalarea „Institutului mănăstiresc"); 
ibidem, 1943, p. 28 [restaurarea bisericii, mobilierului 
şi clădirilor conform indicaţiilor date la faţa locului de 
mareşalul Antonescu], p. 33 [zonă de protecţie, plan
tarea taluzului), p . 34 [restaurarea clopotniţei şi a clă
dirii anexă)]. p. 35 (lucrări în curs, problema cafasului, 
asigurarea unei zone de protecţie], p. 36 [supravegherea 
lucrărilor de restaurare]. p. 38 (lucrări în curs, apro
bare planuri clopotniţă]. p. 39 (aprobare referat asupra 
lucrărilor în curs), p. 42 [refacerea chilii lor de la nord 
şi sud şi a trapezei], p. 44 (aprobarea utilizării încăpe
rilor după restaurare), p. 45 [restaurarea clopotniţei 
şi a casei anexă], p. 62 [stabilirea lucrări l or de restau
rare ce trebuie executate). p. 64 [urgentarea întocmirii 
proiectelor de execuţie], p. 65 [arhitectul Em. T. Cos
tescu va lucra la şantierul de restaurare a mănăstirii ) , 
p. 68 (proiect pentru arhondaric], p. 72. 73 [probleme 
de şantier]. p. 73 (faţada chiliilor), p. 74 (lucrări], p. 75 
[lucrări la chilii]. 

B i se r i ca P o pa R u s u: Şedinţele Comisiunii, 
1926, XIX. 1926, p. VII [respingere proiect de restau
rare]; L. Moga, Un plan inedit de la 1847, XXX, 1937, 
p. 183 [construită în 1813]. 

B i s e r i c a P r e c u p e ţ i i N o i : Şedinţele 
Comisiunii, 19'26. XIX, 1926. p. VII [restaurarea pictu
rii]; P. Demetrescu, Lucrări executate în campania 
anului 1926, X IX, 1926, p. XIV; N. Ghika- B udeşti, 
Oficiale. Memoriul pe 1932, XXVI, 1933, p. 190 (lucrări 
de documentaţie]. 

Mă n ăst i re a Rad u V o d ă, vezi Mănăstirea 
Sf. Troiţă - Radu Vodă. 

Biserica Răzvan, vezi Biserica Adormirea 
Maicii Domnului - Răzvan. 

Bi se r i ca Să r i n dar: Sp. C. Haret, O scri
soare cu privire la Bucureştii de la 1856, IV, 1911, p. 151 
[mănăstirea şi vechea stăreţie]; Şedinţele Comisiunii, 
1924, VII. 1924, p. VI [obiecte ale fostei mănăstiri, 
deţinute de particulari]; N. Ghika- Budeşti, Evoluţia 
arhitecturii. III, XXV, 1932, p. 6-7, 13, Idem. IV, XXIX, 
1936, p. 5; N. Iorga, Monumentele istorice ln vechea 
noastr6 literatură. III, XXVI, 1933, p. 110 [reparaţii 
criticate de P. Verussi]; A. Sacerdoţeanu, Recensii, 
XXXV/li. 1945, p. 83 [la G. Crutzescu, Podul Mogoşaaei; 
dărîmată în 1896]. 

B i se r i ca S ca u n e, vezi Biserica Adormirea 
Precistei - Scaune. 

B i s e r 1 c a S c h i t u Mă g u r e a n u. strada 
Schitu Măgureanu: N. Iorga, Monumentele istorice în 
vechea noastr6 literatură. I li, XXVI, 1933, p. 109 [cer
cetată de P. Verussi]; Biserici scoase din rtndu/ monu
mentelor istorice, ACMI, 1943, p . 14; Procese verbale, 
ACMI, 1942, p. 64 [restaurare, pisania declarată obiect 
i istorc]. 

Schitu Maici I or, strada Schitul Maicilor, 
23 : N. Iorga, Cronică, XXXIII, 1940, fasc. 104, p. 95 
[despre articolul lui Stoica Nicolaescu, apărut în GM, 
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IX, 433; construit în 1725- 26]; Procese verbale, 
ACMI. 1942, p. 68 [restaurarea bisericii). 

B i s e r i c a S f. A n t o n. fostă pe locu I fostei 
„Pieţe de Flori" : V. Drăghiccanu, Diferite inscripţ11. 
Coloana din piaţa Sf. Antcn, Bucureşti, IX , 1916, p. 47 
[indică locul pe care se afla biserila, zisă şi „Biserica 
de jos a Curţii" sau „za Doamna". zidită 1735, arsă în 
ziua de Paşte 1847; inscripţie din 1860 în amintirta unei 
familii sîrbeşti]; H. Teodoru, Baia Curţii Vechi din 
Bucureşti, XXXV, 1942, p. 171-172 [biserica a ars în 
1847); idem, Recensii, XXXVI, 1943, p. 123 (la I. Io
naşcu, Un plan inedit al Curţii Vechi, din 1799, în RIR, 
X III, 1943, fasc. I, p. 55-57; cu plan). 

B i s e r 1 c a S f - ţ i i A p o s t o I i, strada 
Sf-ţii Apostoli, 33: Şedinţele Comisiunii, 1924, XVII, 
1924, p. li [executare de copii după portretele Canta
cuzinilor], p. IV [re parare candelă de argint]; Raport 
pe anul 1919. XV.III. 1925 , p. X [reparaţia acoperişului]; 
Raport pe anul 1922. XVIII, 1925, p . XIV [refacere înve
litori, reparaţii]; Raport pe anul 1924, XVIII, 1925, 
p. XV [tencuiri, trotuar]; Tablou de lucrăr1. I. XV III , 
1925, p. XIX [reparaţia, în 1924. a trei candele de ar
gint]; Şedinţele Comisiunii, 1926, XIX, 1926, p. V [fon
duri pent1 u reparaţii]; P. Demetrescu, Lucrări executate 
în 1926, XIX, 1926 , p. X IV [diferite lucrări]; N. Ghika
Budeşt i, Evoluţia arhitecturii. /li. XXV. 1932, p. 87; 
ibidem. IV, XXIX, 1936, p . 17. 29, 31, 33, 34, 69, 75-
76 , 87, 120. 121 , fi g. 460-468; Şedinţele Comisiunii, 
1932, XXVI. 1933, p. 99 [nu se ap robă construirea 
cafasului]; N. Iorga, Les arts mineurs en Roumanie. 
Seconde partie, XXVI, 1933, p . 149 [strane]; N. Ghika
Budeşti, Oficiale. Memoriul pe 1932, XXV I, 1933, 
p. 190 [diferite lucrări ] ; idem, Artele minore bizantine 
şi romdne, XXX. 1937, p. 173 Qeţuri, strane]; Procese 
verbale, ACMI, 1942, p. 59 [restaurare] ; ibidem 1943, 
p. 4 [aprobare devize restaurare]. 

B 1 s e r i c a S f - ţ i i A r h a n g h e I i - M î n
t u I e as a, strada Mîntuleasa, 20: Şedinţele Comisiunii, 
1925, XVIII. 1925, p. li [recepţie lucrări de pictură), 
p. VI [reparaţia tîmplei]; Raport pe anul 1925, XVIII„ 
1925, p. XVIII [diferite lucrări]; Şedinţele Comisiunii 
1932, XXVI. 1933, p. 95 [depăşire deviz pentru pictură], 
p. 98 [condiţii de recepţia lucrărilor], p. 99 [refuz de 
recepţie]; M. Golescu, Folosirea temelor musicale în 
iconografia bisericii răsăritene, XXVI. 1933, p. 177 
[horă cu lăutari]; N. Ghika- Budeşti, Evoluţia arhitec
turii. IV, XXIX, 1936 , p. 118; L. Moga, Un plan inedit 
de la 1847, XXX, 1937, p. 182 [zidită în 1732 de Manta 
precupeţ şi soţia sa Stanca]; P. Smarandescu, Note şi 
reflexii, XXXV, 1942, p. 193 [restaurare CMI]; Procese 
verbale, ACMI, 1942, p. 41, 44, 63 [consolidarea şi 
restaurarea picturii] ; ibidem 1943, p. 50, 51 [recepţie 
I ucrări de întreţinere], p. 56 [restaurarea picturii]. 

Biserica Sf-ţii Atanase şi Chirii 
- Bucu r, strada Radu Vodă, 33: Al. Lapedatu, Lu
crările Comisiunii, 1908, I, 1908, p. 91 [se va restaura 
sau se va reface?]; Raport general CM/, 1908, I, 1908, 
p. 178 (restaurare]; Al. Lapedatu, Mănăstirea Rodu 
Vodoşi biserica Bucur din Capitală, I, 1908, p. 189 [despre 
acuarele de Szathmary]; Raport general CM/, 1909, li. 
1909, p. 186 [stare deplorabilă, necesitatea restaurării]; 
I. Kalinderu, Al. Lapedatu, Raport general CM/, 1910, 
IV, 1911, p. 135 [lucrări efectuate]; idem, Raport gene
ral CM/, 1912, V, 1912, p. 187-188 [restaurare]; 
Şedinţele Comisiunii, 1913, VI, 1913, p. 54 [completare 
zid de împrejmuire], p. 200 [restaurarea picturii], 
p . 202 [cercetare deviz]; A. M. Zagoritz, Sfeşnice, VII, 
1914, p. 20; Şedinţele Comisiunii, 1924, XVII, 1924, 
p. V [pavare], p. IX [acte justificative]; Raport pe anul 
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1921, XVIII, 1925, p. XII [refacerea temeliei şi acoperi
şului]; Raport pe anul 1922, XVIII, 1925, p. XIV [repara
ţie, restaurare]; Raport pe anul 1924, XVIII, 1925, 
p. XVII [reparaţii]; S. Becu, Lucrări executate în 1926, 
XIX, 1926, p. XIII [cumpărare şiţă pentru refacerea 
acoperişului în 1927]; N . Ghika-Budeşti, Evoluţia arhi
tecturii. -III. XXV, 1932, fig. 496 (sfeşnice]; N. Iorga, 
Monumentele istorice în vechea noastră literatură . III, 
XXVI. 1933, p. 110 [reparaţie criticată de P. Veruss 1]; 
idem, Cronică, XXX, 1937, p. 143 (despre o vedere 
colorată] ; idem, Poesia francesă asupra monumente/or 
monce romdneşti, XXXI, 1938, p . 78 (Jules Brun]: 
idem, ln legătură cu o „Călăuză" necunoscută a maiorului 
D. Papazoglu, XXXII, 1939, p. 147 [oraşul ar fi luat 
numele de la biserică]; Procese verbale, ACMI. 1914, 
p. 23 [ar urma să fie pictată de Pal lady], p. 25 (împrej
muire şi terminarea restaurării], p. 57 [se cer detalii 
cu privire la săpăturile propuse]; N. Ghika-Budeşti, 
Memoriu, ACMI, 1914, p . 62 [nu s-au efectuat lucrări]: 
Procese verbale, ACMI, 1942, p. 63 [racordarea zidului 
de susţinere la biserică], p. 67 (aprobare I ucrări]: 
1b1dem, 1943, p. 24 [aprobare deviz restaurare], p. 26 
(aprobare lucrări], p. 64, 74 [lucrări în curs]. p . 77 
(lucrări la clopotniţă] . 

B i s e r i c a S f. C o n s t a n t i n : Sp. C. Ha
ret, O scrisoare cu privire la Bucureştii de la 1856, IV, 
1911, p. 151 [ocupa locu I părţii dinspre strada Smîrdan 
a palatului societăţii Dacia-România]. 

Biserica Sf-ţii Constantin şi 
EI e na, strada Sf. Constantin: Şedinţele Comisiunii, 
1924, XVII, 1924. p. X [reparaţii]; idem. 1925, XVIII, 
1925, p. III [stricarea picturilor prin reparaţii]; Raport 
pe anul 1920. XVIII, 1925, p. XI [lucrări de reparaţii, 
(turlă etc.), distrugerea frescei hramului]; Raport pe 
anul 1925, XVIII. 1925, p . XVIII [diferite lucrări]; 
Şedinţele Comisiunii, 1926, XIX, 1926, p. VII (se cere 
reparaţia picturii], p. IX [aprobare]. 

B i s e r i c a S f. D u m i t r u ( B i s e r i c a 
de Jurăm în t ), strada Poştei, 2: Sp. C. Haret, 
O scrisoare cu privire la Bucureştii de la 1B56, IV, 1911, 
p . 151; Comunicări. III, XIX, 1926, p . 89 (despre publi
caţie I. C. Filitti în SOV]; N . Ghika-Budeşti, Raport de 
activitate pe anul 1930, XXVI, 1933, p. 143 [reparaţii]; 
A. Sacerdoţeanu, Recensii, XXXVIII, 1945, p. 83 [la 
G. Crutzescu, Podul Mogoşoaei; clădită 1674, renovată 
de două ori]; N . Iorga, Ce este un monument istoric, 
ACMJ, 1914, p. 135 [înghesuită de clădirea Poştei]; 
Procese verbale, ACMJ, 1942, p. 59 [lucrări de pictură]. 

B i s e r i c a S f. E c a t e r i n a, strada Sf. Eca
terina. 3: V. Drăghiceanu, Palatul lui Constantin Vodă 
Brfncoveanu din Bucureşti, XIX, 1926, p. 3 nota 1 [ridi
cată în 1619 de lvaşco vornic, pe locul vornicului Gavril 
Movil ă]; Procese verbale. ACMI, 1942, p. 38 [consolidare 
după cutremur].„ 

B i s e r i c a S f. E I e f t e r i e - N o u : P. Sma
randescu, Note şi reflexii, XXXV, 1942 , p. 194 [arhitect 
C. lotzu]. 

B i s e r i c a S f. E I e f t e r i e - V e c h i, stra
da Sf. Elefterie, 15: Şedinţele Comisiunii, 1931, XXIV, 
1931, p. 94 [l ipsă de fonduri pentru spălarea picturii], 
p. 95 [aprobare desen strane] ; ibidem [refuz aprobare 
cafas]; ibidem [spălarea picturii] ; N. Ghika-Budeşti, 
Oficiale. Raport de activitate pe anul 1930. XXVI, 1933, 
p. 143 [restaurare turlă, pridvor] ; idem, Oficiale . 
Raport de activitate pe anul 19 31, XXVI. 1933, p. 189 
[restaurare, deviz mobilier]; Şt. Balş, Biserica Sf. 
Elefterie din Bucureşti, XXVII, 1934, p. 133 - 142 [isto
ric, descriere, restaurare, planuri, foto]; N. Ghika
Budeşti, Evoluţia arhitecturii. IV, XXIX, 1936, p. 12, 15, 
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35, 48, 94-95, 99, 109, fig. 718 - 725; idem, L'ancienne 
arch1tecture, XXXV, 1942, p . 51, pi. XXVII;, Nouă 
monumente istorice (decrete regale), ACMI, 1915, 
p . 12 - 13 [expunere de motive semnată de I. G . Duca, 
ministrul Cultelor; decret regal al regelui Ferdinand, 
contrasemnat de I. G. Duca]; Procese verbale, ACMJ, 
1915. p . 19 [nu se aprobă dărîmarea , va fi de<;larată 
monument istoric] ; Biserici declarate monumente isto
rice, ACMI, 1942, p. 12; ibidem, 1943, p . 13; Procese 
verbale, ACMI, 1942. p . 38 [consolidare după cutremur], 
p . 74 [redesch iderea ferestrelor din registrul superior 
al bisericii] . 

B i s e r i c a S f. G h e o r g h e N o u, bulevar
dul 1848. 39: V. Drăghiceanu. Curţile domneşti brinco
veneşti . III. Potlogii, III, 1910. p. 66 [Oei Chiaro admiră 
biserica] ; Sp. Cegăneanu , Ceva despre provenienţa şi 
arta vechilor noastre argintării. IV. 1911. p . 32 [evanghelie 
din 1707]; Al. Zagoritz, Sculpturi În piatră, VI, 1913, 
p. 68 - 69, 71 şi f0 1 [zidită în 1706, arsă şi refăcută, 
brîul şi ferestrele sînt ct le vechi; pietre sculptate 
aflate la Urlaţi în proprietatea lui Bel lu care provin 
fie de la biserica Sf. Gheorghe, fie de la Văcăreşti , fie 
de la paraclisul Mitropoliei. Unele au fost în proprie
tatea lui Villacrosse; cu desene la f0 1]; N. Iorga , 
„Arginturi/e" lui Constantin Br1ncoveanu, VII, 1914, 
p. 97, 100-108 [cu foto]; V. Drăghiceanu, Mormintul 
lui Constantin Brincoveanu Basarab Voevod, VII, 1914, 
p . 111, 116, 118, 122, 125 [foto candelă şi piatră de 
mormînt]; N. Iorga, Biserica Valea Danului, X-XVI, 
1917- 1923, p. 196 [catapeteasmă]; Şedinţele Comisiunii, 
1925, XVIII, 1925, p. IV [reparaţii planificate în 1926]; 
Tablou de lucrări. I, XVIII, 1925, p . XIX [reparare sfeş
nice de argint în 1925]; V. Drăghiceanu, Biserica Sf. 
Gheorghe-Nou, XIX, 1926, p . 88 [inscripţie pe candelă]; 
Şedinţele Comisiunii, 1931, XXIV . 1931, p.191 [executare 
de ferestre simple]; N. Iorga, Monumentele istorice 
În vechea noastră literatură . li I. Petru Verussi, XXVI, 
1933, p. 111 [critica lui P. Verussi]; idem, Les arts 
mineurs en Roumanie . Seconde partie , XXVI, 1933, p. 149 
[iconostas] ; N . Ghika-Budeşti, Oficiale . Memorwl pe 
1932, XXVI, 1933, p. 190 [diferite lucrăr i: lucrări de 
documentaţie]; N. Iorga, Cronică, XXVIII, 1935, p, 95 
[mormîntu I I ui Ioan Mavrocordat] ; N. Gh i ka-Budeşti, 
Evoluţia arhitecturii. IV, XXIX. 1936, p . 9, 11, 28, 29, 
47, 69, 76, 85-86, 87. 121, fig. 570-577; 1 054 [piatra 
de mormînt a lui C. Brîncoveanu]; N . Iorga, Cronică, 
XXX, 1937, p. 143 (despre incendiul biser icii , într-o 
acuarelă de Buchner]; N . Ghika-Budeşti, Artele minore 
bizantine şi romdne, XXX, 1937, p. 173 [catapeteasmă]; 
N. Iorga , Cronică, XXXI, 1938, p. 190- 191 [împodobi
rea mormîntului lui Ioan Mavrocordat de către soţia sa 
Zamfira] ; P. Smarandescu, Note şi reflexii, XXXV, 
1942, p. 192 [biserica este prost refăcută]; H. Teodoru, 
Hanu-Ancuţei, XXXV 11, 1944, p . 49 ; Procese verbale, 
ACMJ, 1914, p. 50 [mitropol itul primat dă satisfacţie 
lui V. Drăghi ceanu cu privire la mormîntul lui Constan
tin Brîncoveanu]; ibidem, 1915, p. 23 [cercetare pentru 
reparaţii], p. 36 [studiu pentru restaurare]; ibidem, 
1942, p. 27 [consolidare după cutremur], p. 46 [lucrări 
de întreţinere], p. 47 [urgentarea restaurării], p. 53, 
60 (deschiderea celor 2 ferestre din registrul superior 
al altarului ] . p. 78 [situaţia lucrărilor executate]; 
ibidem, 1943, p. 23 [aprobare situaţie lucrări], p. 26. 

B iserica Sf. Gheorghe Vechi: 
I. D . Trajanescu, Mitropolia din Bucureşti, V, 1912, 
p. 144-145 [slujeşte în 1558 drept mitropolie]; N . Ior
ga, Icoana romdnească, XXVI, 1933, p. 8 [Icoană Sf. 
Anastase] ; idem , Monumentele istorice În vechea noastră 
literatură, III, XXVI, 1933, p . 111 [descriere admira-
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tivă a lui P. Verussi]; idem, Mai vechi cpărători ai sti
lului monumentelor bisericeşti, XXVII. 1934, p . 94 [pic
tura I ui Pom pi I ian. „pictură de salon") ; id€.m, În legă
tură cu o „Călăuză" necunoscută a maiorului D. Papa
zoglu, XXXII, 1939. p. 149 [despre şcoala de slavonie, 
documente din 1802); A. SacerdoţEanu, Recensii, 
XXXVIII, 1945 , p. 85 (la I. Ionaşcu, Documente bucureş
tene; ctitor: Mitrea Vornicul (1577 - 1595); V. Brătu
lescu, Mănăstirea Polovrogi, XXXIII, 1940. fasc. 106. 
p. 6 [construirea de „odăi" în 1703]; Procese verbale, 
ACMI, 1915, p . 33 [starea clopotniţei şi a picturii]. 

B i s e r i ca Sf. I I i e. Calea Rahovei: Raport 
pe anul 1925, XVIII, 192 . p. XVIII (diferite lucrări]; 
H. Teodoru. Amestec de stiluri, XXXVII, 1944, p. 90-
92 [fereastra proscomidiei, cu relevee şi foto]. 

B i s e r i c a S f. I I i e G o r g a n i, strada 
Silfidelor, 5: Şedinţele Comisiunii, 1924, XVII, 1924, 
p. VI (degajare]; idem 1932, XXVI, 1933. p. 97 [refacere 
turlă]; B. Slătineanu, Ccmunicări, XXVIII. 1935, p. 91 
(însemnare pe o evarghelie]; V. Brătulescu, Elemente 
profane în pictura religioasă. S(întu/ Ilie şi căruia cu caii 
de foc, XXVIII, 193S, p . 128, 130 [icoană secolul XVIII 
reprezentînd pe Sf. Ilie în căruţă, foto]; idem. Inscripţii 
de curînddescoperite. VI. BisericoS(.f/1eGorgcni, Bucureşti, 
XXXIII, 1940, fasc. 103, p . 16, 17 [inscripţie pe o cruce, 
cu foto]; Procese verbale. ACMI, 1943, p. 63 [consoli
dare după cutremur]. 

Biserica Sf-ţii Ioachim şi Ana-
0 boru I Vechi, strada Traian. 204: L. Moga, 
Lămuriri cu privire la vechimea bisericii Sf. Pantelirron din 
Bucureşti, XXX. 1937, p. 17S [zidită la 1768, înglobînd 
î.n altar crucea din 1735 a lui Mogoş serdarul]; N . Iorga. 
ln legătură cu o „Călăuză" necunoscută a ma iorului 
D. Papozogfu, XXXII, 1939, p. 147 [crucEa din altar]. 

Mănăstirea Sf. Ioan cel Mare 
( Nou) sau Grecesc: Sp. Cegăneanu, 
Ceva despre provenienţo şi arta vechilor noastre argintării, 
IV. 1911 . p. 31 şi nota 27 (biserica a fost c!ărîmată cu 
ocazia clădirii Casei de Depuneri (CEC), scu lptura în 
piatră a fost depusă la Muzeul Naţ ional de Antichităţi]; 
H. Teodoru. Honu-Ancuţei, XXXVII, 1944, p. 48 [în 
semnată în planul Borroczyn]; A. Sacerdoţeanu. Recen
sii, XXXVIII. 1945. p. 83 [la G. Crutzescu, Podul Mogo
şoaei; biserica dărîmată în 1875. Pe locul ei s-a clădit 
Casa de Depunui]. 

Biserica Sf. Ion-Piaţă (Sf. Ioan 
d i n P o d u I B e i I i c u I u i ) : L. Mega , Un pion 
inedit de Io 1647, XXX, 1937, p. 183 . 

B i s e r i c a S f. M i n a - V e r g u I u i : Pro
cese verbale , ACMI, 1942, p. 59 [re staura re]; ibidem, 
1943, p . 52 [aprobare deviz restaurare]. 

B i s e r i c a S f. N i c o I a e - A I b ă, Calea 
Victoriei, 110: M. Golescu, Motive de animale, XXXVI, 
1943. p. 42 - 43 [motivul lupului); A. Sacerdoţfanu, 
Recensii, XXXVIII, 1945, p. 84 [la G. CrutZE5CL, Pcdul 
Mofoşccei; în fo rma actuală, din 1827]. 

B i s e r i c a S f. N i c o I a e - A I b ă P o s
tăvari, strada Bateriilor: Em. Costescu, Restaurarea 
bisericii M1ho1- Vodă din Bucureşti, XXXVI, 1943, p . 51-
52 [rugăciunea lui Mihai Viteazul pe dri..mul spre deca
pitare. făgăduială c!e a ridica o mănă~t1r€. în caz că 5capă 
cu viaţă]. 

B i s e r i c a S f. N i c o I a e - B a t 1 ş t e, 
strada Bat iştei 21: Şedinţele Comis iunii, 1932, XXVI, 
1933, p . 98 [recepţia lucrărilor]; N. Gh ika- BLdeşti, 
Evoluţia arhitecturii. IV, XXIX, 1936, p. 28, 95. 98, 
109, 122, fig. 726 - 729; N . Iorga, Cronică, XXX.1937, 
p. 143 (de.spre schiţă de Szathmary]; P. Smarardescu, 
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Note şi reflexii, XXXV. 1942, p. 192- 193 [arsă 1847• 
refăcută 1812 şi apoi transformată; restaurare CMI]' 

B i s e r i c a S f. N i c o I a e - D i n t r - o 
zi. strada Academiei, 22: Raport pe anul 1925, XVIII, 
1925. p. XVIII [diferite lucrări]; N. Ghika-Budeşti. 
Evoluţia arhitecturii. IV, 1936, p. 118; P. Smarandescu, 
Note ş1 reflexii, XXXV. 1942, p. 193 [bine refăcută sub 
Grigore Ghica. la 1828. după focul din 1825); Procese 
verbale. ACMI, 1915, p. 17 [spălarea picturii. modifica
rea alinierii străzii; biserica aparţine comunităţii alba
neze. I umina electrică se va introduce cu avizul Casei 
Bisericii), p. 31 [nu se admite dărîmarea]. 

B i s e r i c a S f. N i c o I a e - J i g n i ţ a. 
strada N. Popescu-Jitniţă: L. Moga. Un plen inedit de 
la 1847, XXX, 1937, p . 183. 

B i s e r i c a S f. N i c o I a e - M a n e a B r u
t aru. strada General Budişteanu , 4: Raport pe anul 
1925, XVIII. 1925, p. XVIII [diferite lucrări]; Procese 
verbale, ACMI, 1943, p. 53 [lucrări executate]. 

B i s e r i c a S f. N i c o I a e d e I a M i r a
lic hi a - Băneasa: V. Drăghiceanu , Palatul fui 
Bibescu de la Băneasa, VII, 1914, p. 175- 176 [pisanie, 
foto]; N . Iorga , Biserici muntene de curînd reparate, 
XXII, 1929. p . 92 [în părăsire]; Procese verbale, ACMI, 
1942, p. 61 [restaurarE), p. 73 [instalare sobă, supri
marea jghiaburi lo r şi aruncătorilor]; idr.m, ACMI, 
1943. p . 45 [soclu nou, de piatră) . 

B i s e r i c a S f. N i c o I a e - P r u n d, fostă 
în cu rtEa spital ului Brîncovenesc : C. Moisi I, Colecţiunea 
Moria lstrati-Ccpşa. IV, 1911 , p. 144 [în vei itcare de po
tir]; A. SacerdoţEanu , Recensii, XXXVIII, 1945, p. 86 
[la I. Ionaşcu, Documente bucureştene; dărîmată în 1898). 

B i s e r i c a S f. N i c o I a e - Ş e I a r i, strada 
Blănari, 16: Şedinţele Comisiunii, 1925, XVIII, 1925, 
p. IV [fotografler€a prăvăliilor din dosul biserirnJ; 
P. Smarandescu, Note şi reflexii. XXXV, 1942, p. 192 
(prost refăcută]; A. Sacudoţeanu, Recensii, XXXVIII, 
1945, p. 85 [la I. Ionaşcu, Documente bucureştene; cti
toria Doamnei Ilinca]. 

B i s e r 1 c a S f. N i c o I a e - T a b ac u, Ca
lfa Victoriei. 180: Raport pe anul 1923, XVIII, 1925, 
p. XV [acordare de fonduri]; A. Sacerdoţeanu, Recensii, 
XXXVIII, 1945. p. 84 [la G . Crutzescu, Podul Mogoşoae1], 
p. 85 [la I. Ionaşcu, Documente bucureştene] ; C. Bobu
lescu. Candela de la temelia b1seric11 din CotmEcna, 
ACMI, 1942, p. 127 [aşezarea candelei la temelia alta
rului]; G. D. Florncu, Casa cu lanţuri, ACMI, 1943, 
p. 106 [denumită mai înainte, începînd de la 1822, 
biserica Popa Cosma]. 

B 1 s e r i c a S f. N i c o I a e - U d r i c a n i, 
strada Iuliu Baraschi, 11 : V. Brătulescu, Biserica Udricani 
din Bucureşti, XXXIII. 1940. fasc. 106, p. 42 [pome lnice. 
candele de argint]; Procese verbale, ACMI, 1942, p . 61 
[consolidare c!Lpă cLtrEmLr), p. 68 [fonduri pentru 
I ucrări]. 

B 1 s e r 1 c a S f. P a n t e I i m o n, lingă Foişo
rul de Foc. straca Iancu Căpitanu l, 24: L. Moga, Lărr.uri ri 
cu privire fa vechimea bisericii St. Pantelimon din Bucureşti. 
O rect1ficare. XXX. 1937, p. 175-178 [arrplasare, da
tare (ante 1752), hotărnicii ale moşiilor mănă~tirii 
Pantelimon la 1848); idfm, Un pion inEd1t de la 1847, 
XXX, 1937, p. 182 [conform marelui hri~ov al Pante
l1monului, exista cel puţin cu 40 de ani înainte de 1752 
cînd o datează Ione scu G1on]. 

M ă n ă s t i r e a ş i b 1 s e r i c a S f. S a v a, 
fostă pe locul statuii lui Mihai Viteazul. Dărîmată în 
1869: N. Iorga. Două pietre de la Museuf Naţional din 
Bucureşti, XXII, 1929, p . 178 [piatră de mormint a 
unui dascăl de la Şcoala Sf. Sava, foto]; idem, Piatro de 

http://patrimoniu.gov.ro



mormint a lui Sevastos Chimenitul din Trapezunt, XXIV, 
1931, p. 154-155 [cu foto]; idem, Monumentele istorice în 
vechea noastră literatură, XXVI, 1933, p. 111 [P. Verussi 
depllnge dispariţia ei); idem, Monumentele istorice ro
mdneşti şi Daponte, XXVI, 1933, p.157 [focul din februa
rie 1739 porneşte de la casele mănăstirii]; A. Sacerdo
ţeanu, Recensi1, XXXVIII, 1945, p. 85 [la I. Ionaşcu, 

Documente bucureştene). 
B i s e r i c a c u S f i n ţ i, vezi biserica Intrarea 

în B i serică - cu Sfinţi. 
Biserica Sf. Sofia - Floreasca,Ca

lea Floreasca, 216: Şedinţele Comisiunii, 1926, XIX, 
1926, p. V [restaurare]; P. Smarandescu, Biserica Flo
reasca din Bucureşti, XXVIII, 1935, p. 20-25 [istoric, 
descriere restaurare, cu planuri, relevee şi foto]; 
N. Ghika- E' udeşti, Evoluţia arhitecturii. IV, XXIX, 1936, 
p. 110; P. Smarandescu, Note şi reflexii, XXXV, 1942, 
p. 194 [restaurarea făcută de autor în 1926). 

Biserica Sf. Spiridon Nou, Calea 
Şerban Vodă, 29: Sp . Cegăneanu, O fotografie din 1856 
a oraşului Bucureşti. IV, 1911, p . 48 [identificare pe foto]: 
Sp . C . Haret, O scrisoare cu privire la Bucureştii de la 
1856, IV, 1911, p. 150 [identificare]; N. Ghika-Budeşti, 
Evol uţia arhitecturii. IV, XXIX, 1936, p. 106; N . Iorga, 
Ce este un museu de artă, XXXI, 1938, p. 76 [foto 
scaun]; P. Smarandescu, Note şi reflexii, XXXV, 1942, 
p. 192 [„nu mai are nimic din trecut"). 

B i s e r i c a S f. S p i r i d o n - V e c h i, Piaţa 
Splaiului, 2: Şedinţele Comisiunii, 1925, XVIII, 1925, 
p. Vi [cu privire la o propunere de mutare]; Raport pe 
anul 1922, XVIII, 1925, p. XIII [refacerea învelitorii şi 
ferestrelor, alte reparaţii]; Raport pe anul 1925, XVIII, 
1925, p. XVI - XVII [reparaţii]; N. Iorga, Biserici 
muntene de curind reparate, XXII. 1929, p. 93-94 
[reparaţii. necesitatea revizuirii pridvorului cu pilaştri 
care are adăogiri nepermise; despre ctitor]; idem, 
O biserică siriană în Bucureşti, XXII, 1929, p. 97 - 100 
[istoric, inscripţii, foto]; idem, Inscripţia arabă de la 
Sf. Spiridon din Bucureşti. XXIV, 1931, p.143; N. Ghika
Budeşti, Raport de activitate pe anul 1929, XXVI, 1933, 
p. 141 [reparaţii curente]; N . Iorga, Monumentele isto
rice romdneştişi Daponte, XXVI, 1933, p.157 [C. Mavro
cordat reface în piatră biserica de lemn şi o înconjoară 
cu ziduri]; idem, Cronică, XXX, 1937, p. 143 [despre 
vedere în culori de Szathmary]; Procese verbale. ACMI, 
1914 , p. 25 [în pericol de a fi dărîmată pentru a face loc 
Pieţei Senatului]; ibidem, 1942, p. 26 [la construirea 
noul u i palat de Justiţie, biserica trebuie să fie respec
tată) . 

B i s e r i c a S f. Ş t e fa n - C ă I ă r a ş i, Ca
lea Câlăraşi, 83: Şedinţele Comisiunii 1924„ XVII, 1924, 
p. I. III [recepţia I ucrări lor de pictură], p. IV [despre 
opor tunitatea pictării]; idem, 1925, XVIII, 1925, p. IV 
[reparaţii planificate în 1926]; Raport ,pe anul 1921, 
XVIII, 1925, p. XII [zugrăvire, reparaţii]; Raport pe 
anul 1922, XVIII, 1925, p. XIII [reparaţii, tencuire]; 
Raport pe anul 1923, XVIII, 1925, p. XIV [reparaţii, 
lucrări de tîmplărie]; Raport pe anul 1924. XVIII, 1925, 
p . XVI [împrejmuire, reparaţii, terasamente]; Şedinţele 
Com isiunii, 1926, XIX, 1926, p. III [acordare de fonduri 
pentru lucrări], p . IV [aprobare lucrări]; P. Demetrescu, 
Lucrâri executate în 1926. III, XIX, 1926, p. XIII [două 
coloane de piatră, la interior, în locul celor de zidărie]; 
N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii. IV, XXIX, 1936, 
p.12, 13, 36, 48 - 49, 100 - 101, fig. 830 - 835; L. Moga, 
Un plan inedit de la 1847 al unui sector din oraşul Bucureşti, 
XXX, 1937, p. 182 [zidită la 1764(68) de Ştefan Vodă 
Racoviţă, amplasare]; N . Ghika-Budeşti, L'ancienne 
archicecture, XXXV, 1942, p. 51 ; P. Smarandescu, 
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Note şi reflexii, XXXV, 1942, p . 193 [restaurare CMIJ; 
Procese verbale, ACMI, 1915, p. 37 [aprobarea restaură
rii]; Gh. Lupu, Memoriu, ACMI, 1915, p. 53 - 54 [studii 
efectuate în 1915); Procese verbale, ACMI, 1942, p. 62 
[recepţie lucrări]; ibidem, 1943, p. 33 [curăţarea şi 
reparaţia picturn). 

Biserica Sf Troiţă - Crucea de 
P i a t r ă (Dudeşti): L. Moga, Un plan inedit de la 1847 
al unui sector din oraşul Bucureşti, XXX, 1937, p. 182-
183 [nu exista în secolul XVIII , a fost zidită în 1804 
conform pisaniei noi aşezată la 1887, cu cheltuiala lui 
Păun Plugarul). 

Mănăstirea Sf. Troiţă - Radu 
Vodă, strada Radu Vodă, 24: Raport general CMI. 1907, 
I, 1908, p. 43 [lucrări programate]; Al. Lapedatu, 
Lucrările Comisiunti, 1908, I, 1908, p. 91 [cerere deviz 
pentru reparaţii (acoperiş şi clopotniţă)), p. 134 [repa
rare acoperiş), p. 188 [primire raport despre lucrări]; 
Raport general CMI, 1908, I, 1908, p. 176 [reparaţii 
urgente la acoperiş] ; Al . Lapedatu, Mânăstirea Radu 
Vodă şi biserica Bucur din capitala, I, 1908, p. 189 [despre 
acuarelă de Szathmary]; I. Kal inderu , Al. Lapedatu , 
Raport general CMI, 1911, V, 1912, p. 41 [tencuiel i 
interioare la turla Pantocratorului, uşă nouă la altar]; 
I. D. Trajanescu, Mitropolia din Bucureşti, V, 1912, p.146 
[serveşte drept mitropolie]; Şedinţele Comisiunii, 1913, 
VI, 1913, p. 143 [aprobare reparaţii acoperiş]; idem, 
1924, XVII, 1924, p . VIII [necesitatea reparării acope
rişului]; Raport pe anul 1919, XVIII, 1925, p. X [repara
ţia învelitorii clopotniţei]; Raport pe anul 1920, XVIII, 
1925. p. XI [reparaţii]; Raport pe anul 1924, XVIII, 1925, 
p . XVI [demontarea turlelor, reparaţii]; Redacţional, 
Comunicări. III, XIX, 1926, p . 89 [despre publicaţ i e 
I. C. Fi litti în SOV] ; N. Iorga, O cădelniţă de la mănăsti
rea Radu-Vodă din Bucureşti, XX, 1927, p. 112; idem, 
Piatra de mormînt a lui Alexandru-Vodă Mircea, XXII, 
1929. p. 161 [la Muzeul de Artă Populară]; N. Iorga, 
Biserica Doamnei Ecaterina, XXIV, 1931, p . 38; N. Ghika
Budeşti, Evoluţia arhitecturii. fli, XXV, 1932. p. 7, 11-
12, 36, 65, fig . 315-317; ibidem. IV. XXIX. 1936, 
p.11, 28, 34, 112 [clopotniţă: fig. 964- 965], fig . 1 074-
1 078, 1 080 [odoare]; N. Iorga, Monumentele istorice 
în vechea noastră literatură . li I. Petru Verussi. XXVI, 
1933, p. 110 [reparaţie criticată]; idem, Monumentele 
istorice romdneşt1 şi Daponte, XXVI. 1933, p. 157 [Doam
nele vin aci de la Văcăreşti şi împreună cu Domnul fac 
curte în 1739], p . 158 [apreciere]; idem. Cronica, XXX, 
1937, p. 143 [despre schiţe de Szathmary şi Schmidt şi 
despre altă vedere]; L. Moga, Ldmuriri cu privire la 
vechimea bisericii Sf. Pantelimon din Bucureşti, XXII, 
1929, p. 177 - 178 [hotărnicie din 1848]; N . Iorga, 
În legătură cu o „cdlăuză" necunoscută a maiorului 
D. Papazoglu, XXXII, 1939, p . 147 [clopotniţă]; 
N. Ghika-Budeşti, L'ancienne architecture, XXXV, 
1942, p. 30- 31. pi. XV (plan]; Procese verbale. ACMI, 
1914, p. 53 [nu se aprobă returnarea clopotului cel 
mare] ; p. 57 [unul din clopotele propuse spre returnare 
este din sec. XV-XVI. Se va păstra şi eventual depune 
la Muzeul Naţional]; N. Iorga, Ce este un monument 
istoric, ACMI, 1914, p. 135 [restaurare „idioată"]; 
Procese verbale. ACMI, 1943. p. 41 [restaurarea clopot
niţei şi bisericii]. 

B i s e r i c a S f. V a s i I e, Calea Victoriei, 
198: A. Sacerdoţeanu, Recensii, XXXVIII, 194S, p. 84 
[la G. Crutzescu, Podul Mogoşoaei] . 

B i s e r i c a S f. V i n e r i - H e r a s c a : Pro
cese verbale, ACMI. 1915, p . 33 [piatra de mormînt a 
mamei doamnei Elena a lui Matei Basarab), p. 35 [piatra 
de mormînt se va depune la Palatul Artelor]. 
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B i s e r i c a S f. V i s a r i o n, strac!a Visarion: 
Şedinţele Comisiunii, 1925, XVIII, 1925, p. V [Iorga 
propune înfiinţarea aci a unui muzeu de artă biseri
cească veche); Procese verbale, ACMI, 1942, p. 77 
[restaurare]; ibidem, 1943, p. 23 [aprcbare plan şi 
deviz lucrări), p. 26 [aprobare lucrări]. 

Biserica Sf-ţii Voevozi,stradaSf-ţii 
Voevozi : N. Iorga, Monumentele istorice în vechea 
noastră I iterwră. li I, XXVI, 1933, p. 109 [cnce tată de 
P. Verussi). 

B i s e r i c a S p i r e a N o u ă : Procese verbale, 
ACMJ, 1943, p. 30 [recEpţia lucrărilor de pictură). 

Bi s e r ic a S p ir ea Veche, strada Uranus: 
V. Drăghiceanu, Biserica Spirea-Veche din Bucureşti. 
Note istorice, XVII, 1924, p. 58-59 [cu foto şi desen]; 
H. G. Teodoru, [Biserica Spirea-Veche]. Descriere arhi
tectonică, XVII, 1924. p . 59-64 [cu foto, planuri, 
secţii ş1 perspectivă); Raport pe anul 1919, XVIII, 1925, 
p. X [reparaţia învelitorii]; P. SmarandEscu, Note şi 
reflexii, XXXV, 1942, p. 194 [reconstruită din nou de 
arhitectul I. Socolescu]; A. Busuioce;,nu , Un palat 
domnesc din vremea fanarioţilor: Curtea nouă din 
Bucureşti, XXII, 1929, p. 123 -124 [amplasare, situaţie 
retrasă „potrivită pentru o sihăstrie"). 

B i se r i ca St a v ro p o I e os, vezi B.serica 
Arhanghelul Mihail-Stavropolrns. 

Biserica St e I ea: N. Iorga, Cronică, XXX, 
1937, p. 143 [despre acuarelă de Doussault; biserica 
nu mai există, a fost arsă în 1842) . 

Biserica Stretenia, paraclis al caselor 
lui lenăchiţă Văcărescu din Bucureşti: V. Drăghiceanu, 
Palatul lui Bibescu de la Băneasa, VII, 1914, p . 176, 178 
P.S. [însemnare pe o evanghelie din 1793 şi pe un minei 
din 1778). 

Biserica Tabaci, strada C uza Vodă, 77: 
L. Mega, Un plan inedit de la 1847, XXX, 1937, p. 182 
[pe uliţa care vine de la biserica Olteni). 

Biserica Tîrca-Vitan (Înălţarea 
Domnu I u i): Procese verbale, ACMJ , 1942, p. 42 
[completarea şi restaurarea zidurilor de incintă, resta
urarea bisericii), p. 49, 61 [restaurarea clopotniţei), 
p. 63 [nu se aprobă turlă de zidărie pe pronaos), p. 67 
[racordarea zidurilor de incintă), p. 68 [restaurarea 
cu olane a învelitoarei], p. 71 [spoirea tencuielilor ex
terioare], p . 74 [recepţie lucrări: zid de incintă, restau
rarea clopotniţei), p. 77 [restaurare]; ibidem, 1943, 
p. 22 [situaţia lucrărilor de restaurare]. p. 37 [restau
rarea picturii), p. 58 [majorare deviz restaurare), p. 80 
[recepţie lucrări rEstaurare]. 

Biseri ca Trei · 1erarhi-Colţea: 
A. Baltazar, Frescuri/e de la Colţea, I, 1908, p . 120-132 
[cu foto] ; Sp. Cegăneanu, Clteva observaj iuni csupra 
bisericii Colţea, IV, 1911, p. 47-48 [pridvor, coloane, 
foto); G. Mandrea, Relaţiuni despre biserica Colţii, IV, 
1911, p. 149 -150 [ctitor, reparaţie 1895, pietre orna
mentare găsite la săpături] ; I. Kal inderu, Al. LapEdatu, 
Raport general CM/, 1911, V, 1912 , p. 42 [mulură trimisă 
la expoziţia din Roma]; Al. Zagoritz, Sculpturi fn piatră, 
VI, 1913, p. 68, 70-71, f 0 IV, VII, VIII [cu desene); 
N. Iorga, „Arginturi/e" lui Constantin Brfncoveanu, VII, 
1914, p. 97 [pictură]; Al. Zagoritz, Timp/a şi tronul, 
VIII, 1915, p. 67 [foto ancadrament de uşă); N. Iorga, 
Pridvorul de la Colţea, XXIV, 1931, p. 135 [datează din 
1770); Şedinţele Comisiunii, 1931, XXIV, 1931, p . 190 
[reparaţii planificate] ; N. Iorga, Monumente le istorice fn 
vechea noastră literatură. III, XXVI, 1933, p. 109 [cerce
tarea lui P. Verussi] ; idem, Les arts mineurs en Roumanie. 
Seconde part ie, XXVI, 1933, p.149 [iconostas, uşi, tron, 
cafas]; idem, Monumentele istorice rom6neŞti şi Daponte, 
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XXVI, 1933, p. 157 [incendiu în 1739); M. Go lHcu, 
Folosirea temelor muzicale în iconografia biseric11 răsă
ritene, XXVI, 1933, p. 176 [David cu harpă); N. Gh1ka
Budeşti, Evoluţia arhitecturii . IV, XXIX, 1936, p. 12, 14, 
15, 19, 21, 22, 27, 28. 29, 30, 31, 33, 34, 45, 48, 50, 
57, 76, 101-102, 106, 107. 109' 112, 121, fig. 836 - 854, 
1 079; idEm, Artele minore bizantine şi rom6ne, XXX, 
1937, p. 173 [catzpeteasmă, jEţuri,strane]; idem, L'an
cirnne architecture, XXXV, 1942 , p. 41 - 42, 44, pi. 
XXI; M. Golescu. Motive de animale, XXXV I, 1943, 
p. 36,38, 39, 40, 41, 42, 44, 45,46 [cu foto]; H. Teodoru, 
Hanu-Ancuţei, XXXVII, 1944, p . 47 [despre mănăstire 
şi clădirile ce le cuprindea); A . Sacerdoţeanu, Recensii, 
XXXVIII, 1945, p. 84 - 86 [la I. Ionaşcu, Documente 
bucureştene]; N. Iorga, Ce este un monument istoric, 
ACMJ, 1914, p. 135 [înghesuită de spital]. 

Turnu I Co Iţei: N. Ghika-Budeşti, Evoluţia 
arhitecturii. IV, XXIX. 1936, p. 112-113, fig. 963; 
N . Iorga, Cronică, XXX, 1937, p. 143 [despre o vedere 
de Maria Radianu]; idem, Poesia francesă asupra monu
mentelor istorice rom6neşti, XXXI, 1938, p. 78 [versuri 
de Jules Brun]; idEm, În legătură cu o „Călăuză" necu
noscută a maiorului D. Pc,pazog/u, XXXII, 1939, p 147 
[construit de suedEzi). 

M ă n ă s t i r e a V ă c ă r e ş t i : Raport gtneral 
CM/ 1907, I, 1908, p. 38 [vizită CMI. reparaţii), p. -13 
[amînarea rEfacerii acoperişului]; Al. LapEdatu, Lucră
rile Comisiunii, 1908, 1.1908, p . 91 [lucrări de întreţ1~ere 
şi conservare] ; idem, Expoziţia Şcoalei Naţionale de 
Arhitectură I. 1908, p. 92 [releveu făcut de elevi]; 
Raport general CM/ 1908, I, 1908, p.178 [refacere acope
riş]; Al. Lapedatu, Lucrările Comisiunii, 1909, li, \1909 
p. 143 [cercetare Ghika-Budeşti pentru reparaţ11]; 
Raport general CM/, 1909, li, 1909, p. 181 [lucrăr i de 
reparaţie şi întreţinere). p. 184 [revenire la cerere de 
reparaţie) ; Sp. Cegăneanu , Ceva cu privire la meşterul 
Manole, IJl, 1910, p. 45 [uşi]; I. Kalinderu, Al. Lapedatu, 
Raport general CM/, 1910, IV, 1911, p. 37 [refacere 
acoperiş, lucrări de zidărie); idem, Raport general CM/, 
1911, V, 1912, p. 142 [mulaje executate şi depuse la 
Administraţia Casei Biserici i]; idem, Raport general 
CM/, 1912, V, 1912, p. 188 [lucrări interioare, reparaţia 
lespezi lor de pardoseală) ; Al. Zagoritz, Sculpturi rn 
piatră, Vi. 1913, p. 69, 70, f0 V [coloanele]; Şedinţele 
Comisiunii, 1912, VI, 1913, p. 202 [repa raţii la biserică); 
Şedinţele Comisiunii, 1924 , XVII, 1924, p . XII [l ucrări 
de canalizare planificate pe 1925); idem 1925, XVIII, 
1925, p. I [restaurare]; ibidem, [cercetarea referatului 
arhitectului Gabrielescu privitor la m~năstire), p . III 
[reparaţii strict nensare), p. IV [intervenţie pentru 
1-epararea închisorii), p. VI [reparaţia bisericii), p. VIII 
[despre cererEa de evacuare a penitenciarului şi restau
rarea ansamblului); Raport pe anul 1919, XVIII, 1925, 
p. X [reparaţia învelitorilor]; Raport pe anul 1922, 
XVIII, 1925, p. XIII [refacerea învelitorilor la biserica 
mare, reparaţii la biserică şi paraclis]; Raport pe anul 
1923, XVIII, 1925, p . XIV-XV [lucrări de zidărie, 
tencuire etc.]; Raport pe anul 1924 , XVIII. 1925, p. XV II 
[reparaţia celulelor]; Tablou de /ucrâri. 2, XVIII. 1925, 
p. XIX [restaurarea şi completarea policandrelor]; 
Şedinţele (omisiunii, 1925, XIX, 1926, p. IX [aprobare 
lucrări strict necesare), p. X [prevedere de fonduri 
pentru reparaţii); P. Demetrescu, Lucrări executate 
in 1926. III, XIX, 1926, p. XIII [lucrări de întreţinere la 
acoperişul bisericii şi la paraclis, geamuri noi), p. XIV 
[documentaţie) ; V. Drăghiceanu, Comunicări, Mănăs
tirea Văcăreşti, XXII, 1929, p. 138 [inscripţii]; Şedinţele 
Comisiunii, 1932, XXVI. 1933, p. 98 [plată reparaţ ii ); 
N. Ghika-Budeşti, Raport de activitate pe anul 1930, 
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XXVI, 1933, p.143 [reparaţii obiecte de artă); N. Iorga, 
Monumentele istorice romdneşti şi Daponte, XXVI, 1933, 
p. 157 [DoamnE.le se mută de aci la Radu Vodă (1739)), 
p. 157 [Constantin Mavrocordat clădeşte paraclisul 
Sf. Nicolae), p . 158 [apreciere]; N. Ghika-Budeşti, 
Raport de activitale pe anul 1931, XXVI, 1933, p . 190 
[reparaţii la obiecte de cult şi mobilier]; idem, Evo luţia 
arhitecturii . III. XXV, 1932, p. 8 [tip athonit]; ibidem. 
IV, XXIX, 1936 , p. 11, 13, 14, 15, 20, 21, 25, 26, 27, 
28, 29, 30 , 31, 34, 35, 36 , 38, 39, 41, 45, 47, 48, 54, 
68, 74, 76, 79, 80, 81, 85, 86 - 89, 94, 95, 97, 98, 
102, 112, 120, 121 [biserica mare+ paraclis+ mănăs
tire], fig. 590 - 640; N . Iorga, Cronică, XXX, 1937, 
p . 143 [despre vedere de Lancelot]; N . Ghika-Budeşti, 
Raport pe anul 1937, p . 190 [înlocuirea unei coloane de 
piatră de la pridvor]; idem, L'ancienne architecture, 
XXXV, 1942, p . 48 - 49, pi. XXVI, XXXI, XXXII; 
N . Iorga, Ce este vechea noastră artă, XXXV, 1942, 
p . 139; M. Golescu, Mot ive de animale, XXXVI, 1943, 
p. 45 [lei]; Procese verbale, ACMJ, 1914, p . 30 [se anunţă 
viz ita pictorului Viertelberger din Viena]; ibidem, 
1915, p . 41 [aprobare deviz reparaţ11]; I. D. Trajanescu, 
Memoriu, ACMJ, 1915, p. 57 [deviz] . 

B i s e r 1 c a V e r g u I u i, vezi biserica Sf. Mina 
- Vergului. 

Biserica Zlătari, Calea Victoriei, 10: 
Raport general CM/, 1907, I, 1908, p. 41 [zidită din nou 
în 1851 după „norme străine", urma să fie declasată. 
CMJ nemulţumită de restaurare; spălarea picturi:]; 
Raport general CMI, 1908, I, 1908, p. 177 [lucrări de 
restaurare, problema unei clopotniţe noi] ; Al . Lapedatu, 
Lucrările Comisiunii, 1908, I, 1908, p . 187 [clopotniţă 
provizorie], p. 188 [recepţia I ucrări lor de pictură] ; 
idem, Lucrările Comisiunii, 1909, li, 1909, p. 45 [apro
bare deviz lucrări], p . 143 (aprobarea unui surplus de 
cheltuieli pentru renovare]; Raport general CM/, 1909, 
li, 1909, p. 183, 187 [fiind renovată, cu clopotniţă nouă, 
biserica este declasată] ; Sp. Cegăneanu, O (otografie din 
1856 o oraşului Bucureşti, IV, 1911, p . 48; Sp. C. Haret, 
O scrisoare cu privire la Bucureştii de la 1856, IV, 1911, 
p. 150, 151; P. Smarandescu, Note şi reflexii, XXXV, 
1942, p. 192, 193 [restaurată de I. Pompilian, picturi 
de Tattarescu]; A. Sacerdoţeanu, Recensii , XXXVIII , 
1945, p. 83 [la G . Crutzescu, Podul Mogoşooei; biserica 
veche a fost dărîmată în 1903). 

Crucea lui Leon Vodă: N. Iorga, Tn 
legătura cu o „( âlăuză" necunoscută a maiorului D. Papa
zoglu, XXXII , 1939, p. 147 [din 1665, în curtea bisericii 
Slobozia]. 

C r u c e a g e n e r a I u I u i M i I o r a d o v i
ci, în curtea Muzeului Româno-Rus, strada N . Iorga: 
I. D. Trajanescu, Mitropolia din Bucureşti, V, 1912, p. 
173 - 174 [cu foto]. 

C r u c e a I u i M o g o ş s e r d a r u I, vezi 
biserica Oborul Vechi. 

Crucea Mitropolitului Neofit; 
fostă pe strada Cazărmii, acum la palatul din Mogoşoaia: 

V. Drăghiceanu, O piatră de hotar a vechilor Bucureşti, 
IV, 1911, p . 107 [inscripţie] . 

Crucea lui Papa postelnicul 
B r în co v ea nu, fostă la poalele dealului Mitropo
liei: I. D. Trajanescu, Mitropolia din Bucureşti, V, 1912, 
p. 174 - 175 [inscripţie şi foto]; Procese verbale, ACMJ, 
1914, p. 58 [îngrădire]; ibidem, 1915, p . 19 [proiect 
de împrejmuire, p . 22 [uşoară mutare şi înălţare a 
crucii; împrejmuire], p. 30- 31 [grilaj proiectat de arhi
tect Trajanescu]; I. D. Trajanescu, Memoriu, ACMI, 
1915, p. 56 [lucrări efectuate în 1915). 
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C r u c i î r1 parc u I Ca ro I: N . Gh ika
B udeşt1, Evoluţii( arhitecturii. III, XXV, 1932 , p. 85 
şi fig. 514 [aduse cu ocazia expoziţiei din 1906, de la 
Sălătruc ( ?)]. 

- ALUNIŞU, municipiul Bucureşti 
Biserica Sf. Treime - C1ocîr l ia: 

Procese verbale, ACMI, 1942, p . 58 [consolidare după 
cutremur]. 

- BRAGADIRU, municipiul Bucureşti 

Ruine b 1 serică: Procese verbale, ACMI, 
1915, p. 27 (cercetare]. 

- FUNDENI, municipiul Bucureşti 
Biserica Fundenii Doamnei - Sf. 

I e f t i m i e: N . Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitect uri i. 
IV, XXIX, 1936, p . 14, 19, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 
34, 45, 49, 54, 76, 83, 101, 106, 107 - 109, fig . 928 -
941; idem, L'ancienne architecture, XXXV, 1942 , p. 42, 
pi . XXI; Procese verbale, ACMI , 1942, p . 73 [pro1Ht 
ferestre duble şi grilaj de fier] . 

- GLINA, municipiul Bucureşti 
Staţiune cultură bronz timp ur iu 

ş i î n c e p u t b r o n z m i J I o c 1 u : I. Andrie
şescu, Vasile P<'lrvan, XXII, 1929, p . 147 - 148 [ ~ ăpă
turi]; D. Berciu, Generalitâţ1 asupra preisto11c1 Olttn1e1, 
XXVII, 1934, p. 32 [civilizaţia Gl 1na 111]; Procese verbc;le, 
ACM I, 1943, p. 79 [cerere de acte just1ficat1ve asupra 
săpături lor]; M. Petrescu-Dîmboviţa, Raport asupra 
săpăturilor de la Ghina [sic], jud . Ilfov, 1943, ACMI, 
1943, p. 86-89 [strat Glina III, Gumelniţa, Boian A). 

- MOGOŞOAIA, municipiul Bucureşti 
P a I a t u I I u i C o n s t a n t i n B r î n c o

ve an u: V. Drăghiceanu , Curţile domneşt i brîr.co
veneşti. /. Doiceşti, li, 1909, p. 105 [terminat în 1702, 
scurt istoric]; ibidem, li. Mogoşoaia, li, 1909, p . 149-
164 (1 . Situaţie şi istorie, 2. Cronica curţii, 3. Descriere 
cu plan de situaţie, plan pivniţă şi nivel 1, plan etaj; 
foto]; ibidem. III . Potlogii, III, 1910, p. 57 - 62 [compa
raţie cu Potlogii]; ibidem . IV. Curţi şi conace (ărimc;te, 
IV, 1911, p. 60, 61 [pisania], p . 63--65 [asemănare cu 
planul m-rii Brîncoveni]; G. Balş, S(întul Munte, VI, 
1913, p . 38 [pivniţe asemănătoare cu magazia de la 
Vatoped]; V. Drăghicean u, Pol atul din Mogoşoaia, 
XJX, 1926, p. 47 - 48 [note privind palatul, scrise de 
Chishul I în 1702]; idem , Monumente representative din 
vechea artâ rom<'lnă, expuse în exposiţ11le din Par is şi 
Geneva în anul 1925, XIX, 1926, p. 65 [au fost expuse 
fotografii]; N . Iorga, Les ch6teaux occidentaux en Rou
manie, XXII, 1929, p. 68; N . Gh i ka- Budcşti, Evoluţ ia 
arhitecturi i , IV, XXIX, 1936, p . 14, 15, 30, 31 , 38, 
39, 80, 114, 115, 116 , fig . 985- 991 . 

Biserica Sf. Gheorghe: V. Drăi; hi 
cean u, Curţile domneşti brîncoveneşt1. li . Mogoşoaia, 
li, 1909, p . 154, 158-159 [descriere, pisanie, plan 
de s i tuaţie şi foto]; Erată, III, 1910, p. 48; N . Io rga, 
Portretele lui Con stantin. Brincoveanu şi ale (omiliei sale, 
VIII, 1915, p. 49, 51; Şedinţele Comisiunii, 1924, XVII, 
1924, p. VI [s pălarea picturi lor]; Raport pe anul 1924, 
XVIII, 1925, p. XVII [restaurarea picturii]; V. Drăgh i · 
ceanu, Un mormînt al Obrenovicilor în Bucureşti, XX II, 
1929, p . 138 (incripţie pe o cruce]; N . Gh i ka- Budeşti, 
Evoluţia arhitecturii. IV , XXIX, 1936, p. 29, 61 - 62, 
71, fig . 205 - 214; Procese verbale , ACMI, 1943, p . 65, 
76 [reparaţia picturii fără aviz CMI]. 

- PANTELIMON, municipiul Bucureşti 
Palatul lui Alexandru Ghika -

Vodă: V. Drăghiceanll, Curţile domneşu brîncove
neşti . li. Mogoşoaia, li, 1909, p. 150. 

M ă n ă s t i r e a S f. P a n t e I i m o n (în 
curtea spitalului): N. Iorga, Cea d'intăiu visită dom-
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nească la monumente istorice şi opera 1u1 Grigore Matei
Vodă Ghica, XIX, 1926, p. 146 [ctitor, cu foto p. 144 
(mormîntul lui Grigore Ghica) şi p. 146 (faţada biseri
cii)]; idem, Domnii fanarioţi şi ctitoriile, XXII, 1929, 
p. 90; N . Ghika-Budeşti. Evoluţia arhitectufli. IV , 
XXIX. 1936, p. 61, 106, fig . 911-912, 914; L. Moga, 
Lămuriri cu privlfe la vechimea bisericii Sf. Pantelimon 
din Bucureşti. O rectificare, XXX. 1937, p. 175-178 
(hotărnicii ale mahalalelor mănăstirii]; idem, Un pion 
inedit de Io 1847. XXX. 1937, p. 182 (hotărnicie]; 
Procese verbale, ACMI, 1914, p. 46 [reparaţii necesare]; 
ibidem. 1943, p. 49 [consolidarea şi repararea picturii 
din pridvorul bisericii], p. 53 [repararea tindei 
bisericii] . 

POPEŞTI-LEORDE NI, municipiul Bucureşti 
C u r t e a b o i e r e a s c ă M a n u (G h e r

m an i - BI an c - G r u e f- Rom a I o), din Leor
deni: N. Romalo. Leordeni, XXXVIII. 1945, p. 54-63 
[istoric, foto]; Şt. Balş, Coso din Leordeni, XXXVIII, 
1945, p . 64-76 [studiu arhitectonic, planuri, relevee 
ŞI foto]. 

B 1 s e r i c a d i n L e o r d e n i (p a r a c I i s 
a I casei Man u): Raport pe anul 1925, XVIII, 
1925, p. XVIII (diferite lucrări]; N . Romalo, Leordeni, 
XXXVIII, 1945, p. 59, 61 [cu foto]. 

Biserica Sf. Alexandru-Vintilă 
Vodă, din Popeşti: N. Ghika-Budeşti, Evoluţia 
arhitecturii. IV, XXIX, 1936, p.118, fig. 962; N. Romalo, 
Leordeni, XXXVIII, 1945, p. 62; Procese verbale, ACMI, 
1942, p. 25 (consolidare după cutremur]; ibicfem, 
1943, p. 33 [majorare deviz pentru consolidare], 
p . 73. 84 [restaurare], p . 73 [restaurare pictură], 
p . 74 (lucrări), p. 77 (aprobare deviz]. 

BUCZACZ, azi în URSS 
Mănăstire ortodoxă: P. P. Panai-

tescu, Fundaţiuni religioase romdneşti în Galiţia, XXII, 
1929, p. 12 (Maria Potocki, fata lui Eremia Movilă, 
repară biserica]. 

BUDA, jud. Buzău, vezi Buda-Crăciuneşti. 
BUDA . corn. Bogdăneşti, jud. Vaslui 
C. Moisil , Staţiunile preistorice, III. 1910, p. 173 

(pe harta lui Tocile5cu]. 
BUDA , jud. Vîlcea, vezi Ocnele Mari. 
BUDA. Ungaria 
Cetate a: G. Balş. Bisericile lui Ştefan cel 

Mo 'e. XVIII, 1925. p. 195 [sistemul de acoperişuri]. 
BUDA-CRĂCIUNEŞTI, jud. Buzău 
Ruinele mănăstirii Aninoasa -

Cislău,zidurile Doamnei Neaga, 
[Biserica Adormirea Maicii Domnului (?)]: V. Drăgh i
ceanu, Săpăturile din Buda. Lopoş şi Tisău-Buzău, XX IV, 
1931 , p. 159 168, 171 -1 74 (descr.i.ere „săpături, 
morminte, planuri biserică, foto; b11utern găsite, 
foto]; idem, Inelul lui Via icu Clucerul. totă/ doamnei 
Neaga, XXVI, 1933, p. 39. 

BUDA-MARE, jud . Dorohoi, azi în URSS 
B i s e r i c a p a r o h i a I ă: Procese verbale, 

ACMI. 1942 , p. 61 [restaurare]. 
BUDACHI, jud. Cetatea Albă, azi în URSS 
Biserică: G . Bezviconi. Comunicări. Material 

istoric din Basarabia, XXXIII, 1940. fasc. 103, p. 45 
(ctitor. morminte]. 

BUDEASA MARE, jud. Argeş . . . 
B i s e r i c a A d o r m i r e a M a 1 c 1 1 D o m

n u I u i ş i c a s a B u d i ş t e a n u: V· Drăghi
ceanu, Comunicări . Budeasa-Argeş. XX, 1927, p . 48 
(b iserica]; N . Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii. IV, 
XXIX, 1936, p . 96 , 118, fig. 861 [biserica], 116, 117 
[casa]. 
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BUDEŞTI, jud . Maramureş 
Biserica de lemn Sf. Nicolae

) o sa n i: V. Brătulescu, Biserici de lemn din Mara
mureş. XXXIV, 1941, p. 20 - 22, pi. V, VI (descriere, 
pictură, inscripţii, istoric, plan , foto] . 

Bi serica de lemn Sf. Nicolae 
S u sa ni: V. Brătulescu, Biserici de lemn din Mara
mureş, XXXIV, 1941, p. 22-29, 30, 31. 32, 33, 34, 
35, pi . XVIII (descriere, pictură, inscripţii, uşi împără
tqti, ctitori, istoric, foto]. 

BUDEŞTI, jud. Vîlcea 
B iserica Sf-ţii Vo ievozi: N.Ghika

B udeşti. Oficiale. Raport de activitate pe anul 1929 , 
XXVI, 1933, p. 142 [reparaţie din donaţia Zoe 
Golescu]; idem, Oficiale . Raport de activitate pe anul 
1930, XXVI, 1933. p. 143 [restaurare); idem, Oficiale. 
Raport de activitate pe anul 1931, XXVI, 1933, p. 189 
[terminarea restaurări 1]. 

BUDIŞTENI, jud. Argeş 
C. Moisil, Stoţ1un1/e preistorice, III. 1910. p . 121 

[două topoare de piatră, la muzeul din Tîrgu Jiu] . 
BUDURĂŞTI, jud. Vilcea 
B i s e r i c a d e I e m n C u v i o a s a Pa ras

e h iv a: I. Vîrtosu, Biserici de lemn, XXVI, 1933 , 
p . 136 [pisanie] . 

BUFTEA, sect. agr. Ilfov 
Ca p e I a Ş t i r b e i ( ?); B i s e r i c a s a -

tu I u i (?): Raport pe anul 1925, XVIII, 1925, p. 
XVIII (d iferite lucrări]. 

BUHALN IŢA, jud. laşi 
Aşezare din epoca neolitică, 

s e c o I u I I I I e. n. p r e f e u d a I ă ş i f e u
d a I ă: C. Moisil, Istoricul cercetărilor preistorice. 
III , 1910, p. 116; idem, Staţiunile preistorice, 111.1910, 
p. 172. 

BUHALNIŢA, jud. Neamţ 
Schitul B uhalniţa cu biserica 

I n t r a r e a î n b i s e r i c ă: Al. Lapedatu, Icoa
nele lui Bornowski vodă de fa Moscova şi zugrofii Trei 
Erarhilor din laşi. V, 1912, p. 111 (biserica Adormirea 
Maicii Dom nului]; N. Iorga, Les orts mineurs en Rau
monie, XXVI. 1933, p. 147 [strane]; N. Ghika-Budeşti, 
Artele minore bizantine şi romdne, XXX, 1937, p . 172 
[strane]. 

BU HUŞI, jud. Bacău 
Staţiune daco-romană la Orbie : 

C. Mătasă, Cercetări din preistorw ;udeţului Neamţ, 
XXXI. 1938, p . 127. 

BUICEŞTI, jud. Olt 
Biserica Sf. Nicolae: N. Iorga. O 

exploraţie arheologică şi istorică o judeţului Olt, XXVI. 
1933, p . 121 (biserica , cariera lui Radu a lui Moţie; 
recenzie la I. Ionaşcu, Biserici Olt]; Procese verbale, 
ACMI, 1915, p . 33 [cercetare]. 

BUJEREUCA , vezi Bujorovca 
BUJORENI . jud. Vîlcea 
C u I ă: V . Drăghiceanu, Monumentele istoric€ 

din Oltenia. I, XX IV . 1931, p. 127 (descriere, plan] . 
B 1 s e r i c a A d o r m i r e a M a i c i i D o m

n u I u i : P. Demetrescu. Lucrări executate în 1926 , 
XIX, 1926. p. XIV; I. Vîrtosu, Biserici de lemn, XXVI , 
1933, p. 187 [pisanie] . 

BUJOROVCA , vezi Soroca 
BULA! , jud. Suceava 
B iserica Sf. Maria a foste i mă

n ă s t i r i a r m e n e ş t i H a g i g a d a r: P. Luţia, 
RSR Cernăuţi, 1921 1925. Secolul ol XVI-iea , XIX, 
1926. p. 127 [datare]; G. Ba lş, Biserici sec. XVI, XXI, 
1928, p . 179 - 180 şi Indi ce. 
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BULETA, jud. Vîlcea 
B 1 s e r i c a S f. I ti a n B o t e z ă t o r u I : 

N. Gh1ka-Budeşti, Oficiale. Raport de activitate pe 
anul 1930, XXV I, 1933, p. 143 [deviz, control]. 

BULGARIA 
Şedinţele Com1swnii, 1924, XVII, 1924, p. XII 

[CMI propune ca monumentul din Bulgaria pentru 
cor-iem ora1·ea războiului din 1878 să fte sub îngrijirea 
M u::~u lu1 Militar]; V. Drăghrceanu, O icoană din 
Bulgaria, XIX, 1926, p. 88. 

BUMBEŞTl -JIU, jud. Gorj 
C. Moisil, Staţiunile preistorice, III, 1910, p. 174 

[topoare şi ciocane de piatră]. 
Ca s tre romane (la „Vîrtop" şi 

B uri beşti-gară): D. Tudor, Castra Daciae 
1n(erioris . I Castrele romane de fa Bumbeşti-Gorj, 
XX.xiii. 1940, fasc . 103 p. 18-32 [cu planuri, schiţe, 
desene, foto]. 

BUMBEŞTl-PIŢIC, jud. Gorj • 
Castru rom an: Al. Bărăcilă, lnsemnări 

din Gorj, XX, 1927, p. 44 [descriere, săpături G. Toci
lescu, inscripţii pe cărămizi, săpături actuale; castru 
cu ziduri de pămînt, refăcute din piatră în 201 e.n.]. 

Biserică : (Adormirea? Sf. Nicolae?) N . Ghika 
Bwdi!şti, Oficiale. Merporiuf pe 1932, XXVI, 1933, p. 190 
[lu crări de documentaţie]. 

BUNEA , schit, vezi Pucioasa, jud. Dîmboviţa. 
BUNEŞTI, jud . Braşov 
Cetatea sătească cu biserică 

e va n g h e I i c ă f o r t i fi ca t ă: N. Iorga, Ve
deri ardelene rn cartea unui engles, XXXIII, 1940, fasc. 
103, p. 2 [desen perspect ivă cu referire greşită în text 
la biserica evanghtl că din Boian-BJnesdorf]. 

BUNEŞTI, jud. Suceava 
V. Dumitrescu, Inscripţiuni preistorice in Romdnia? 

XXIV, 1931, p. 86-90 [fragmente preistorice de piatră, 
cu basoreliefuri care, după părerea eronată a lui O . 
Tafrali, cuprind inscripţii glozeliene). 

BUNEŞTI, corn. Buneşti, jud . Vîlcea 
Biserica de lemn Intrarea în 

b i s e r i c ă: I. Vîrtosu, Biserici de lemn, XXVI, 
1933, p. 137 [pisanie]. 

B iserica de lemn Cuvioasa Pa
r as c hi va: I. Vîrtosu, Biserici de lemn, XXVI, 
1933, p . 137. 

BUNGARD, vezi Sibiu, sat Bungard. 
BURDUCA, jud. Dîmboviţa 
Biserica Cuvioasa Paraschiva: 

Raport pe anul 1925, XVIII, 1925, p. XVIII [diferite 
I ucrări). . . . 

BURDUJENI, vezi Suceava, cartier Burdu1en1. 
BURGHELEA-SOCI, jud. Bălţi, azi în URSS 
Biserică din 1830: G.Bezviconi,Comu-

nicări. Material istoric din Basarabia, XXXIII, 1940, 
fasc . 103, p. 43 [ctitor, morminte]. 

BURLĂNEŞTI, vezi Voineşti, jud. Dîmboviţa. 
BUSUIOCENI, vezi Poiana, jud. Botoşani . 
BUŞI LA, jud. Bălţi, azi în URSS 
Biserică: G. Bezviconi, Comunicări. Material 

istoric din Basarabia, XXXIII, 1940, fasc. 103, p. 43 
[ctitor, morminte] . 

BUTOIU, jud. Dîmboviţa 
Mănăstirea Butoiu cu biserica 

Schimbarea la faţă: N. Iorga, Două mănăs
tiri dîmbov1ţene. fi . Mănăstirea Butoiu. XXI I, 1929, 
p. 23 - 25 [istoric, descriere, inscripţii, însemnări]. 

BUTRINTO, Albania 
Ce ta t e r o m a n ă: Redacţional, Cercetările 

misiunii arheologice în Albania. Săpăturile din vechea 
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cetate romană Butrinto, XXII, 1929, p. 44; A. Sacerdo
ţeanu, Recensi1, XXXVI, 1943, p. 124 [la Luigi M. 
Ugolini, Butrinto. li mito d'Enea. G/i scavi, Roma, 1937; 
rezultatul săpăturilor] . 

BUZAŢI, vezi Lunca Moldovei, jud. Neamţ. 
BUZĂU, jud. Buzău 
O r a ş: Şedinţele Comisiunii, 1926, XIX, 1926, p. 

I, IV, X [monede găsite] . 
Mănăstirea Banu cu biserica 

Bun a Vestire: Raport general CM/, 1907, I, 
1908, p. 43 [recomandare I ucrări]; Al. Lapedatu, 
Lucrările Comisiunii 1908, I, 1908, p. 91 [urgenţă pentru 
lucrări de conservare]; Raport general CM/, 1908, 
I, 1908, p. 117 [repararea şi refacerea zidului de îm
prejmuire]; Al. Lapedatu, Lucrările Comisjuni1 1909. 
li, 1909 , p. 96 [cerere de lucrări de reparaţii); I. Kalin
deru, Al . Lapedatu, Raport general CM/, 1912, V, 1912, 
p. 188 [construire casă parohială şi cancelarie]; Raport 
pe anul 1925, XVIII, 1925, p. XVIII [diferite lucrări]; 
Şedinţele Comisiunii, 1926, XIX, 1926, p. IX [spălarea 
picturii]; A. Sacerdoţeanu, Recensii, XXXVIII. 1945, 
p. 85 [la I. Ionaşcu, Documente bucureştene]; Procese 
verbale, ACMI. 1942, p. 75 [curăţirea vopsitoriei în 
ulei, făcută fără autorizaţie). 

B i s e r i c a A d o r m i r e a M a i c i i D o m
n u I u i - B ro ş t e n i : H. Teodoru, Încă un nume 
de meşter constructor, XXXVI, 1943, p . 119 [Albu, 
semnat pe fereastra altarului; desen]. 

E p isc op ia B u zău I u i: C. Bobulescu, O 
inscripţie a palatului episcopal din Buzeu de fa Începutu/ 
secolului al XVIII-iea, VIII, 1915, p . 190 [din 1708-
1714); I. Muşeţeanu, Comunicări. Biserica Adormirea 
Maic ii Domnului din comuna Căciulaţi, judeţul Ilfov, 
XXXIII, 1940, p. 43 [evanghelie tipărită la tipografia 
Episcopiei Buzăului]; Procese verbale, ACMI, 1942, 
p . 21 [uşă nouă de intrare în biserică); p. 45 [întocmire 
deviz şi începere I ucrări]; p. 58 [restaurare), p. 60 
[lucrăr i de consolidare şi întreţine1 e la palatul episco- . 
pal); ibidem, 1943, p. 50 [menţinerea legăturilor de 
fter de la biserică). 

B i s e r i c a S f - ţ i i î n g e r i : Procese ver
bale, ACMI, 1942, p. 26, 27 [dă rimarea turlei 
Pantocratorului). 

BUZĂU, judeţ 
N. A. Constantinescu, Biserici şi mănăstiri din 

judeţul Buzău, XVII, 1924, p. 141-142; 188-191 
[cu figuri]. 

CALEA BUZĂULUI. între Ploieşti şi Buzău 
Cruci de piatră: V.Drăghiceanu,Curţile 

domneşti br/ncoveneşti . IV. Curţi şi conace (ărfmate, 
IV, 1911, p. 50 [vezi şi Ploieşti, sat Valea Oriei]. 

BUZDUC, jud. Dolj 
C . Moisil, Staţiunile preistorice , III, 1910, p. 120 

[pe harta lui Tocilescu]. 

c 
CACALEŢI, 1ud. Ilfov, vezi Baloteşti, sect. agr. 

Ilfov. 
C'ACOMEANCA, vezi Grădiştea, 1ud . Ialomiţa. 
C'ACOVA, vezi Piscu Mare, jud. Vîlcea. 
CADICHIOI, jud . Sil istra, azi în R. P. Bulgaria 
Aşezare preistorică; castrul 

ro m a n C a n d i d i a n a: I. Andrieşescu, Asupra 
epocei de bronz in Romdnia, VIII, 1915, p. 154, nota 1 
[fragmente de vase pictate]; D. Teodorescu, G. Matees
cu, Raport special Nr. 8. Cercetări arheologice fntre 
Silistra şi Turtucaia Tn Iulie-Octombrie 1915, ACMJ, 
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1915, p. 2.17 [valuri de pămînt şi de piatră: obiette 
găsite şi depuse la Silistra]. 

CAHUL, judeţ, azi în URSS 
G. Bezviconi. Comunicări. Material istoric din 

Basarabio, XXXIII, 1940, fas_. 103, p. 45. 
CALACHIOI, vezi Capidava, jud. Constanţa. 
CALAFAT, jud. Dolj • 
O r a ş u I ş i c e t a t e a: N. Iorga, ln /egă,uro 

cu a „Călăuză" necunoscută a maiorului D. Papazoglu, 
XXXII. 1939, p. 146 [evenimente istorice legate de 
oraş şi cetate). 

-BASARABI. oraşul Calafat 
N e c r o p o I ă t u m u I a r ă d i n e p o ca 

fierului: V. Dumitrescu, Rapor~. ACMJ, 1943, 
p. 94 [ceramică, arme, obiecte de bronz şi fier]. 

Cruci: V. Drăghiceanu, Monumentele O/tenie1. 
III, XXVII, 1934, p. 103 [luare de „estampe" de pe 
cruci în 1909). 

CIUPERCENll VECHI, oraşul Calafat 
D . Berciu, şi I. B„ Antichităţi medievole din Oltenio. 

Antichităţi hunice, XXX, 1937, p. 78 [cazan de bronz). 
CALAPĂRU, jud. Mehedinţi, vezi Calopăru, jud. 

Gorj . 
CALIAN, vezi Căianu, jud . Cluj. 
CALOMFIREŞTI . vezi Alexandr ia. jud. Teleorman. 
CALOPĂRU. jud. Go rj 
Ca s ă · c u I ă: N. Ghika-Budeşti. Evoluţia arhi-

tecturii, IV, XX IX, 1936, fig. 1037. 
CALU . vezi Piatra Şoimului, jud. Neamţ. 
CALVINI , jud. Buzău 
U r m e d e c e t a t e m e d i e v a I ă : Al. 

Lapedatu. Două vechi cetăţi romdneşti. Poenari i şi 
Dlmboviţa, III , 1910. p. 178. 

Biserica Sf. Nicolae, vezi Bîscen ii 
de Jos . 

CAMENCEA. jud. Orhei, azi în URSS 
Biserica: G . Bezvicon1, Comunicări. Material 

istoric din Basarabia, XXXIII, 1940, fasc. 103, p. 46 
[morminte). 

CAMENIŢA, cetate, vezi Kamenec Podolskij, 
URSS . 

CAPĂT. vezi Căpăt, jud. Timiş . 
CAPIDAVA, jud . Constanţa 
Cetatea romană Capidava : V. Pâr

van. Cetatea Tropaeum. Consideraţii istorice, IV, 1911, 
p. 5, 7 [inscripţii latine. daci probabil romanizaţi]; 
Descoperiri nouă în Scythia Minor . Relaţie oficială, V, 
1912, p. 120 [săpături în cetatea de piatră]; I. Andrie
şescu, Vasile Pdrvan , XXII. 1929, p. 147 [săpături 
conduse de Gr . Florescu]; G r. Florescu, Rapo. t asupra 
săpăturilor arheologice de la Capidava. ACMI, 1942, 
p. 174-1 75 [săpături în interiorul cetăţii, începute 
în 1940, obiecte găsit~. ceramică]; V. Brătulescu, 
Hîrşova , XXX III, 1940 , fasc. 105 , p. 7 [cetate pierdută 
de Lisimah în 292 î.e.n .). p. 8 [d rum roman de I.a 
Histria la Cap1dava) ; Gr. Florescu, Raport asupra acti
vităţii arheologice la Capidava in 1943, ACMI, 1943, 
p. 181-182 [consolidarea zidurilor, scoaterea la iveală 
a unei bazilici creştine şi a uneia romane]. p . 70 [cer
cetări făcute de Muzeul de Antichităţi]. 

CAPPADOCIA, fost regat în Asia Mică, azi în 
Turcia 

Pere G. de Jerphanion. Les eg/ ises rupestres de 
Cappacfoce et la place de /eurs pe intures dans le deve
lappement de l'iconographie chretienne, XXVI, 1934, 
p. VI-VII, 145 - 184; fig. 1 - 85 [cu următoarele 
capitole : I, La region d'Urgub, li. Monasteres et eg/ises 
rupestres , III. Date et groupement chronolog1que des 
peintures cfe Cappadoce, IV . La place des peintures cappa-
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dociennes dans le develcppement de I' iconograph 1e chre. 
tienne, V. Resume et conclusion - L'eglise de ().e ldjlar, 
[despre localităţile şi bisericile din Matchan , Guereme 
bisericile Aineli Kil1sse, Quezlar Qualessi , Toquale 
Kilisse , Quaranleq Kilisse, Elmale Kil1s!e. Tcrareqle 
Kilisse. Theotokos), Tchaouch-ln, Zilve, Soghanle 
(bisericile Be lii Kilisse, Sf. Barbara , Quarabach K1l1s~e). 
Taghar, Calliste, Queledjlar Kilis~e (lingă G uereme) 
Cu referiri la Doura-Europos, p. 169 - 170, B:>bbio, 
p. 170. Vatican. p . 171, Biblioteca Laurenţiană din 
Florenţa, p . 170, Catedrala San Marco din VenEţia, 
p. 171, Catedrala din Chartres , p . 174 - 179, Ravena, 
p. 173, nota 1, 178, 181, evangheliarul de la Augs
burg, azi la Munchen , p . 175 , Monte Casino , p. 177, 
Cluny, p . 177 , Gurk în Carintia, p. 178, Bibl ioteca 
Naţională din Paris, p . 173, Maredsous, p. 179 , L1ege, 
p. 179 , evangheliarul din Rossano, p. 182- 183, etc.). 

CAPU CÎMPULU I, jud. Suceava 
B i s e r i c ă d e I e m n d i n 1 7 8 2 : P. Luţa. 

RSR Cernăuţi, 1936, XXX , 1937, p. 94 (se aprobă 
mutarea ei la lacobeşti jud. Suceava]. 

CAPU DEALULUI, jud. Vîlcea 
B i 9 e r i c a d e I e m n C u v i o a s a P a-

r as c hi va: Şedinţele Com isiunii, 1924. XVII, 1924, 
p. V [aprobare deviz); idem, XVlll.1925, p. VI [recepţie 
I ucrări]; N . Gh i ka-Budeşti. Evoluţia arhitecwru. IV 
XXIX, 1936, p . 113, fig . 976-980; idem, L'ancienne 
architecture, XXXV. 1942, pi. XXVIII. 

CARACAL. jud . Olt 
O r a ş: D . Tudor, Antichităţile preistorice din 

Romanaţi, XXVI, 1933, p. 76 [La Tene), 78 [urme 
romane]. 

Casele domneşti ale lui Mi rai 
Viteazul - Matei Basarab - Con
stantin Brîncoveanu: V. Drăgh1ceanu 
Curţile domneşti brîncoveneşti . IV. Curţi şi conace fări
mate, 1911, p. 52; idem, Monumentele Olteniei, XXIV, 
1931, p. 105 [se anunţă un studiu viitor]; idem, Monu
mentele O/teniei . li, XXVI, 1933, p . 49 - 50 [ruine, 
case reparate de Matei Basarab, desrise de Paul din 
Alep]. 

C a s e î n s t i I r o m â n e s c : N. Iorga, 
Ţări romdneşti. III, XXXIII, 1940, fasc. 104, p . 65 - 66 
[cu foto]. 

M u z e u I I i c e u I u i : D . Tudor. Monumente 
inedite din Romu/a, XXVIII, 1935, p. 34. 35. 

Bi serica Adormirea Maicii 
Domn u I u i: Procese verbale, ACMI, 1942, p. 28 
[nu se aprobă zugrăvirea familiei generalului Florfscu 
în biser ică). 

Bi serica Domneas că- Potruşen1 
(I n t r a re a î n b i s e r i c ă): V. Drăgh iceanu, 
Curţi le domneşti brîncoveneşti . IV. Curţi şi conace fărî
mate, IV , 1911, p. 52; Şedinţele Comisiunii, 1924, XV II, 
1924, p . III [nu se permite văruirea scenei hramului]; 
V. Drăgh iceanu . Monumentele Olteniei. /, XXIV, 1931, 
p. 105; idem, Monumentele O/teniei . li, XXVI, 1933, 
p . 49 [mult transformată]; Procese verbale, ACMI, 
1942 , p . 24 [despărţire faţă ce şcoală). 

-LllCENI, oraşul Caracal 
B i s e r i c a A d o r m i r e a M a 1 c 1 i D o m

n u I u 1: N . Ghika-Budcşti, Oficiale . Raport de activi
tate pe anul 1930, XXVI, 1933. p . 143 [deviz. control). 

CARAHORMAN, vezi Vadu, jud. Constanţa. 
CARAMURAT, vezi Mihail Kogălniceanu, jud. 

Constanţa . 
CARANASUF, vezi Istria, jud. Constanţa. 
CARANSE BEŞ, jud. Caraş Severin. 
JUPA, oraş Caransebeş 
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C a s t r u I r o m a n T i b i s c u m : RSR Lugoj, 
1925 , XVIII, 1925, p. XXIII [săpături executate de 
profesorul Mateescu]; RSR Cluj, 1925, XVIII, 1925, 
p. XXI [săpături arhrnlogicE]; I. Andricşcscu, Vasile 
P6rvon, XX II , 1929, p. 147 [săpătu ri ale lui G. Matee
scu]; D . Tudor, Tăbliţe votive din Tibiscum ole cavaleri
lor danubieni, XXXII, 1939, p. 70-73 [aflate la muzeul 
din Lugoj, foto]. 

CARAORMAN, jud. TulcEa 
C. Moisil, Sto(iunile preistorice, III, 1910 , p. 173 -

174; Desccperiri nouă în Scythio Minor. Relaţie oficială 
V, 1912, p. 120 [săpături la cetatea de piatră]. 

CARNOVA, jud. Orhei, vezi Cornova 
CAROLINGIANĂ. calea ; lega Olten 'a cu Transil

vania, pe valea Oltului: M. Popocu, Oltrnio in timpul 
stăpînirii austriece (1718 - 1739 ), XIX. 1926, p. 100 
[urma „CalEa lui Traian"; dtnt.mire dată după 
Carol VI al Ge rmaniei ] . 

CARSIUM . vui Hîrşova, jud. Constanţa. 
CARTIU, vezi Tîrgu Jiu, jud. Gorj. 
CASA VECHE, jud. Vî lcea 
C. Moi sil, Produsele industriei preistorice, IV, 1911, 

p. 84 [do uă ciocane de diabas, găurit!']. 
CASIAN, jud. Constanţa 
Descoperiri nouă în Scythio Minor. Relaţia oficială, 

V, 1912, p. 120 [ inscripţii greceşti]. 
CASTRANOVA, jud. Dolj 
D. Tudor, Antichităţile din Romanaţi, XXVI, 1933, 

p. 78 [urme romane]. 
CAŞIN, jud. Bacău 
B i s e r i c a A d o r m i r e a M a i c i i D o m

n u I u i: Proces verbal, ACMI, 1942, p. 43 [conso li
dare după cutremur]; ibidem, 1943, p. 39 [continuarea 
I ucrări lor]. 

CAŞIN, mănăstire, vezi Mănăstirea Caşin, jud 
Bacău. 

CATANE, jud. Argeş 
B i s e r i c a 'CI e I e m n S f. N i c o I a e ( ?) : 

Procese verbale, ACMl, 1942, p. 33 [tencuieli zugrăvite]. 
CĂBEŞT I , jud. 5torojineţ, azi în URSS 
B i s e r i c ă d e I e m n: G . Balş, Grindo şi 

orcul. XXIV, 1931, p . 67 . 
CĂCIULATU, jud. Dolj 
C. Moisi I, Produsele industriei preistorice, IV, 1911, 

p. 84 [ciocan de piatră]. 
CĂCIULAŢI, sect. agr. Ilfov 
Palatul lui Alexandru Ghika -

V o d ă: V. Drăgh icean u, Curţile domneşti brîncove
neşti. li. Mogoşoaia, li , 1909, p. 150. 

B i s e r i c a A d o r m i r e a M a i c 1 i D o m
n u I u i, vezi Moara Vlăsiei. 

CĂCIULĂTEŞTI, jud. Dolj 
R u i n e I e s c h i t u I u i Z d r a I e a (R o a -

ba): N. Iorga, Cronică, XXVIII, 1935, p. 95 [menţi
une după I. Donat în AO]; idem, Cron ică, XXXI, 1938, 
p. 190 [despre descrierea I u i Ion Donat în AO, 79-
82]; Şt. Ciuceanu, Raport, ACMI, 1915, p . 120- 123 
[descrierea ruinei, foto]. 

Schitul „Roaba din pădure": Şt. 
C1uceanu, Raport, ACMI, 1915 , p. 123. 

CĂCIULEŞTI, jud. Neamţ 
Aşezare preistorică; cultură La 

Te n e, c i o b u r i st i I B: C. Mătasă, Cercetări 
din preistoria judeţului Neamţ, XXXI, 1938, p. 122-123 
[cu foto]; idem, Săpături de preistorie în judeţul Neamţ, 
XXXII I, 1940, fasc. 103 , p. 38. 

CĂIANU, jud. Cluj 
a\!; e. r \ c. ă.; RSR C/u (, 1925, XVIII, 1925, p. XXI I 

[planificare lucrări]. 
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CĂIUŢI, jud. Bacău 
N. Iorga, Monumentele istorice în vechea noastră 

literorură. XXVI, 1933, p. 103 [fo~tul pcd al lui Ştefan 
cel Mare]. 

CĂLAN, jud. Hunedoara 
A ş e z a r e a r u r a I ă A q u a e (A d 

Aqua s): V. Drăgh iceanu, Săpăturile de Io Vodiţo. 

Bisericile Sfîntului Nicodim şi o lui Litovo1u-Vodă, XXII, 
1929, p . 153 [autorul crede că s-ar afla în vecinătatea 
Cladovei; fabrică romană de cărămidă]. 

CĂLĂRAŞI, jud. Călăraşi 
O r a ş u I: N . Iorga, fn legătură cu o „Călăuză" 

necunoscută o maiorului D. Popozoglu, XXXII, 1939, 
p. 147 [fără u1·me istorice]; Procese verbale, ACMI, 
1914, p. 51 [săpături neautorizate]. 

L a „G r ă d i ş te a B o r c i i" : R. Vlădescu
Vulpe. Mostişteo-Călăroşi, XV II , 1924, p . 85, 86 [staţiune 
prei storică şi protoistorică (getică)]. 

C a r t i e r M i r c e a V o d ă: Procese Verbale, 
ACMI , 1914, p. 57 [nu se aprobă săpături]. 

CĂLĂRĂŞANCA, vezi Călărăşăuca 
CĂLĂRĂŞĂUCA, jud. Soroca, azi în URSS 
B iserica m-r1i Adormirea Maicii 

D omn u I u i: V. Brătulescu , Colec ţia Dr . H. Slobo
zianu, XXX III, 1940, fasc. 106, p. 42-43 [potir rusesc 
dăruit mănăst i rii în 1756]. 

CĂLDĂRUŞANI , mănăstire, vezi Brazii, jud. 
Ialomiţa . 

CĂLIMĂNEŞTI, jud. Vîlcea 
Or a ş: N. Iorga , Bibliografie, XXVI, 1933, p. 

140 [recenzie la V. B rătulescu, Călimăneşti şi monu
mentele istorice din împrejurimi, Bucureşti, 1934]. 

Vila Stepleanu-Horbatsky, cu 
c r u c e d i n 1 7 2 1 : Stepleanu-Horbatsky, doctor, 
[Scrisoare către N. Iorga], XXV I, 1933, p. 140 [publicată 
de N. Iorga în Cronică şi privind o cruce spartă găsită 
de autorul scrisorii la Jiblea, unde servea drept troc 
de porci, restaurată de autor şi instalată lîngă vila sa]. 

Schitul Ostrov cu biserica Naş
terea Maicii Domnului: Al. Lapedatu, 
Lucrările Comisiunii, 1908, I, 1908, p. 133 [materiale 
pentru I ucrări de reparaţii şi conservare]; Raport 
general CM!, 1908, I, 1908, p. 177 [procurare de 
materiale pentru reparaţii]; V. Drăghiceanu, lnscr1pţi1. 
Biserico din Ostrov-Vîlcea, IX, 1916, p. 95 [pisani e]; 
Şedinţele Comisiunii, 1926, X IX, 1926, p. III [reparaţii]; 
P. Demetrescu, Lucrări executate în 1926, X IX, 1926, 
p. XIV [documentaţii şi alte lucrări]; N. Ghika- Budeşti, 
Evoluţia arhitecturii. li, XXIII, 1930, p. 12-13, fig. 
19-24; V. Drăghiceanu, Monumentele Olteniei. li, 
XXV I, 1933, p. 69-70 [inscripţii, pomelnic, pictură, 
tîmplă. descriere, foto]; I. Vîrtosu, Biserici de lemn, 
XXVI, 1933, p. 134 [pisanie, inscripţie pe o cruce]; 
N. Iorga, Bibliografie, XXVI, 1933, p. 140 [recenzie 
la V. Brătulescu, Călimăneştii şi monumentele istorice 
din împrejurimi, Bu cureşti, 1934; două icoane ale 
soţiei lui Neagoe Basarab]; id em, O descriere din 1859 
a monumentelor Ţării Româneşti, XXX, 1937, p . 85 
[după Th . Margot, O viotorie; inscripţie]; N. Ghika
Budeşti, Restau ro rea bisenci i man a mănăstirii Cozia , 
XXX I. 1938, p. 28, 31 [tip, zidire în 1521, pronaos 
cu boltă cilindrică] ; idem, L'oncienne arhitecture, XXXV, 
1942, p . 25 şi pi. VIII. 

Bi serica Sf-tii Voievozi: V. Dră
ghiceanu, Diferite inscripţii de biserici şi mănăstiri, 
Biserico din Călimăneşti, Vi/cea, V, 1912, p. 184 [pi
sa nie]; idem, Monumentele Olteniei . li, XXVI, 1933 , 
p . 69 (pisanie, scurtă descriere]; I. Vîrtosu, Biserici 
de lemn, XXVI, 1933, p . 134 [pisanie, cruce]; V. B rătu-
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lescu, Biserica Veche din Călimăneşti, XXVII, 1934, 
p. 44-45, 46 [pisanie, pictură, foto]; Procese verbale, 
ACMI, 1943, p. 51 [restaurare], p. 56 [restaurare 
pictură], p. 58, 67 [lucrări în curs]. 

Cruci: V. Brătulescu. C:i/imăneşti, XXVI, 
1933, p. 84 [inscripţii pe cruci din: 1765 (în parc). 
1880 (masa lui Traian)]; I. Vîrtosu, Crucile de piatra 
de la Cozia la Rfmnic, XXVI, 1933. p. 133-134 [la 
Călimăneşti, gura Pîrîului Ogorului. Valea Cărpinoasă, 
D.!alul Cirpinoasa, G..ira Văii, Olteni, din 1689, 1735. 
1787, 1786, 1823, 1787, 1790, 1780, 1626, 1810, 1700, 
1755, 1750, 1775, 1593, 1753, 1805, 1795, 1735, 1795, 
1683]. 
-CĂCIULATA, oraşul Călimăneşti 

a) M ă n ă s t i r e a C o z i a c u b i s e r i c a 
Sf. Treime: Raport general CM/, 1907, I. 1908. 
p. 42 [reparaţia n~autorizată a tîmplei]; Al. Lapedatu, 
Biserica cea mare a mănăstirii Cozia, I. 1908, p. 92 
[despre acuarela lui Szathm1ry, publicată ca supli
ment]; Sp. C~găneanu, Ceva despre provenienţa şi arta 
vechilor mostre argintării, IV, 1911, p. 29 [ornamen
taţii]; Al. Lapedatu, M~şterii bisericilor din Ţara Româ
neasca, V, 1912, p. 180 [repararea candelabrului de 
către un m:?şter din Sibi·u pe vremea lui Vlad Călugă
rul]; I. Kalinderu, Al. Lapedatu, R~port general CM/, 
1912. V, 1912, p. 189 [se recomandă restaurarea 
bisericii]; Şedinţele C'.lmisiunii, 1924, XVII. 1924, p. 
VIII [cercetare param~nt. pictură]. p. XIII [pavilioanele 
nefiind monumente istorice nu se acordă fonduri pen
tru reparaţie]; idem, 1925, XVIII, 1925 p. I (desvelirea 
tencuielilor, consolidarea pict1Jrii]; Rap'.Jrt p; anul 1920, 
XVIII , 1925, p. XI [reparaţie la biserică]; Raport pe 
anul 1921, XVIII. 1925, p. XIII [reparaţii la biserică]; 
Raport pe anul 1923, XVIII, 1925, p. XV [reparaţia 
învelitorilor şi altele); Raport pe anul 1924, XV III, 1925, 
p. XVI [refacere chilii, pardoseală şi amvon la biserică, 
consolidări]; Rap'.lrt pe anul 1925. XV!lr, 1925, p. XVIII 
[şindrilirea chiliilor]; M. Poo~scu, Oltenia în timpul 
stăpfnirii austriece (1718-173n. XIX, 1926, p. 101 
[lucrări de î .1tărire la mi1ă;tire şi paraclis, cu plan] 
Şedinţele Comisiunii, 1926, X IX , 1926, p. X [cam~re 
pentru birou CM!, r~staurar~:i. picturii 11 biserică]; 
P. D~met rescu, Lucrări executate Î'l 1 '?26, XIX. 1926, 
p. XIII-XIV [lnvelir~a cu aramă a bisericii, îndepăr
tarea tencuielii la biserică în vederea restaurării]; 
N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii, I, XX, 1927, 
p. 123, 129-132, fig. 59-80; ibidem. III, XXV, 1932, 
flg. 505-512 [ferestre la biserică]; ibidem. IV, XXIX, 
1936, p. 6, 9, 10, 18, 19, 20, 22, 31, 35, 38, 45, 73, 
79, 102, 110-111, flg. 947-950 [mănăstfrea], p. 111, 
fig. 951-955 [pridvor]; V. Drăghiceanu, Un epitaf a/ 
mitropolitului Ştefan din anul 1652, XXII, 1929, p. 29-
30 [epitaf din 1422); N. Iorga, Les châteaux occidentaux 
en Roumanie, XXIL, 1929, p. 57 [ziduri de întărire 

ante 1400, clădirile din incintă]; V. Drăgh iceanu, 

M'.lrmintul lui Mircea Vxl'î cel B:Hrin, XXIV, 1931, 
p. 20-24 [descriere, foto din timpul săpăturilor]; 

Şedinţele C'.J'nisiunii, 1931, XXIV, 1931, p. 95 [restau
rarea picturii), p. 191 [recepţia picturii executate 
(Verona), măsuri de luat contra lemnului cariat]; 
G. B1 lş, Despre biserica Prislopului, XXIV, 1931, p. 
98-99 [despre planul şi boltirea pronaosului, plan]; 
V. Drăghiceanu, Monumentele Olteniei. li, XXVI. 1933, 
p. 72-75 [inscripţii, ctitori, descriere, foto]; V. B ră

tulescu, Crucea din Căciulata, XXVI, 1933, p. 84 (în
semnare pe Faptele Apostoli/or]; G. B1 lş, ln privinţo 
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Coziei. XXVI, 1933, p. 93 - 94 (despre articol al lui 
B'.)kovic. privind tipul Cozia]; N. Ghika-Budeşti, 
Oficiale. Raport de activitate pe anul 1929, XXVI. 1933, 
p . 141 (lucrări de conservare]. p. 142 [spălarea picturii 
la turla şi naosul bisericii mari]; idem, Oficiale . Raport 
de activitate pe anul 1930, XXVI, 1933. p. 142 [res
taurarea bisericii], p. 143 (spălarea şi restaurarea 
picturii în pridvor]; I. Vîrtosu, Biserici de lemn. Crucea 
Mişei[lor] din Cîmpu Rimniculu1, XXVI, 1933, p . 185-
186 [inscripţie reproducînd un document din 1580, 
dat de Mihnea Vodă mănăstirii Cozia pentru moşia 
Rîmnicului]; N. Ghika-Budeşti, Oficiale. Raport de 
activitate pe anul 1931. XXVI, 1933, p. 189 [restaurarea 
bisericii şi a zugrăvelilor]; Dj. Bo~covic, Le narthex 
de CJZia avait-il un etage superieur? A la memo1re de 
Georges Balş. XXVII, 1934, p. 121-125 [analogii cu 
bisericile sîrbeşti din Sisojevac, Lazarica, Neupara, 
Veluc~. Rudenica. Ravanica. Pavlica, Ruvarac etc., cu 
planuri şi foto]; N. Iorga, O descriere din 1859 a monu
mentelor Ţării-Romdneşti, XXX, 1937, p. 85 (după 
Th. Margot. O viatorie; clopotniţă, incintă, fintînă]; 
N. Ghika-BJdeşti. Artele minore bizantine şi române, 
XXX, 1937, p. 174 [<!p1taf din 1396 anat la Moscova]; 
idem, Restaurarea bisericii mari o mănăstirii Cozia, 
XXXI, 1938. p. 22-31 (istoria bisericii, restaurare, 
tipul sîrbesc din care face parte, pridvor adaos în 
1706: schiţe, desene şi foto]; I. Atanasescu, Restaurarea 
bisericii mari de la mănăstireo Cozia. Extrq,<; din me
moriu/ de şantier, XXXI, 1938, p. 32-33; N. Ghika
BJd eşti, La restauration de l'eglise du monastere de 
Cozia, XXX I, 1938, p. 34-37; N. Iorga, Monumentele 
noastre şi opera Comisiei Monumentelor Istorice. XXXI, 
1938, p. 51, 52 [contribuţia lui Neagoe B1sarab şi 

Constantin Brîncoveanu; cu foto înainte şi după res
taurarea CM! şi foto frescă]; idem, Cronică. XXXI, 
1938, p. 190 [despre tipul sîrbesc al ferestrelor, cf. 
Millet]; N. Ghika-Budeşti, L'ancienne architecture, 
XXXV, 1942, p. 12, 14, 20, pi. IV, VII; C. Szathmary, 
[acuarelă reprezentînd biserica mare], XXXV, 1942, 
după p. 126 [olanşă color]; N. Iorga, Ce este vechea 
noastră artă?, XXXV, 1942, pi. 137 (tipologie, pictură, 
ctitor]; Procese verbale, ACMI. 1914, p . 21 [propunere 
pentru restaurare], p. 49 [înlocuirea acop~rămîntului 
„impiu" aşezat pe mormîntul lui Mircea, prin cel 
donat de azilul „Elena Doamna" din B ucureşti]; ibidem, 
1915, p. 34 [comemorarea lui Mircea cel" Bătrîn, împo
dobirea mormlntului]; ibidem, ACMI, 1943, p. 5-1 
[lucrări de întreţinere la chilii], p. 80 [învelirea bisericii 
cu tablă de aramă]. 

b) B o I n i ţ a - S f - ţ i i A p o s t o I i : Raport 
genera/ CM/, 1907, I, 1908, p. 38, foto p. 43, 44 [re
p1raţii]; I. Kalinderu, Bibliografie, V, 1912, p. 37 -38 
[recenzie I a Gabriel Mi 11 et, Portraits byzantins, Paris, 
1911; Radu Paisie şi fiul său Marcu zugrăviţi în naos]; 
Al. Lapedatu, M~şterii bisericilor din Ţara Românească, 

V, 1912, p. 182; Raport pe anul 1920, XVI II. 1925, p. 
XI [reparaţii]; Raport pe anul 1921, XVIII, 1925, p. 
XIII [rep1raţii]; P. D ~metrescu, Lucrări executate în 
1926, XIX, 1926, p. XIII-XIV (lnvelire cu şindrilă] 

G. B1lş. Citeva observaţii în privinţa bolniţei Cniei, XX, 
1927, p. 49-53 [cu foto şi planuri]; N. Ghika-Budeşti, 
Evoluţia arhitecturii. li, XXIII. 1930, p. 24-26, 34, 
fig. 67-78; V. Drăghiceanu, Monumentele Olteniei. 11. 
XXVI, 1933, p. 74-75 [descriere, pictură]; N. Ghika· 
Budeşti, Restaurarea bisericii mari a mănăstirii Cozia, 
XXXI, 1938, p. 28, 31 [din 1542 (Radu Paisie); pro-
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naos cu boltă cilindrică]; idem L'oncienne orchitecture, 
XXXV, 1942, p. 26, pi. XII; Procese verbale, ACM/, 
1943, p. 80 [învelirea bisericii cu tablă de aramă]. 

c) P a r a c I i s u I A d o r m i r e a M a i c i i 
Domnu I u i: Oficiale. Raport pe anul 1920, XVIII, 
1925. p. XI [reparaţii]; M. Popescu, Oltenia în timpul 
~.ăpînirii austriece (1718 - 1739 ), XIX, 1926, p. 101 
lucrări de întărire, cu plan]; N. Ghika-Budcşti, Evo

[uţio arhitecturii. li, XXIII, 1930, p. 22, 34; fig. 148-
1158; V. Drăghiceanu, Monumentele Olteniei. li, XXVI, 
1933, p. 73-74 [insmpţit]; Şedinţele Comisiunii 1932, 
XXVI, 1933, p. 96 [reparaţii, cerere de aviz pentru 
pictură]; N. Ghika- Budeşti, Restaurarea bisericii mori o 
mănăstirii Cozia, XXI, 1938, p. 31 [din 1594 (iero
monahul Amfilohie); boltă cilindrică la pronzos]. 

R u i n e I e „C o z i e i V e c h i " ( f o s t u I 
s c h i t Pi a t r a): Şedinţele Comisiunii, 1924. XVII, 
1924, p. VI [descrierea ruinelor]; idEm, 1925, XVIII, 
1925, p. VII [vatra vechii bisErici] p. VIII [terenul să 
fie cedat mănă.stirii Cozia]; V. B rătulescu, Crucea de Io 
Căciulata, XXVI, 1933, p. 84 [Apostol în posesia unei 
maici de la schit]; I. Vîrtosu, Biserici de lemn. Mănăs
tirea Cozia. Pisania bisericii de Io piatra cea stricată , 
XXVI, 1933, p. 133. 

Cruce 1 7 3 5: V. B rătulcscu, Cruceo din 
Căciulata, XXVI. 1933, p. 84 [inscripţie]. 

- JIBLEA VECHE, oraşu I Căi imăneşti , 
Cruce din 1721, în curtea bise

ricii: V. Brătulescu, Inscripţii de curfnd desccperite. 
V. Cruceo din curteo bisericii de Io }iblea, XXXIII, 1940, 
fasc. 103, p. 17 [crucea fusese luată la Călimăneşti de 
doctorul Stepleanu (vezi Călimăneşti, vila Stepleanu), 
şi apoi readusă de parohul bisericii; inscripţie şi foto 
la p. 15). 

- PĂUŞA, oraşul Călimăneşti 
Cast r u I ro ma n A r u te I a (la „Poiana 

Bivolari", 200 metri în amonte de Cozia: D . Tudor, 
Castro Docioe inferioris. IV. Castrul şi băile romane de Io 
Bivolari pe Olt, XXXV, 1942, p. 143-149 [localizare 
greşită, aci, a castrului Praetorium; c u planuri şi desene 
după Tocilescu]. 

Schitul Păuşa cu biserica Sf-ţii 
Voievozi: V. Brătulescu, Păpuşo din jud. Argeş, 
XXVI, 1933, p. 90-91 [pictură, pisanie , biserica refă
cută din temelie în 1854, inscripţii pe cruci]; M. Go
lescu, O fabulă a lui Esop trecută ln iconografia religi
oasă, XXVII, 1934, p. 73 [biserică din 1857. tema 
morţii]. 

Mănăstirea Stănişoarâ cu bise
rica Sf. Gheorghe: V. Drăghiceanu, Diferite 
inscripţii de biserici şi mănăstiri. Mănăstireo Stănişooro
Argeş. V, 1912, p. 184; M. Popescu, Oltenia ln tirr;pul 
stăpinirii austriece (1718-1739). XIX, 1926, p. 100 
[călugării de la Nucet sînt mutaţi la Cozia]; V. Brătu
lescu, Biserici din judeţul Argeş, XXVI, 1933, p. 42-43 
[inscripţie, pomelnic, leg!!ndă, incendiu]; V. Drăghi
ceanu, Monumentele Olteniei. li, XXV I, 1933, p. 72 
[pisanie, foto]; N. Iorga, O nouă publicaţie cu vederi 
de monumente. XXX, 1937, p. 45 [vedere publicată 
în Episcopia Argeşului. Glas pentru reînzestrarea ei, 
1937]; idem, O descriere din 1859 o monumentelor Ţării
Romcjneşti, XXX. 1937. p. 85 [după Th. Margot, O vio
torie; subterane secrete, femei le nu pot vizita mănăs
tirea]; idem, Bibliografie, XXX, 1937, p. 140 [recen z ie 
la V. Brătulescu, Călimăneştii şi monumentele istorice 
din împrejurimi, Bucureşti, 1934]. 

Schitul Turnul cu biserica In
trarea în biserică: V. Drăghiceanu, Dife
rite inscripţii de biserici şi mănăstiri. Mănăstirea Turn ul, 
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Argeş, V, 1912, p. 184 [pisanie]; Report pe anul 1922, 
XVIII, 1925, p. XIV [reparaţii]; Raport pe anul 1924. 
XVIII, 1925, p. XVI [şindrilirea dependinţelor, conso
lidări, rEstau rări]; N. Gh i ka- B udeşti. Evoluţia orhi
tecturi i. III. XXV, 1932, p. 74, fig . 393-395; V. Dră
ghiceanu. Monumentele O/teniei . li, XXVI, 1933, p. 
71 - 72 [inscripţie, ctitori. foto]; Şedinţele Comisiunii, 
1932, XXVI, 1933, p. 97 [restaurare]. 

L o c u I „ P u t u r o a s a " ( ?) : N. Iorga, 
O descriere din 1859 a monumente/or Ţării Romcjneşti, 
XXX, 1937, p. 85 [după Th. Margot, O viotorie; 
CEtate cu vistieria lui Mircea Vodă]. 

CĂLINEŞTI, jLd. Argq 
B i s e r i c ă ( S f - ţ i i V o i e v o z i l ) : Şe

dinţele Comisiunii, 1925, XVIII. 1925, p. VII [fotogra
fiere în vederea d€Clo!ării]; Report pe anul 1925, XVIII, 
1925, p. XVIII [dift:rite.Jucrări]; Procese verbale, ACMI, 
1942, o. 56 [restauratE]. 

CĂLINEŞTI, jud. Bălţi, azi în URSS 
B iserica din 186 2: G. Bezviconi,-Comu

nicări. Materiei istoric din Bosorcbio, XXXIII, 1940, 
fasc. 103. p. 43 [ctitor]. 

CĂLINEŞTI, jud. Marc.mureş 
L o c a I i t a t ea: V. B rătule~cu, Biserici de IEmn 

din Morcmurq, XXXIV, 1941, p. 147-149 [foto i:;ort 
frmf"ic~c], p. 47 [vcdue grnuală]. 

B i s e r i c a d e I e m n N <. ş t e r e a M a i - ' 
c11 Domnului a fostei mănăstiri 
Căi e n i: V. Brătulc~cu, Biserici de lemn din Mcro
mureş, XXXIV, 1914. p. 41-52, 53. 54, 55, pi. XXX 
[descriere, pictură, icoarE]. . 

B iserica de lemn Naşterea Mai
c11 D omnului-Susani: V. B rătulescu, 
Biserici de lemn din MorcmurEŞ, XXXIV, 1941, p. 52-
56 , 57, 58, 59, pi. XXX [descriue, pictură, inscripţie, 
istoric icoane, foto]. 

CĂLINEŞTJ, jud. Prahova 
B iserica Adormirea Maicii Dom

nu I u i: V. Drăghiceanu, Inscripţii de Io biserico din 
Călineşti-Prchovo, Vili, 1915, p. 94-9S [inscripţii, isto
ric, foto]; G. Ionescu, Biserico din Călineşti-Prahovo, 
XXIV, 1931, p. 82-86 [descriere, cu desene, planuri, 
inscripţii şi foto]; N. Ghika- Budeşti, Evoluţia arhitec
turii. III, XXV, 1932, p. 38, 73-74, fig. 385-392; 522 
[piatră de mormînt]; idem, L'oncienne orchitecture, 
XXXV, 1942, p. 31-32, pi. XV; Procese verbale, ACMJ, 
1915, p. 20 [aprobare săpături]. p. 26 [dEClarată monu
ment istoric]; V. DrăghicEanu, Biserico din Călineşti
Prohovo, ACMI, 1915, p. 113-114 [rr.ormînt. săpături, 
ctitor, foto]. 

Schitul Roşioara cu biserica 
B u na Vest ir e: V. Drăghiceanu, Inscripţii de la 
biserico din Călineşti-Prchcvo, VIII, 1915, p. 95; V. Bră
tulescu, Mănăstirw Zcmfira, XXXII, 1939, p. 185 
[călugăriţele ce la schit se mută la Zrnfira în 1852]. 

CĂLINEŞTI, jud. V11c€a, vezi Brezoi. 
CĂLUGĂRA, vezi Bacău. sat Măgura. 
CĂLUGĂREI, jud. Dolj . 
B i s e r i c a S f. N i c o I a e, S f. I o a n ş 1 

Ad or m ir ea Maicii Domnu I u i: N. Ghika
Budeşti, Oficiale. Memoriul pe 1932, XXVI, 1933, P· 
190 [lucrări de documentaţie]. p. 191 [sFălări şi repa
r aţii de zugrăveli]. 

CĂLUGĂRENJ, jud. Giurgiu 
Monumentul comemorativ al bă

t ă I i e i d e I a C ă I u g ă r e n i : N. Iorga, Cruceo 
de Jo Călugăreni, XXII, 1929, p. 101 -102 [părăsit, 
dă răpănat, plin de murdării; foto]. 
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Biserica de lemn: V. Brătulescu, Bise
rici de cimp. IV. Biserica de lemn de la Călugăreni-Vlaşca, 
XXXII. 1939, p.112-114, 115, 116 [descriere, pictură, 
cruci în cimitir, decoraţii, foto]. 

Cruce din 1683, a lui Şerban 
Cant acuz i no: N. Iorga, Crucea de la Călugă
reni, XXII, 1929. p. 101-105 [descriere, foto, inscrip
ţie]; N . Ghika-Budeşti, Raport de activitate pe anul 
1930, XXVI, 1933, p. 143 [reparaţii la pavilion]. 

Crucea şi fîntîna grînarilor,din 
1 8 7 8: N. Iorga, Crucea de la Călugăreni, XXII, 1929, 
p. 102. 

H o t e I : N. Iorga, În legătură cu o „Călăuză" 
necunoscută a maiorului D. Papazoglu, XXXII, 1939, 
p. 147 [„îmbelşugat", se afla pe drumul Giurgiu-Bucu
reşti]. 

<=ĂLUI, jud O lt 
Mănăstirea Căluiu cu biserica 

Sf. Nic o I a e: Raport general CM/ 1907, I, 1908, 
p. 32 [lucrări de conservare şi întreţinere în 1904]; 
V. Drăghiceanu, Lămuriri asupra Buzeşti/or (după pisa
niile fondaţiunilor lor), IV, 1911, p. 119-124 [inscripţii; 
despre familia Buzescu, foto]; G . Balş, N. Ghika-Bu
deşti, Messembria, V, 1912, p. 20; N. Ghika-Budeşti, 
Evoluţia arhitecturii . li, XXIII, 1930, p . 28-29, fig . 
89 - 101; ibidem, IV. XXIX, 1936, p. 6 , 9, 18, 19, 112, 
fig . 968 [clopotniţă]; Şedinţele Com isiunii, 1931, XXIV, 
1931, p. 94 [aprobare deviz lucrări]; idem 1932, XXVI, 
1933, p . 96 [aprobare lucrări de întreţinere; lucrări 
de pictură], p. 97 [curăţirea picturii]; N. Ghika- Budeşti, 
Memoriul pe 1932, XXVI, 1933, p. 191 [cercetarea 
picturi i]; V. Drăghiceanu, Monumentele Olteniei. III, 
XXVII, 1934, p . 112-114 [descriere, pictură, inscripţii, 
însemnări, ctitori, foto]; N. Ghika-Budeşti, L'ancienne 
architecture, XXXV, 1942, p. 27, pi. XII; Procese ver
bale, ACMI, 1915, p. 27-28 [reparaţii]. 

CĂNEŞTI, jud B uzău 
La „ C r în guri": Procese verbale, ACMI, 

1914, e· 51 [nu se aprobă săpături]. 
CAPĂT, jud. Timiş 
Biserica de lemn Adormirea 

M a i c i i D o m n u I u i : N. Iorga, Arta romdnească 
ln Banatul muntos, XXXI, 1938. p . 145 [cu foto]; Şedinţele 
Comisiunii, 1926, XIX, 1926, p. IV [„biserica veche", 
clasare prin decret regal]; Procese verbale, ACMI, 1943, 
p. 69 [restaurare]. 

CĂPĂŢÎNENl-UNGURENI, jud. Argeş 
Cetatea Poienari: Al. Lapedatu, Din 

posesiunile domnilor noştri în Ardeal: Vinţul şi Vurperul, 
li, 1909, p . 40-41 şi nota 1 p. 41 [Ludovic li al Unga
riei primeşte cetatea Poienari de la Radu de la Afumaţi 
în schimbul Vinţului şi Vurperului]; idem, Două vechi 
cetăţi romdneşti, Poenarii şi Dimboviţa, III, 1910, p . 177-
189 [istoric. note cu bibliografie. foto, plan]; V. Dră
ghicean u, Curtea domnească din Argeş. Note istorice şi 
arheologice, X - XVI, 1917 - 1923, p. 11, 15 şi nota 4 
(istoric, identificată cu „castrul Argeşului" şi locul 
bătăi iei între B1sarab şi Carol Robert; foto, plan]; 
N . Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii. I. XX, 1927, 
p. 122 şi fig . 3 - 13 (descriere, denumită de autor 
„cetatea z i să a lui Ţepeş Vodă"]; N. Iorga, Les chdteaux 
occidentaux en Roumanie, XXII, 1929, p. 57; idem, 
O nouă carte despre Curtea-de-Argeş, XXXII. 1939, p . 
142 [recenzie la G. Ionescu, „Curtea de Argeş"; ce
tatea Poienari nu este construită de teutoni]; Procese 
verbale, ACMI, 1915, p. 37 (prob lema conservării]. 

CĂPÎLNA, jud. Alba 
Cetate dacică-la „Cetăţeaua": 

general Papp, Raport general asupra muzeului regional 
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Alba-Iulia, ACM J, 1942, p. 93 [săpături 1939, descoperi
rea ziduri lor şi turnuri lor de apărare]; C. Daicovici, 
Raport, ACMI, 1942, p. 102 (săpături în 1939 şi 1942], 
p. 104 [protejarea zidurilor]. 

CĂPRENI, jud. Gorj 
Bi serica de lemn Cuvioasa Pa

r as c hi va: Şedinţele Comisiunii, 1926, XIX, 1926, 
p. li [recomandări pentru îngrijire]. 

CĂPRIANA, jud. Lăpuşna, azi în URSS 
Mănăstirea Căpriana cu bise-

rica Sf. Gheorghe: P. Gore, Şt. Ciobanu, 
RSR Chişinău, 1926, XIX, 1926, p. XV [măsuri de con
servare, monografie în pregătire] . 

CĂRBUNEŞTI, vezi Tîrgu-Cărbuneşti, jud. Gorj. 
CĂRPENIŞU, jud . Giurgiu 
B i s e r i c a S f. N i c o I a e: Procese verbale, 

ACMJ, 1943, p. 34 [consolidare după cutremur]. 
CĂSCIOARELE, corn. Căscioarele, jud. Călăraşi 
Aşezare neolitică şi din epoca 

fi e r u I u i ( li): C. Moisi I, Staţiunile preistorice, 
III, 1910, p. 123 [unelte de silex, toporaş de gresie 
etc., aflate în colecţia doctor Antipa; desene]; I. An
drieşescu, Vasile Pdrvan, XXII, 1929, p. 147. 

CĂSCIOARELE, corn. Găiseni, jud . Giurgiu 
Mănăstirea Căscioarele (1) cu 

b i s e r i c a I n t r a r e a î n b i s e r i c ă : Ro, 
port pe anul 1925, XVIII, 1925, p. XVIII (diferite lu
crări]; Procese verbale, ACMI, 1915, p. 37 [cercetare] . 

CĂSCIOARELE-PRUNDU, vezi Căscioarele, jud. 
Călăraşi (Prundu se află în jud. Giurgiu) 

CĂTEASCA, jud. Argeş 
F o st ă b i s e r i c ă d e I e m n : C . Bobu

lescu, Candela de la temelia bisericii din Cotmeana , 
ACMI, 1942, p. 115 (datată din 1779 cu ajutorul unui 
pahar aşezat la temei ie]. 

CĂTINA, jud. Buzău 
Procese verbale, ACMI, 1943, p. 83 [cercetare 

teracote]. 
CĂUŞANJ, jud. Tighina, azi în URSS 
Bi serica de lemn Adormirea 

M a i c i i Do m n u I u i: Şedinţele Comisiunii, 1925, 
XVlll.1925, p. VI [spălarea picturii); RSR Ch işinău, 1925, 
XVI li, 1925, p. XXII [reparaţii]. 

CĂZĂNEŞTI. jud . Orhei, azi în URSS 
Biserică: G. B ~zviconi, Comunicări. Mate

ria/ istoric din Basarabia, XXXIII. 1940, fasc. 103, p. 45 
[ctitor, morm inte]. 

CĂZĂNEŞTI, jud. Vîlcea, vezi Rîmnicu Vîlcea, 
jud. Vîlcea. 

CEAHLĂU, jud. Neamţ 
Schitul Cirăbucu, cu biserica 

Ad o r m i re a M a i c i i D o m n u I u i: G . Un
gureanu, Raport asupra mănăstirii Pionul sau schitul 
Silvestru, castelul cnejilor Cantacuzini, XXVI, 1933, 
p . 46 [urme rămase]; N. Iorga, lv!Dnumentele istorice 
în vechea noastră literatură, XXVI, 1933, p. 107 [de
scris de Gheorghe Asachi, 1838; viaţa călugărilor] . 

Schitul D u rău cu biserica B una 
Vestire şi biserica de lemn Sf. Jon 
B o g o s I o v: N. Iorga, MJnumentele istorice fn 
vechea noastră literatură, XXVI. 1933, p. 107 (după 

descriere de Gheorghe Asachi în 1838; refacere]; 
Procese verbale, ACMI, 1942. p. 51 [lucrări de întreţi · 
ne re]. 

Schitul Hangul cu: 
a) B i s e r i c a C o b o r î r e a S f i n t u I u i 

D uh 
b) Palatul Cnejilor: G . Ungureanu, 

Raport asupra mănăstirii Pionul sau schitul Silvestru, 
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castelul cnejilor Cantacuzini, XXVI. 1933, p. 45-46 
[istor ic, documente]; N . Iorga, Monumentele istorice 
fn vechea noastră literatură, XXVI, 1933, p . 105, 106, 
108 [istoric, documente, pisanie, chilii; descriere de 
Gheorghe Asachi în 1838, desen]; Vezi şi Buhalniţa. 

Schitul „Poiana sub Ponoare": 
N . Iorga, Monumentele istorice În vechea noastră lite
ratură, XXVI , 1933, p . 107 [descriere de Gheorghe 
Asac h i, 1838) . 

S c h i t u I S ă h a s t r u I: G . Ungureanu, Ra
port asupra mănăstirii Pionul sau schitul Silvestru, cas
telu l cnejilor Cantacuzini, XXVI, 1933, p. 46 [distrus de 
o ava l anşă). 

Biserica de lemn Sf-ţii Voie-
vozi - R ă pc iun i: Şedinţele Comisiunii , 1924, 
XVII , 1924, p . VI [reparaţia acoperişului]. Biserica a 
fost m utată la Muzeul Satului din Bucureşti, în urma 
const ruirii barajului de la Bicaz . 

CELARU, jud. Dolj 
D. Tudor, Antichităţile din Romanaţi, XXVI, 1933, 

p . 76 [neolitic]. p . 78 [urme romane]. 
CELEIU, vezi Corab ia, jud . Olt, cartier Celei. 
CENTUM PUTEA , vezi Surducu Mare. jud . Caraş

Sever1 n . 
CEPARll-PĂMÎNTENI , jud. Argeş 
Biserica Înălţarea Domnului 

V. Drăghiceanu, Curtea domnească din Argeş . Note isto
rice şi arheologice, X - XVI, 1917 - 1923, p. 34, nota 
2 şi 3 (pi sanie, ctitori. inscripţ i e]: Şedinţele Comisiunii, 
1924. XVII . 1924 , p . VII - VIII [reparaţie); Raport pe 
anu l 1924. XVIII, 192S, p. XVII [ajutor pentru conso
lidare]; Raport pe anul 1925 , XVIII, 1925. p . XIX [dife
rite luc rări] . 

CEPLENIŢA, jud laşi, vezi Buhalniţa 
C EPTURA, jud . Prahova 
C Moisi l, Descoperifl preistorice, IV, 1911, p. 147 

[ob iecte de piatră, ciob de vas, desene]. 
CEPTURA DE JOS , jud . Prahova 
B 1 s e r i ca I n t r a re a în b i se r i că, a 

fo s tu I u i s c h 1 t : V. Brătulescu, Biserici din Pra
hova, XXXIII, 1940, fasc. 105, p. 33 [cutremur în 1838, 
însemnare]. 

CEPTURA DE SUS , jud . Prahova 
B i se r i ca Sf. T re i m e: A. Zagoritz, 

Sfeşnice , VII, 1914, p. 25 [cu desen sfeşnic la p 21]; 
1def"1, Tîmpla şi tronul. VIII, 1915. p. 64 [cu desen). 

CEPTUROAIA, vezi Iancu Jianu, jud . Olt 
CERAŞU, jud. Prahova 
B 1 s e r i c ă : N. Iorga, Bisericile din Opăriţi, 

Predeal ul, Săra fi ş1 Valea Drajnei. XXII . 1929 , p. 158, 
159 [ 1 nscripţi i, însemnări). 

CERĂT, jud. Dolj 
C. Moisil. Produsele industriei preistorice, IV, 1911, 

p. 84 [brăţară de aramă). 
CERNA. jud . Tulcea 
P. Nicorescu, Liber-Dionysos. Două inedite, VIII, 

1915 , p . 41 - 45 [altar votiv roman, cu foto] . 
CERNAUCA, jud . Cernăuţi, azi în URSS 
B i serică ortodoxă : I. Nistor, P. Luţa , 

RSR Cernăuţi, 1933 1934, XXVIII , 1935, p . 66 [acope
riş în stare proastă, pictura tavanului (de lobst) rui
nată , cercetări], p . 73 - 74 [sfinţirea bisericii după 
repa raţi i , şi a unei troiţe) . 

CERNAVODĂ, jud . Constanţa 
C. Moisil, Colecţiunea Maria Istrati-Capşa, IV, 

1911 , p . 138 140 [antichităţi greceşti]; N . Iorga, Tn 
legătu ră cu o „Călăuză" necunoscută a maiorului D. 
papazoglu, XXXII, 1939, p. 146 [menţiune] . 
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Cetatea romană şi romano-bi
z a n t i n ă A x i o p o I i s: G. Murnu, Noi săpă
turi În cetatea Tropaeum (1910), III, 1910, p. 155 [săpă
turi întrerupte la Axiopolis]; V. Brătulescu, Hfrşova, 
XXXIII, 1940, fasc . 105, p. 5 [întemeiată de Lisimach]. 

CERNĂTEŞTI. jud. Dolj 
S t a ţ i u n e p r e i s t o r i c ă (I a „ Dea I u I Calu-

1 u i "): Al. Bărcăcilă, „Bărboiu, Botoşeşti-Paia", XXX, 
1937, p. 133 - 134 [urme preistorice (fosile, săgeţi)]. 

Cula Cernătescu: N. Ghika-Budeşti, 
Evoluţia arhitecturii . IV . XXIX, 1936, p. 118; Al. Bărcă
cilă, „BOrboiu, Botoşeşti-Paia'', XXX, 1937, p. 134 
[scurtă descriere şi foto la p. 136). 

Troiţă de stejar sub „Dealul 
Ca I u I u i ": Al. Bărcăcilă, „Bărboiu, Botoşeşti-
Paia", XXX, 1937, p. 134, 136 [cu foto). 

CERNĂUŢI, azi în URSS 
Cetatea Ţeţina: Al. Lapedatu, Cetatea 

Albă, VI, 1913, p. 59 [construită de poloni în perioada 
1340 - 1370]; RSR Cernăuţi 1925, XVIII. 1925, p . XXI 
[planificare de cercetări şi săpături]; P. Luţia, RSR Cer
năuţi 1921 - 1925 . Secolul al XIV-iea, XIX, 1926, p. 
127 [resturi rămase; clădită. după tradiţie, de cavalerii 
teutoni]; N. Iorga, Les cMteaux occidentaux en Rou
manie, XXII, 1929, p . 64 [ruine în grădina publică, 
denumirea vine de la „ţiţina" = balama de uşă, adică 
uşă închisă contra năvălitorilor]; Şedinţele Comisiunii 
1931, XXIV, 1931, p. 94 [aprobare săpături). 

Cetatea Hmielov, lîngă oraş: N. 
Iorga, Les chdteaux occidentaux en Roumanie, XXII, 
1929, p. 64 [nelocalizată încă) . 

M u z e u I R e g e I e Ca r o I I I: I. Nistor, 
P. Luţa. RSR Cernăuţi, 1935, XXVIII, 1935, p . 140 - 142 
[istoric, colecţii, organizare, restaurare, inaugurare]; 
R. Gassauer. Teracote sucevene, XXVIII, 1935. p . 145-
164 [piese găsite la Suceava]. 

Palatul Mitropoliei: P. Luţia, RSR 
Cernăuţi, 1921, XIX, 1926, p. 138 [se cere redeschide
rea muzeului arhidiecesan). 

B i s e r i c a d e I e m n S f . N i c o I a e : 
Procese verbale, ACMI, 1942, p. 54 [restaurare] . 

- CLOCUCICA, oraşul Cernăuţi. 
C. Ambrojevici, Raport, ACMI , 1942, p . 172 [ripă 

fosi Ii feră). 
- HORECEA, oraşul Cernăuţi 

S c h i t u I H o r e. c e a c u b i s e r i c a N a ş
t e r ea M a i c i i D o m n u I u i : P. Luţia, RSR 
Cernăuţi 1921 - 1925 . Secolul al XVIII-iea. XIX, 1926, 
p . 128 [datare]; idem, RSR Cernăuţi 1919- 1920. XIX, 
1926. p . 130 [grave deteriorări; foto]; p. 131 [refacere 
turlă. istoric restaurare]. p . 132 [foto după restaurare]; 
P. Luţa, RSR Cernăuţi 1936, XXX. 1937, p. 93 [istoric; 
biserică zidită în locul uneia de lemn din 1730. deteri
orare, restaurare 1920, lucrări efectuate; nu se aprobă 
spălarea picturii; restaurarea din 1936). 

CERNELELE. jud. Dolj. vezi Craiova, sat Cernele. 
CERNEŞTI. jud. Prahova 
„ La cetăţuie" : Al . Bărcăcilă, Cronică, 

XXVIII, 1935. p . 94 [ceramică antică, bloc de piatră 
cu inscripţie latină]. 

CERNETEAZ, jud . Timiş 
Val de pămînt: C . Daicoviciu. Raport 

1943. IV . Muzelil din Timişoara, ACMI, 1943. p. 185 
[săpături de către Marius Moga]. 

CERNEŢI. vezi Drobeta-Turnu Severin, sat Cerneţi. 
CERNICA. sect. agr . Ilfov 
M ă n ă s t i re a Ce r n i ca, cu b i s er i -

c i I e S f. G h e o r g h e, S f. N i c o I a e d i n 
O strov, Sf. Lazăr, paraclisul Ador-
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mirii Maicii Dom nului şi anexele 
mănăstireşti: N. Io rga, O inscri pţ ie pierdută, 
VIII. 1915, p. 123 [despre pictu ra făcută de po ' covnicul 
Nicolae]; C. Săvescu, Biserica de la Tânganu. Amintirile 
unui octogenar, XXII, 1929, p. 107 [lacul din jurul mă
năstirii], p. 108 [mori lîngă bise rica Sf. Gheorghe:], 
p. 109 [avere, zahana lîngă biserica Sf. Nicolae, mori]; 
Şedinţele Comisiunii, 1931, XXIV, 1931, p . 94 [aprobare 
deviz de lucrări la biserica Sf. Nicolae]; N . Gh1ka
Budeşti, Evoluţia arhitecturii. IV. XXIX, 1936, p . 11, 
13, 20, 41, 48, 89; fig. 638 [biserica Sf. Gheorghe]; 
N. Iorga, Ce/ din urmă manuscript de datină artistică 
fn Muntenia, XXXII, 1939, p. 133 - 140 [fost la mănăs
tirea Cernica iar acum la Institutul de Istorie Univer
sală]; C. Bobulescu, Candela de la temelia bisericii din 
Cotmeana, ACMI, 1942, p. 116-117 [manuscris al 
mănăstirii privind o „orînduială" a temeliei bisericii]. 

CERVICEŞTI, jud. Botoşani 
Biserica familiei Văsescu: N. 

Iorga, Din tesaurul de artă botuşănean, XXXI, 1938, 
p. 12 (în primejdie de prăbuşire, se impune o conso
lidare]. 

CETATEA, jud. Constanţa 
Cetatea romană Civitas Aus-

d e c e n s i u m (localizare probabilă): Pârvan, V „ 
Cetatea Tropaeum. Consideraţii istorice, IV, 1911, p. 5, 
7-8 [inscripţie romană] p. 164 [inscripţie funerară 
greacă]. 

CETATEA ALBĂ, azi în URSS 
CoJonia grecească Tyras: ceta-

tea bizantină Maurokastron: ce-
t a t e a g e n o v e z ă M o n ca s t r o. a p o i 
c e t a t e m o I d o v e n e a s c ă: Al. Lapedatu, 
Cetatea Albă, VI, 1913, p. 57-66, erata, p. 96 [istoric, 
descriere, plan, acuarelă 1790, gravură şi foto]; idem, 
Cetatea Sorocii. Notiţă istorică-descriptivă, VII, 1914, 
p. 85 şi nota 5; idem, Citeva vederi nouă de la Cetatea 
Albă, VII, 1914, p. 141 - 142. 143 [trei foto, cu descri
erea lor]; idem, Vechile cetăţi româneşti după contele 
de Longeron, VIII, 1915, p. 70 - 71 [istoric, descriere şi 
despre oraş]; Idem, Cele mai vechi stampe representind 
cetatea Sucevei şi Cetatea Albă, IX, 1916, p. 25-28 
[cu reproducere stampă din prima jumătate a secolului 
18]; V. Drăgh icean u, O icoană din sicriul s(intului Ioan 
cel Nou din Suceava, IX, 1916. p. 21-24 [sfîntul a fost 
adus de la Cetatea Albă, după ce fusese martirizat 
acolo cu cîteva zeci de ani în urmă]; Şedinţele Comi
siunii, 1924, XVII, 1924, p. VIII [nu se aprobă facerea 
unui cimitir în interiorul cetăţii]; idem, 1925, XVIII, 
1925, p. III [militarii strică cetatea]; G. Balş, Bisericile 
lui Ştefan cel Mare, XVIII, 1925, Indice [p. 228: repro
ducere stemă]; RSR Chişinău, 1925, XVII l,1925, p. XXII 
[parcelarea glacisului ameninţă cu distrugerea cetăţii; 
numire de custode, consolidare ziduri]; Şedinţele Comi
siunii 1926, XIX, 1926, p. VI [se cere anu larea pa rce
lării]; P. Gore, Şt. Ciobanu, RSR Chişinău 1926, XIX, 
1926, p. XV [anularea deciziei de parcelare a glaci
sului]; M. Popescu, Cetăţile turceşti din prejurul Princi
patelor române, XX, 1927, p. 81 [I upte între ruşi şi 
turci]; N. Iorga. Les châteaux occidentaux en Roumonie, 
XXII, 1929, p. 52~53, 54, 55, 56 [cetatea Moncastro, 
istoric, descriere, vederi şi plan]; I. Andrieşescu, 
Vasile Pârvan, XXII, 1929, p. 147 [muzeu întemeiat 
în 1920 de Paul Nicorescu pentru piesele rezultate 
din săpăturile de la Tyras]; Şedinţele Comisiunii 1931, 
XXIV, 1931, p. 94 [se aprobă săpături de către Muzeul 
Militar]; R. Gassauer, Teracote sucevene, XXVllL. 1935, 
p. 159 [stema Ungariei pe zidul cetăţii]; N. Iorga, Cro
nică, XXXI, 1938, p. 143 [recenzie la I. N. Teştiban, 
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Dintr-un pridvor cu fresce; d<!spre o ve'.!e1·e a ce,ăţii]; 
P. N1CO'r.::scu, R'.lport, ACMI, 1942, p. 1 6J-170 ['tud1-
erea materialului afl1t în muzeu, moart~a custod.::!u1]. 

Biserica armenească: N. Iorga. Les 
châteaux occidentaux en R:iumanie, XXII, 1929. p. 53 
nota 1 [oietre de mormî .1t, obiect<! de cult]. 

Biserica bulgărească: G . Bezv1coni, 
Comunicări. Material istoric din Basarabia. XXX III, 
1940, fasc. 103, p. 45 [morminte ale prinţilor Vol
konski]. 

Biserica Sf. Ioan cel Nou: Al. La
pedatu, Cetatea Albă, VI, 1913, p. 65 [stampă]' N . 
Ghika-Budeşti, Oficiale. Memoriul pe 1932, XXVI, 
1933, p. 190 [lucrări de documentaţie]. 

CETATEA ALBĂ, judeţ, azi în URSS 
G. Bezviconi, Comunicări. Material istoric din 

Basarabia, XXXIII, 1949, fasc. 103, p. 45. 
CETATEA DE BALTĂ, jud. Alba 
G. Balş, Biserici sec. XVI, XXI, 1928, p. 7, 318 

[în stăpînirea lui Petru Rareş. meşteri aduşi de acolo]. 
„CETATEA FETEI'', jud. Tulcea, pe valea S!avei 

(neidentificat): 
C. Moisil, Din tesaurul arheologic al Dobrogei . I. 

O nouă diplomă militară romană, li, 1909, p. 113-114 
[monede romane şi bizantine, urmele unei „cetăţi 
formidabile"]. 

„CETATEA LUI GÎLMA" fost în jud . Olt (neiden-
tificat) · 

C. Moisil, Staţiunile preistorice, III, 1910, p. 122 
[pe harta lui Tocilescu]. 

CETĂŢENI, jud. Argeş 
„Cetatea" şi schitul Radu Ne

gru cu biserică rupestră: Aşezare 
din secolele XIII-XV: Al. Lapedat u, 
Două vechi cetăţi româneşti, Poenari1 şi Dimboviţa . P S. 
III, 1910, p. 187-188, foto p. 184 [scurtă descrie re; 
autorul crede că la această „cetate" s-a retras Mihai 
Viteazul după lupta de la Călugăreni (după „Cronica 
Ţării" cetatea ar fi fost la Stoeneşti, în vecinătate)]; 
V. Drăghiceanu, Cetatea şi schitul Negru Vodă , V, 1912, 
p. 89 - 94 [descrierea cetăţii şi bisericii, cetatea este 
probabi I Cetatea Dîmboviţei; foto]; Oficiale. Raport 
ministerial şi decret regal pentru declararea ca monu
ment istoric a schitului Negru-Vodă din Cetăţeni-Muscel, 
V, 1912, p. 136; I. Kalinderu, Al. Lapedatu. Raport 
general CM/, 1912, V, 1912, p. 189 [clasare]; V. Drăghi
ceanu, Curtea domnească din Argeş. Note istor ice şi 
arheologice, X-XVI, 1917-1923, p. 17 - 18 [repro
ducere frescă înfăţişînd pe Nicolae-Alexandru Basarab, 
bătrîn]; N. Gh ika-Budeşti, Evoluţia arh1tecturu. I, XX. 
1927, p. 121 [Cetatea Dîmboviţei, localizată la Stoe
neşti, jud. Argeş]; Şedinţele romisiunii, 1931. XX IV, 
1931, p. 94 [aprobare deviz lucrări], p. 9S [aprooa re 
I icitaţie I ucrări]; N . Ghils,a- Budeşti, Oficiale. Rap:irt 
de activitate pe anul 1930, XXVI, 1933, p. 143 [re.ia
raţii]; idem, Oflc;iale. Raport de activitate pe anul 1931, 
XXVI, 1933, p . 189 [reparaţii curente]; N. Iorga, O 
descriere din 1859 a monumentelor Ţării Româneşti, XXX, 
1937, p. 84 [după Th. Margot, O viatorie; două caoele 
în ruină una ortodoxă şi una catolică, „masa lui F-adu 
Vodă", o a doua cetate pe dealul opus]; A. Vasilescu, 
Cetatea Dîmboviţei, XXXVIII, 194S, p. 25, 47-49 
[cetate necunoscută de istorici, aici s-a retras Mihai 
Viteazul în 1595, foto]; Procese verbale, ACMI, 1915, 
p. 36 [schitul va fi îngrijit de doi călugări de la Peştera, 
jud. Dîmboviţa; reparaţiile se vor face numai cu aviz 
CM!], p. 41 [numire îngrijitor]; Biserici declarate monu
mente istorice, ACMI, 1942, p. 12; ibidem, 1943, p . 13. 
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CETĂŢENII DIN VALE, vezi Cetăţeni, jud. Argeş. 
CETĂŢUIA, schit, jud. Buzău, vezi Haleş. 
CETĂŢUIA, jud. Vaslui 
Biserica de lemn Sf. Nicolae:V. 

Drăghiccanu, Bibliografie, VII. 1914, p. 144 [recenzie 
la T. Pamfîle ş1 V. G. Nicolau, Însemnări cu privire Io 
moşia, satul şi biserico de la Strimbo, comuna Pueşt1-

Tutova, Bîrlad, 1914]; I. Antonovici, Raport, ACMI, 
1914, p. 94 [menţiune despre aceeaşi lucrare]. 

CETEA. jud. Alba 
St aţi un e pre istor ic ă: C. Daicoviciu, 

Raport 1943. III. Lucrăfl/e Muzeului Regional din A/bo
lu/ia, ACMI, 1943, p . 185 [săpături I. şi D. B ~rciu, ma
teriale aduse la muzeul din Alba Iulia]. 

CEZIENI. jud . Olt 
A ş e z a r e n e o I i t i c ă, L a T e n e ş i 

dac o - rom an ă: D. Tudor. Antichităţile din Ro
manaţi. XXVI, 1933, p. 77-78. 

CHARTRES. Franţa 
Catedra I a: G. B J lş. Bisericile lui Ştefan cel 

Mare, XVIII, 1925, p. 197; Pere G. de Jerphanion, 
Les eg/ises rupestres de Cappadoce, XXVII, 1934, p. 
174~179. 

CHAUVIGNY, Franţa 
B i s e r i c a S f. P e t r u : G. Balş, Bisericile 

lui Ştefan cel Mare, XVIII, 1925. p. 233 [foto ornamen
taţie în piatră]. 

CHEIA, jud. Prahova 
Mănăstirea Cheia cu biserica 

Ad o r m i re a M a i c i i D o m n u I u i: V. Bră
tulescu, Biserici din Valea Teleojenului, XXXI, 1938, 
p. 181-185 [pisanie, descriere, pictură, icoane, foto]. 

CHEIA. schit, vezi Băile Olăneşti, jud. Vîlcea, 
CHICIOARA (~HICIURA) . jud. Vîlcea, vezi Valea 

Cheii, jud. Vîlcea. 
CHILIA, jud. Olt 
Biserica Sf. Nicolae şi Adormi

re a Ma ic i i Do m n u I u i: N. Iorga, O explo
raţie arheologică şi istorică a judeţului Olt, XXVI, 1933, 
p. 121 [„formă extrem de graţioasă"; recenzie la I. 
Ionaşcu, Biserici Olt"]. 

CHILIA NOUĂ, jud. lsmail, azi în URSS 
Cetatea lui Ştefan cel Mare: Al. 

Lapedatu, Cetatea Albă, VI, 1913, p. 57 - 63 [sub turci 
la 1484, iniţial castel bizantin (Lykostomion) apoi geno
vez (Licostomo); despre monografie scrisă de N . Iorga]; 
idem, Vechile cetăţi româneşti după contele de Longeron, 
VIII, 1915, p. 71 [aşezare, clădită de genovezi, descriere, 
oraş]; M. Popescu, Cetăţile turceştj din pre jurul Princi
patelor române, XX, 1927, p. 79, 81 [lupte între ruşi 
ş1 turci; Ştefan cel Mare prestează jurămînt de credinţă 
Poloniei pentru a recăpăta cetatea; cu perspectivă]; N. 
Iorga, Les châteaux occidentaux en Roumonie, XXII, 
1929, p. 52 [despre cele două Chilii]; idem, Cele două 
Chilii, XXII, 1929, p. 188-191 [biserici, inscripţii, 
cetate, foto]. 

Biserica Adormirea Maicii Dom
nu I u i: N. Iorga, Cronică, XXVI, 1933, p. 139 [pre
făcută în biserică la 1813, din geamie; recenzie la AB, 
Vi. 2]. 

Biserica Sf. Nicolae a lui Vasile 
L u p u: C. I. Karadja, Notiţă despre unele miniaturi 
infăţişînd pe Matei Vodă Basarab şi pe Doamna Elena, 
XIX, 1926, p. 55 [evanghelie rslavon ă existînd acolo 
încă din 1855]; P. Gore, Şt. Ciobanu, RSR Ch işinău, 
1926, XIX, 1926, o. XV [măsuri de conservare]; N. 
Iorga. Cele două Chilii, XXII, 1929, p. 189-191 [in
scripţii, istoric, pisanie, foto]; G. Bezviconi, Comuni-
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cări. Material istoric din Basarabia, XXXIII, 1940. fasc. 
103, p. 45 [biserică din 1648]; Procese verbale, ACMI, 
1942. p. 54 [restaurarea clopo,niţei ş1 bisericii]. 

Biserica lui Stefan cel Mare 
(Sf. N ic o I a e ? ) : Al.' Lapedatu. Meşterii biseri
cilor moldovene, V. 1912. p. 23 [zidită la 1482 de arh i
tect Ioan Privana]; N. Iorga. Cele două Chilii, XXII, 
1929, p. 189 [nu s-au găsit încă urmele ei]. 

CHILIA VECHE, jud. Tulcea 
Fort bizantin (Lykostomion) 

a p o i c a s t e I g e n o v e z L i c o s t o m o : Al. 
Lapedatu, Cetatea ."/bă, VI. 1913. p. 57 - 63 [situat pe 
un grind în deltă]; idem, Vechile cetăţi româneşti după 
contele de Longeron, VIII, 1915. p. 71 [castel genovez , 
pe malul stîng al Dunării (!?),cu patru turnuri]: N. 
Iorga, Les châteaux occidentaux cn Roumanie, XX II, 
1929, p. 52 [cetatea Licostom.), genoveză= Chi lia 
Veche, pe o insulă a Dunării; Chilia Nouă pe stînga 
Dunării]; idem, Cele două Chilii. XXII, 1929, p. 188 
[populaţie, case, biserică cca. 1830]. 

CHINTENI, corn. Ciurila, jud. Cluj 
B i serică: Procese verbale, ACMI, 1943, p. 1i 

[reparaţii]. 
CHIOJDEANCA, jud. Prahova 
Bi serica de lemn Cuvioasa Pa

r a s c h i v a - V ă g ă u n e ş t i : Procese verbale, 
ACMI, 1942, p. 58 [lucrări de întreţinere], p. 60 [con
solidare]. 

CHIOSE-AIDIN, jud. Durostor, azi în R. P. Bul
garia 

Castel bizantin: Proceseverbale,ACMI, 
1915, p . 34-35 [capelă creştină şi reliefuri găsite lîngă 
castel]; V. Pârvan, Raport 1915, ACMI, 1915, p. 181 
[săpături], p. 210-213 [mormînt creştin, reliefuri]; 
D . Teodorescu, Raport special nr. 7. Săpăturile de la 
cetatea de lingă Chiose-Aidin, plasa şi judeţul Si/istra, 
Maiu-Iunie-Iulie 1915, ACMI, 1915. p. 205-210. 

CHIRCEŞTI, corn. Micleşti, jud. Vaslui 
B i s e r i c a C o b o r î r e a S f. D u h : Pro

cese verbale, ACMI, 1942, p. 41 [modificarea planur il or 
pentru clopotniţă]. 

CHIRIŢEŞTI, jud. Argeş, vezi Vaţa, jud. Argeş 
CHIRNOGI, jud. Călăraşi 
La „Grădiştea Chirnogi": R. V l ă

descu-Vulpe, Mostişteo-Călăroşi, XV li, 1924, p . 81 
[urme preistorice]. 

CHIŞINĂU, azi în URSS 
Casa Pro n i n : Şedinţele Comisiunii, 1925, 

XVIII. 1925, p. VI [se aprobă cumpărarea casei pentru 
muzeu]; RSR Chişinău 1925, XVIII, 1925. p . XXII [nece
sitatea creării unui muzeu istorico-arheologic, nevoie 
de local]. 

L i ce u I Re a I: RSR Chişinău, 1925, XVIII. 
1925. p. XXII [sediu~ Secţiunii CM! este nesatisfăcăto r]. 

Biserica !nălţarea Domnului: 
Procese verbale, ACMI, 1942, p. 48 [reparaţii]. 

B iserica Mazarachi-(Naşterea 
Domnu I u i): RSR Chişinău, 1925, XVIII, 1525, 
p. XXII [reparaţii]. 
Bi serica Răşcanu-Sf-ţii Împăraţ-i 
RSR Chişinău, 1925, XVIII, 1925, p. XXII [piatră cu 
inscripţie aşezată la loc]. 

B i s e r i c a S f. G h e o r g h e : N. Iorga, 
Cronică, XXVI, 1933, p. 139 [la 1819 era în lucru: 
recenzie la AB, VI, 2]; Procese verbale, ACMI. 1942, 
p. 24 [col1solidare după cutremur]. 

CHIŢORANI, vezi Ploiqti, sat Chiţorani. 
CIBRU-PALANCA, Bulgaria 
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N. Iorga, În legătură cu o „Că/auză" necunoscută a 

maiorului D. Papazoglu , XXXII, 1939, p. 145 [pod de 
lemn construit de Constantin cel Mare]. 

CICEU -CORABIA, jud. Bistriţa-Năsăud 
C e t a t e a C i c e u I u i : Al. Lapedatu, Meş

terii bisericilor moldovene, V, 1912, p. 24 [feud al lui 
Ştefan cel Mare în 1475); G. B~lş , Biserici sec. XVI, 
XXI, 1928, p. 7, 318. 

CICRACCI, jud. Constanţa. vezi Si bi oara. 
CIEŞTI, jud. Argeş 
Biserica de lemn Cuvioasa Pa

r as c hi va (?): Procese verbale, ACMI, 1942, p. 50 
[consolidare şi întreţinere]; ibidem, 1943, p. 49 -50 
[refacerea zidăriei la absida altarului]. 

CINIŞEUŢI, jud. Orhei, azi în URSS 
Bi serică din 1826: G. Bezviconi, Co

municăr1. Material istoric din Basarabia, XXXIII, 1940, 
fa.se. 103, p. 45 [ctitor] . 

CIOCĂNEŞTI, jud. Argeş 
Bi serică : Procese verbale 1, ACMI, 1914, 

p. 22 (N. Grant dăruieşte CMI o acuarelă a bisericii]. 
CIOCĂNEŞTI, jud. Călăraşi 

• La „ G r ă d i ş t e a B o i e r u I u i " : R. Vlă
descu-Vulpe, Mostiştea-Călăraşi, XVII, 1924, p . 85, 86 
[staţiune preistorică şi getică] . 

CIOCĂNEŞTI, jud. Olt 
R u i n e b i s e r i c ă v e c h e: Şedinţele 

Comisiunii, 1924, XV II, 1924, p. VII [nu se aprobă 
dărîmarea]. 

CIOCĂNEŞTI I SÎRBI, vezi Ciocăneşti, jud. 
Călăraşi 

CIOCLOVINA, jud. Hunedoara 
Aşezare Mousterien mijlociu: 

RSR Cluj 1925. XVIII, 1925. p. XXI [săpături arheolo
gice]. 

CIOCLOVINA. schit. vezi Tismana, jud. Gorj. 
CIOFLANU. jud. O lt 
Biserica Sf-ţii Mihail şi Gavril: 

N. Iorga, O exploraţie arheologică şi istorică a judeţului 
Olt. XXV I, 1933, p. 121 [mici boieri locali; recenzie 
la I. Ionaşcu. Biser1c1 Olt]. 

CIOLANU, mănăstire, vezi Haleş. jud . Buzău . 
CIOLĂNt:ŞTll DIN DEAL, jud. Teleorman 
C. Moisil, Staţiunile preistorice. III, 1910. p.122 

[vase de lut negru la Muzeul de Antichităţi din Bucu
reşti] 

CIOLPANI. sect. agr. Ilfov 
Mănăstirea Ţigăneşti cu bise-

rica Adormirea Maicii Domnului: 
Procese verbale. ACMI. 1942, p. 68 [restaurare clopot
niţă ş1 arhondărie]. 

CIORANll DE JOS, jud. Prahova 
Biserica Adormirea Maicii Dom

nu I u 1: Procese verbale. ACMI. 1942, p . 62 [restau
rare]. 

CIOROB~ŞTI. vezi Pietreni. jud . Vil cea. 
CIOROGIRLA, jud. Giurgiu 
Mănăstirea Samurcăşeşti cu bi

serica Sf. Treime : Şedinţele Comisiunii, 
1924, XV II, 1924, p. V [reparaţii]; V. Drăghiceanu, 
Mănăstirea Samurcăşeşti-/l(ov, XIX, 1926. p. 123 [in
scripţii]; Procese verbale, ACMI, 1943. p. 43 [pietrele 
de mormîn t ale ctitori lor]. 

CIOROIU. jud. Olt 
B i s e r i c a S f - ţ i i V o i e v o z i : N. Iorga, 

O explorare arheologică şi istorică a judeţului Olt, XXVI, 
1933, p. 121 [despre inscripţie; recenzie la I. 'Ionaşcu, 
Biserici Olt]; N. Gh i ka-Budeşti, Report de activitate 
pe anul 1930, XXVI. 1933, p. 143 [deviz, control]. 

118 

CIPRU, insulă în Mediterana 
A. Zagoritz, Timp/a şi tronul, VIII, 1915. p. 62 -

63, 68 [tîmplă şi tron păstrate la Victoria and Albert 
Museum . Londra; foto]. 

CIRĂBUCU, vezi Ceahlău, jud. Neamţ. 
CIREAŞOV, vezi Slatina, jud . Olt. 
CISLĂU, jud. Buzău 
B iserica de mir Naşterea Dom

n u, 1 u i a f o s t u I u i s c h i t C i s I ă u : Ra
port pe anul 1925, XVIII, 1925, p. XVIII [diferite lu
crăr i]; V. Drăgh icean u, Săpăturile din Buda, Lapoş şi 
Tisău-Buzău, XXIV, 1931, p. 160 [vechea biserică, 
resturi rămase; biserica a fost refăcută în 1749 de epis
copul Metodie al Buzăului]; Procese verbale. ACMI, 
1942. p. 71 [restaurarea clopotniţei). 

CISNĂDIE , jud. Sibiu 
Biserica evanghelică: G . B1lş, Bise

ricile lui Ştefan cel Mare, XVIII, 1925, p. 209 [foto fe
restre] şi Indice. 

CIUCIUENI, jud. Bălţi, azi în URSS 
Biserică : G. Bezviconi, Comunicari. Mate

rial istoric din Basarabia, XXXIII, 1940, fasc. 103, p. 43 
[morminte]. 

CIUCIULEA, jud. Bălţi, azi în URSS 
Biserica Sf. Gheorghe, 1810: G. 

Bezviconi, Comunicări. Material istoric din Basarabia, 
XXXIII, 1940 , fasc. 103, p. 43 [ctitor, morminte]. 

CIUDEIU, jud. Storojineţ, azi în URSS 
B i se r i că d e I e m n d i n 1 7 5 3 : I. Nistor, 

P. Luţa. RSR Cernăuţi, 1935, XXVIII, 1935, p. 139-
140 [este mutată în 1888 în comuna Slobozia-Davideni 
iar de acolo se aprobă remutarea ei în comuna Bmi la 
de Siret jud. Storojineţ]. 

CIUMÎRNA, jud. Suceava 
Bi serica de lemn Sf. Nicolae: 

I. Veslovschi, Cele mai vechi cruci de mină din Buco
vina, VIII, 191S, p . 21-24 [foto şi schiţă a crucii; bise
rica a fost mai înainte la Cîmpulung Moldovenesc, 
fiind dăruită apoi satului C iumîrna în 1887, unde se 
afla la acea dată]. 

CIUPERCENI, jud. Gorj 
C. Moisil, Staţiunile preistorice, III , 1910. p. 174 

[obiecte găsite şi depuse la muzeul gimnaziului din 
Tîrgu Ji u]. 

CIUPERCENll [VECHI), vezi Calafat, jud . Dolj. 
CIUREA, jud. laşi 
Bi serica de lemn Sf. Nicolae: 

Al. Lapedatu. Lucrările Comisiunii, 1909, li p. 45 
(cercetare în vederea clasării]; N. Ghika-BJdeşti, 
Oficiale. Raport de activitate pe anul 1931, XXVI. 1933 
p. 189 [cercetare, deviz]. 

CIUS, cetate romană, vezi Gîrliciu, jud. Con
stanţa 

CIUTA, jud. Buzău 
Biserica Intrarea în biserică: 

N. A . Constantinescu. Biserici şi mănăstiri din judeţul 
Buzău. Ciuta, XVII, 1924, p . 141 - 142 [istoric. descri
ere, inscripţii, desen]; N . Iorga. Biserica din Margine 
sau Ciuta, XXVI, 1933, p. 172 [descriere, pisanie, 
pictură. foto]. 

CIUTULEŞTI, jud. Soroca, azi în URSS 
Biserică din 1 8 5 9 : G. B~zviconi, Co

municări. Material istoric din Basarabia, XXXIII. 1940, 
fasc. 103, p. 46 [ctitor, morminte]. 

CIUTURA. jud. Dolj 
B i s e r i c a S f - ţ i i V o i e v o z i Şedin-

ţele Comisiunii, 1926, XIX, 1926, p. X [despre deviz 
I ucrări]; N. Ghi ka- Budeşti, Evoluţia arhitecturii, I li, 
xxv, 1932, p. 31 - 32, 54 - 55. fig. 154- 163. 
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CIÎNENll MARI. jud. Vîlcea 
Cetatea Ar xavia (Strassburg) 

M. Popesc u, Oltenia în timpul stăpînirii austriece (1718-
1739 ) , XIX, 1926, p . 100 [pe malul drept al Oltului , 
plan]. 

Biserica Sf. Nicolae: V. Brătulescu, 
Biserici din Argeş şi VI/cea, XXVII, 1934, p. 41-42 
[pisanii, pomelnic, portrete ctitori, foto]; N. Ghika
Budeşti, Evoluţia arhitecturii, IV . XXIX, 1936, p. 64, 
67; fg. 265 

CÎINENll MICI, jud. Vîlcea 
Biserica Sf-ţii Voievozi, Sf. D u

mitru şi Sf. Paraschiva: V.Brătulescu, 
Biseflci din Argeş şi Vllcea, XXVII, 1934, p. 40 -41 
[foto , pisanie, inscripţie, portrete ctitori, cruce cu 
inscripţie]. 

B i s e r i c a S f. N i c o I a e d i n c i m i t i r : 
V. Brătulescu, Ciineni-Argeş, XXVI, 1933, p. 89 - 90 
(pisanie, inscripţii, pictură]; idem. Biserici din Argeş 
şi Vllcea, XXVII, 1934, p . 40-41 [cu foto]. 

CÎMPENI, jud. Alba 
Casa şi Muzeul „Avram Iancu": 

Procese verbale, ACMI, 1943, p. 76 -77 [fonduri alo
cate]. 

CÎMPINA, jud. Prahova 
S t a ţ i u n e p r e i s t o r i c ă : C. Moisi I, 

ProdJse/e industriei preistorice, IV , 1911, p. 84 [găsire 
de ciocan, cioburi olărie şi ghiulele de piatră). 

Ca st e I u I I u I i a H a s d e u : Şedinţele 
Com1S1unii, 1926, XIX, 1926, p. li [refuz de clasare]; 
Procese verbale, ACMI, 1914, p. 25 [nu poate fi pus sub 
îngrijirea Comisiunii] . 

Biserica Adormirea Maicii Dom
n u I u i - d e I a H an : Şedinţele Comisiunii, 1925, 
XVIII, 1925, p. V [spălarea picturii). 

B i s e r i c a S f. T re i m e : Procese verbale, 
ACMI. 1942, p. 23-24 [restaurare] . 

Bis e r i ca Sf - ţi i V o ie v o zi : V. Drăghi 
cearu, Biserica din Cimpina, IX, 1926, p. 88 [pisanie). 

- POIANA CÎMPINA. oraşul Cîmpina 
Mă năstirea Poiana cu biserica 

Sf - ţi i Voievozi : Raport pe anul 1925, XVIII. 
1925 , _p. XVIII [diferite I ucrări). 

CIMPINEANCA. jud. Vrancea 
B i s e r i c a S f - ţ i i V o i e v o z i Procese 

verbale, ACMI, 1942, p. 48 [restaurare]. 
CÎMPULUNG. jud. Argeş 
Or a ş : Raport general CM/, 1907, I, 1908, p. 32 

[monumente istorice dărîmate]; V. Drăghiceanu, Curţile 
domneşti brîncoveneşti. III. Potlogii, III, 1910, p. 64-65 
[comunitatea săsească, jupTn Andrea]; idem, Curtea 
domnească din Argeş. Consideraţiuni istorice asupra seco
li/or XIII-iea şi XIV-iea, X-XVI, 1917 - 1923 , p. 12. 
13, 16 . 23, 27 [către 1311. comitat însărcinat cu paza 
trecâtoarei Bran; oraş cu caracter săsesc care îşi păs
trează privilegiile şi sigiliul pînă sub Şerban Cantacu
zino; capitală a Ţării Româneşti după 1300, moartea 
lui Basarab I la 1352, grafitu I care aminteşte moartea 
sa]. p. 23 [documente de confirmare a privilegiilor 
oraşului Cîmpulung]. p. 27 [mutarea capitalei la Argeş 
căci Cîmpulungul nu mai oferea siguranţă faţă de 
unguri]; N. Iorga. Les chtlteaux occidentaux en Rou
man 1e, XXII, 1929, p. 57 [„Longocampo", fostă colonie 
săsească şi ungurească]; V. Drăghiceanu, Citeva monu
men te din Muntenia, XXIV. 1931 . p. 13S [foto casă 
săsească din Cîmpulung]; N . Ghika-Budeşti, Artele 
minore bizantine şi române, XXX, 1937, p. 173 [uşa 
unei biserici din oraş]; H. Teodoru, Meterezele biseri
cilor cîmpulungene, XXXVI, 1943, p. 84-101 [cu planuri, 
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relevee şi foto]; A. Sacerdoţeanu, Recensii, XXXVI, 
1943 , p. 126 [la I. Răuţescu, Cimpulung-Muscel. Mono
grafie istorică, Cîmpulung. 1943; istoric ora.ş şi 

biserici). 
Ca s t r u I r o m a n J i d a va, î n ca r t i -

erul Apa Sărată: V. Drăghiceanu, Citeva 
monumente din Muntenia, XXIV, 1931, p. 134-135 
[descriere, plan, foto]; D. Tudor, Arme şi diferite obiecte 
din castrul )idava, XXXVII, 1944, p. 77 - 82 [cu desene]. 

Biserica dih cartierul Apa Să
rată: N. Ghika-Budeşti. Evoluţia arhitecturii, IV, 
XXIX, 1936, p. 118 . 

Bi serica Adormirea Maicii Do m
nu I u i - Funde ni : Raport pe anul 1920, XVIII, 
1925, p. XI [reparaţia tîmplăriilor]; I. Mihail, Pictura 
bisericii Şubeşt i din Cimpulung, XX, 1927, p. 63, 64 , 
65; N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii, III. XXV. 
1932, p. 29, 48, fig. 113 - 119; Şedinţele Comisiunii 
1932, XXVI, 1933, p. 97 [mutarea muzeului. aprobare 
deviz restaurare biserică]; N. Iorga. Inscripţii cimpu
lungene (Muscel), XXVI, 1933, p . 140 [morminte] ; 
N . Ghika-Bude.şti, Memoriul pe 1932, XXVI. 1933, p. 
190 (lucrări de consolidare]; S. Becu, Biserica Funden i 
din Cîmpulung-Muscel, XXVIII, 1935, p. 90 - 91 [de
scriere]; A . Sacerdoţeanu, Recensii, XXXVI, 1943, p. 
126 [la I. Răuţescu, Cîmpulung-Muscel. Monografie 
istorică, Cîmpulung. 1943); Procese verbale, ACMI. 
1915. p. 32 [reparaţ!a acoperişului]. 

B i s e r i c a c a t o I i c ă B ă r ă ţ i a ( S f. 
A p o s t o I I a c o b c e I M a r e ) : A. M. Zago
ritz, Pietre părăsite . I. La Bârăţie, VIII. 1915. p . 182-
183 [două baze de coloană, pietre sculptate la uşă, 
desene] ; V. Drăghiceanu, Curteo domneascâ din Argeş, 
X-XVI, 1917- 1923, p. 23 - 24 [în capitolul: „Consi
deraţiuni istorice asupra secolelor X III -iea şi XIV-iea"; 
proces de proprietate între Bărăţie şi mănăstirea Cîmpu-
1 ung]; N. Iorga, Les châteaux occidentaux en Rou
manie, XXII. 1929, p. 57 [mormîntul comitelui Lau
renţiu îngropat în 1300].; N. Ghika-Budeşti, Evoluţia 
arhitecturii. III, XXV. 1932. p. 81. fig. 468 - 472 (cl o
potniţă]; idem, Oficiale. Memoriul pe 1932 XXVI, 1933. 
p. 190 (lucrări de documentaţie; idem. L'ancienne ar
chitecture, XXXV, 1942, p . 39; N . Iorga . Ce este vechea 
noastră artâ?. XXXV. 1942, p. 136 [comitele Lau
renţiu]; H. Teodoru. Meterezele biseflcilor cîmpulun
gene, XXXVI, 1943, p. 98 [clopotniţa , fig. 23]; A. Sacer
doţeanu, Recensii, XXXVI, 1943, p . 126 [la I. Răuţescu, 
Cîmpulung-Muscel. Monografie istorică, Cîmpulung, 1943]. 

Biserica Bradu: A. Sacerdoteanu, Re
censii, XXXVI. 1943, p. 126 [la I. Răuţescu, Cîmpulung
Muscel. Monografie istorică, Cîmpulung.1943; dispărută). 

Cloa şterul - Bi serica catolică 
S f. E I i sa beta. r u i n e : Al. Lapedatu, Meştefli 
biseflcilor din Ţara Românească, V, 1912. p. 178 [meş
teri unguri şi saşi]; A. M. Zagoritz, Înrîuriri gotice în 
arhitectura românească. IX, 1916. p. 44 [portalu I gotic 
al fostei biserici şi una din ferestre s-ar afla azi la bise
rica Olari , sustine doctor Em. Fischer. Părerea este 
neîntemeiată . ].· 

Biserica domnească-Sf. Nico-
1 a e : Al. Lapedatu, Lucrările Comisiunii, 1909 , li, 
1909, p. 96 [cerere pentru lucrări], p . 143 (cercetare 
Ghi ka-Budeşti]; A. M. Zagoritz. Pietre părâsite, li. 
La biserica domnească, VIII, 1915 . p . 183 - 185 [rest de 
coloană, fus de coloană, pietre sculptate; cu desene]: 
Şedinţele Comi siunii, 1925, XVIII, 1925. p. V [acoperirea 
casei]; I. Mi hai I, Pictura bisericii Şubeşti din Cimpulung 
XX. 1927, p . 63 [prima biserică, a doamnei Chiajna. 
a dispărut]; N. Iorga. Les châteaux occidentaux en Rou-
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mani·e, XXII. 1929. p. 57 [biserica actuală este complet 
refăcută; zid de incintă, turn]; A. Sacerdoţcanu, Re
censii, XXXVI, 1943, p. 126 [la I. Răuţescu, Cîmpu
lung-Muscel. Monografie istorică. Cîmpulung. 1943]; 
Procese verbale, ACMI. 1914, p. 26-27 [înstrăinare de 
obiecte de valoare], p. 32 [aprobare de reparaţii]. 

Biserica Intrarea în btserică -
5 cheiu: I. Mihail, Pictura bisericii Şubeşti din Cîm
pulung, XX. 1927, p. 63, 64 [fresce secolul XVIII]; 
H. Teodoru, Meterezele biserici/or cîmpulungene, 
XXXVI, 1943, p. 84-85, fig. 1 - 5 [cu planuri şi foto]; 
A . Sacerdoteanu, Recensii, XXXVI. 1943, p. 126 [la 
I. Răuţescu, Cîmpulung-Muscel. Monogro fie istorică, 
Cîmpulung, 1943]. 

B i s e r i c a d i n c a r t i e r u I M a I u : A. 
Sacerdoţeanu. Recensii, XXXVI, 1943, p. 126 [la I. 
Răuţescu, Cîmpulung-Muscel. Monografie istorică, Cîm
pul ung, 1943]. 

Schitul Mărculeşti-Flămînda cu 
biserica Înălţarea Domnului şi 
5 f. Dumitru : I. Mihail. Pictura bisericii Şubeşti 
din Cîmpulung, XX, 1927, p. 63, 64 [fresce din secolul 
XIX; despre acuarela de N. Grant, arătînd o faţadă 
cu pictura ei]; N. Iorga, O descriere din 1859 a monu
mentelor Ţării Romllneşti, XXX, 1937, p. 84 [după Th. 
Margot, O viotorie; descrierea împrejurimilor, costume]; 
D. Simonescu, Biserica Flămînda drn Cîmpulung Muscel. 
Studiu istoric, XXXV, 1942; p. 173-177; H. Teodoru, 
Biserica schitului Mărculeşti-Flămîndo din Cîmpulung
Muscel. Studiu arhitectonic, XXXV, 1942, p. 178-187 
[biserica dărîmată în 1942; descriere, ornamentaţie 
istoric, plan, releveu, desene, tablou votiv, foto]; 
idem, Schitul Mărculeşti-Flăminda in Albumul noţional 
ol pictorului Gheorghe Tattarescu, XXXVI, 1943, p. 
114- 116 [cu reproduceri]; A. Sacerdoţeanu, Recensii, 
XXXVI, 1943, p. 126 [la I. Răuţescu, Cîmpulung Muscel. 
Monografie istorică, Cîmpulung, 1943]; D. Simonescu, 
Documente privitoare Io schitul Mărculeşti-Flămînda 
din Cimpulung-Muscel, ACMI, 1942, p . 176 - 197 [docu
mente din 1770-1888]; Procese verbale, ACMI. 1943, 
p. 23 [despre studii le publicate de D. Si monescu în 
BCMJ şi ACMI). 

Mănăstirea Negru Vodă (Cîm-
pulung). cu biserica Adormirea 
Maicii Domnului, paraclis, stăre
ţ i e, c a s ă d o m n e a s c ă : A I. Lapedatu, Lu
crările Comisiunii, 1908, I, 1908, p. 134 [cerere deviz 
pentru repararea caselor din incintă], p. 187 [restau
rare locuinţe]; Raport general CM/, 1908, J, 1908, p. 
179 [certre de lucrări de conservare]; Al. Lapedatu, 
Mănastirea fui Aron Vodă din ţarina laştfor, 11, 1909, p. 
18 [ctitor]: Raport general CM/, 1909, li, 1909, p. 184 
[revenire la cerere de reparaţii]; I. Kalinderu, Al. 
Lapedatu, Raport general CM/, 1912, V, 1912, p. 189 
[se cer lucrări de conservare]; Şedinţele Comisiunii, 
1913, VI, 1913, p. 96 [aprobare deviz pentru restau
rare şi conservare]; N. Iorga, O inscripţie pierdută, 
Vili, 1915, p. 122 [chipul I u1 „Radu Negru", numele 
lui Io Basarab Vvd, mormîntul lui Nicolae I]; D. Onciul, 
În chestiunea bisericii domneşti de la Curtea de Argeş, 
IX, 1916, p. 63 şi nota 4 [Nicolae Alexandru zugrăvit 
şi înmormîntat la mănăstire]: V. Drăghiceanu, Curtea 
domnească din Argeş. Consideraţiuni istorice asupra seco
lelor XIII-iea şi XIV-iea, X-XVI, 1917-1923, p. 13, 
16. 18 [oraşul Cîmpulung, Basarab I şi moartea sa], 
p . 21--23 [discuţii documente]. p. 25 [pomelnic mănăs
tire]: Şedinţele Comisiunii, 1924, XVII, 1924, p. XII 
[lucrări de canalizare]; idem 1925, XVIII, 1925, p. li 
[recepţie pictură biserică], p. VI [reparaţia acoper i-
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şului la- orfelinat]; Raport pe anul 1919, XVIII, 1925 
p. X [reparaţie la acoperişul bisericii]; Raport pe anu 
1920. XVIII. 1925, p. XI [amenajarea orfelinatului îr 
casele vechi ale mănăstirii]; Raport pe anul 1921, XVI II 
1925. p . XIII [reparaţie acoperiş la casa domnească]; 
Raport pe anul 1925, XVIII, 1925, p. XVII [reparaţie 
acoperiş clopotniţă], p. XVIII [acordare fonduri, lu
crări I a orfelinat]; P. Demetrescu, Lucrări execi.;tote 
în 1926, XIX, 1926, p. XIV; I. Mihail, Pictura bisericit 
Şubeşti din Cîmpulung. XX, 1927, p. 63, 64 [desccperi
rea fundaţiilor primei biserici din secolul XIV, pictură 
veche sub stratul picturii din secolul XIX]; N. Iorga, 
Les châteoux occidentaux en Roumonie . XXII. 1929 , p. 
57 [mănăstire fortificată]; N. Gh i ka-Budeşti, Evoluţia 
arhitecturii./, XX. 1927, p. 122 şi fig. 1 [tEmeliile bise
ricit romanice]: ibidem, III , XXV, 1932, p. 81, fig. 459-
467 [clopotniţă], fig. 474 [casă veche]; ibidem, IV, XXIX, 
1936, p. 117 [casa]; Şedinţele Comisiunii 1932, XXV I, 
1933, p. 97 [mutarea la mănăstire a muzeului de la b.se
rica Fundeni]; N. Ghika-Budqti. Oficiale. Memon.;f pe 
1932, XXVI, 1933, p. 190 [lucrări de documentatie]: 
N. Iorga. O descriere din 1859 a monumentelor Ţării 
Rom{Jneşti, XXX, 1937, p. 84 [după Th. Margct, O 
viotorie; cîteva chilii rămase, casa preotului, zid de 
incintă ruinat]; N. Ghika-Budeşti, Raport pe anul 1935, 
XXX, 1937, p. 190-191 [refacere şarpantă latură ş1 
învelire cu aramă, reparaţii la clopotniţă], p. 191 [re
paraţii la casa domnească]; idem, L'oncienne architecture, 
XXXV, 1942, p. 39: pi. XXII: N. Iorga, Ce este vechea 
noastră artă?, XXXV, 1942, p. 133 [despre turn, refa
cerea fără gust a caselor înconjurătoare după incendiu]. 
p. 136 [mormîntul lui Nicolae Alexandru]; M. Golescu, 
Motive de animale, XXXVI, 1943, p. 44-45 [motivul 
căprioarei, foto]: H. Teodoru. Meterezele biser1C1/or 
cîmpulungene, XXXVI. 1943, p. 96, 98 [poarta de stejar a 
clopotniţei, fig. 22]; A. Sacerdoţeanu, Recensit, XXXVI, 
1943, p. 125 [la I. Răuţescu, Cîmpu/ung-Muscel. Mono
grafie istorică, Cîmpulung, 1943]: Procese verbale, ACMI, 
1943, p. 40 [aprobare lucrări suplimentare], p 45 
[restaurarea stăreţiei şi clopotniţei], p. 47 [fondLri 
pentru restaurarea caselor mănăstirii], p. 53 [consoli
dare clopotniţă şi arhondaric], p. 62 [stăreţia nu va 
folosi camerele de sus pentru locuinţă ci pentru ar
hondaric, muzeu, bibliotecă, arhivă etc.]. p. 70 [stă
reţie], p. 70 [lumină electrică în arhondaric], p. 72 
[restaurarea casei domneşti], p. 73 [I ucrări], p 74 
[lucrări la casa domnească], p. 75 [despre distribuţia 
încăperilor], p. 80 [lucrări în curs la casa domnească]. 

Biser ica Sf. Gheorghe-Olari: I. 
Kalinderu, Al. Lapedatu, Raport general CM/, 1912, 
V. 1912. p. 189 [se cer lucrări de conservare]; Şedin
ţele Comisiunii, 1913, VI, 1913, p. 96 [aproba re c!eviz 
pentru lucrări de conservare şi restaurare]: A . M. 
Zagoritz, Înrîuriri gotice în arhitectura românecscă, 
IX, 1916, p. 44-46 [uşa dintre naos şi pronaos, fereastra 
din axul altarului, plan şi desene; după doctor Em. 
Fischer ar proveni de la Cloaşter]; Raport pe anul 1919, 
XVIII, 1925, p. X [reparaţie acoperiş]; I. Mihail, Pic
tura bisericii Şubeşti din Cîmpulung, XX, 1927. p. 63, 
65 [vechi mea bisericit Olari, despre plan]; V. Drăght 
ceanu, Biserico Sf. Gheorghe-Cîrppulung, XXIV, 1931, 
p. 91 [inscripţii]: Şedinţele Comisiunii, 1931, XXIV, 
1931, p. 94, 95 [reparaţii]; N. Ghika-Budeşti, Evoluţia 
arhitecturii. III, XXV, 1932, p. 80-81, fig. 443-454; 
Şedinţele Comisiunii, 1932, XXVI, 1933, p. 97 [aorobare 
deviz lucrări]; N. Ghika-Budeşti, Oficiale. Raport de 
activitate pe anul 1931, XXVI, 1933, p. 189 [reparaţii 
curente], p. 190 [curăţarea picturii]: idem, Ofic10/e. 
Memoriul pe 1932, XXVI, 1933, p. 190 [lucrări de docu-

http://patrimoniu.gov.ro



mentaţi~]; S. Becu , Biserica Sf. Gheorghe din Cîmpu
lung-Muscel, XXV III, 1935, p . 89 - 90 [descriere, lucrări 
de restaurare] ; A . Sacerdoţeanu, Recensii, XXXVI, 
1943 , p . 126 [la I. Răuţescu, Cîmpulung-Musce/. Mono
grafie istorică, Cîmpulung, 1943]; Procese verbale, ACMI, 
191 4, p . 46 [litigiu] ; ibidem, 1915, p. 20 [renunţare la 
pror:es]. 

Bi serica Sf. Ilie: l.M ihail, Picturab1seri
c// Şubeşti din Cîrr:pulung, XX, 1927, p. 63, 64; H. Teodoru, 
Uşi lmpărăteşti în lemn încrustat, XXXVI , 1943, p . 118 
[cu desen şi foto]; A . Sacerdoţeanu, Recensii, XXXVI, 
1943 , p . 126 [la I. Răuţescu, Cîmpuiung-Muscei. Mono
grafie i storică , Cîmpulung , 1943] . 

B i s e r i c a S f. M a r i n a : I. Mi hai I, Pictura 
bisenci1 Şubeşti din Cîmpulung , XX, 1927, p. 63, 64, 65 
[datare, fresce, despre plan]; H . Teodoru, Meterezele 
biserici/or dmpulungene, XXXVI, 1943, p . 85 - 91 
[foto pisanie şi fig . 6 - 15]; A. Sacerdoţeanu, Recensii , 
XXXVI, 1943, p. 126 [la I. Răuţescu, Cîmpuiung-Muscel . 
Monografie istorică, Cîmpulung, 1943): Procese verbale, 
ACMI, 1943, p. 71 [restaurare] , p . 74 [lucrări] , p. 77 
[lucrări în curs] , p . 80 [dispoziţii de şantier pentru 
lucrări în curs]. 

B i s e r i c a S f. N i c o I a e - P o p a S a v u : 
A . Sacerdoţeanu, Recensii, XXXVI, 1943, p. 126 [la 
I. Răuţescu, Clmpuiung-Muscel . Monografie istoricâ, 
Cîmpulung, 1943]. 

Bi serica Sf. Nicolae de Sus-
N i c u ţ : A . Sacerdoţeanu, Recensii, XXXVI, 1943, 
p. 126 [la I. Răuţescu, Cîmpulung-Muscel . Monografie 
istorică, Cîmpu I ung, 1943]. 

Biserica Sf. Troiţă: A. Sacerdoţeanu, 
Recensii, XXXV I, 1943, p. 126 [la I. Răuţescu, Cîmpu
lung-Musce/. Monografie istorică, Cîmpulung, 1943; 
dispărută] . -

B i s e r i c a S f. V i n e r i : A. Sace rdoţean u, 
Recensii, XXXVI, 1943, p. 126 [la I. Răuţescu, Cîmpu
lung-Muscel. Monografie istorică, Cîmpulung, 1943; 
inscripţie pe mormîntul pitarului Gh. AngheleanuJ. 

B iserica Sf. Gheorghe şi Sf-ţii 
Apos to Ii - V i ş o i : A. Sacerdoţeanu, Recensii, 
XXXVI, 1943, p. 126 [ la I. Răuţescu, Clmpulung-Muscel. 
Monografie istorică, Cîmpulung, 1943]. 

Biserica Şubeşti-lntrarea în 
b i s e r i c ă, S f. S p i r i d o n, S f - ţ i i Î m p ă -
r aţi : Şedinţele Comisiunii , 1913, VI, 1913, p . 52 
[refuz de clasare]; Raport pe anul 1925, XVIII. 1925, 
p. XVII [reparaţii în vei itori şi pardoseală]; Şedinţele 
Comisiunii, 1926, XIX, 1926, p. X [spălarea picturii]; 
I. Mihail, Pictura bisericii Şubeşti din Cîmpulung, XX, 
1927, p. 63-75 [descriere, pictură, foto. şi planuri]; 
V. Drăghiceanu, Biserica Şubeşti-Cîmpulung, XXIV, 
1931 , p. 91 [pisanie]; N. Ghika- Budeşt i, Evoluţia arhitec
turii. IV. XXIX, 1936, p. 12, 26, 48, 60, 93, 94 , fig. 
713-717; idem, L'ancienne architecture, XXXV, 1942, 
p . 52, pi. XXVIII; H. Teodoru, Biserica schitului Mărcu
/eşti-Flămlnda din Cîmpuiung-Muscei, XXXV, 1942, 
p. 182-183 [turle], p. 181 [b rîu cu trei ciubuce semi
circulare]; H . Teodoru, Meterezele bisericilor dmpu
lungene, XXXVI, 1943, p . 91 - 96, fig. 16-21 [cu pla
nuri şi relevee]; A . Sacerdoţeanu, Recensi1, XXXVI, 
1943, p. 126 [la I. Răuţescu, Cimpulung-Muscei. Mono
grafie i storică, Cîmpulung, 1943]; Procese verbale, ACMI, 
1942, p. 74 [aprobare proi ect pentru strane şi uşi , 
lucrări la biserică]; ibidem, 1943, p. 72 [aprobare pro
iect pentru refacerea ferestrelor de piatră], p . 74 
[luc rări ]. 

B i se r i ca V o vi d e n ia - V a Ie a : A . Sa
cerdoţean u , Recensii, XXXVI 1943, p. 126 [la I. Rău-
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ţes cu , Cîmpulung-Muscel. Monografie istorică, Cîmpul ung 
1943; dispărută]. 

NĂMĂEŞTI , corn. Valea Mare-Pravăţ , oraşul 
Cîmp ulung. 

F a b r i c ă d e s t i c I ă: N. Iorga, O descriere 
din 1859 a monumente/or Tării Rom6neşt1 , XXX, 1937, 
p . 84 [după Th. Margot O viatorie].' 

Schitul Nămăeşti cu biserica 
r upestră Sf. Ion B ogoslov: N. Iorga , 
O descriere din 1859 a monumentelor Ţ6ri1 Rom6neşti, 
XXX, 1937, p. 84 [după Theodore Margot, O viatorie]; 
Procese verbale, ACMI, 1943, p. 30 [consolidar.e şi 
restaura re]. 

B i se r i ca S f. N i co I a e : Procese verbale, 
ACMI , 1943, p . 30 [consolidare după cutremur]. 

CÎMPULUNG MOLDOVENESC. jud . Suceava 
Biserica Adormirea Ma icii Dom

n u I u i : I. Veslovschi, Cele mai vechi cruci de mină 
din Bucovina, VIII, 1915 , p . 24 - 26 [descrierea cruci i, 
foto; biserica este din 1823; cărţi şi fragment de ico
nostas de la o biserică mai veche]. 

B i s e r i c a d e I e m n S f. N i co I a e , 
vezi Ciumîrna 

CÎMPURELU, jud. Giurgiu 
Biserică: Procese verbale, ACM I, 1942, p . 58 

[consolidare după cutremur, propunere de clasare]. 
CÎMPURILE, jud . Ilfov, vezi Cîmpurelu, jud, 

G iurgiu 
CÎNDELEŞTI, jud . Olt 
Bi serică : Raport pe anul 1925, XVIII, 1925, 

p. XVII I [diferite lucrări]. 
CÎNDEŞTI, jud. Buzău 
Aşezare din secolul VII e.n.:C. 

Moisil, Staţiunile preistorice, III, 1910, p. 122. 
Bi serica Adormirea Maicii Dom

nu I u i : Redacţional, Comunicări . III , XIX, 1926, 
p. 89 (despre publicaţie I. C . Filitti în SOVJ; Procese 
verbale, ACMI, 1942, p . 58 [consolidare după cutremur]. 

CÎNDEŞTf, jud. Neamţ 
A ş e za re La Ten e : C. Mătasă, Cercetări 

din preistoria judeţului Neamţ, XXXI, 1938 , p . 127. 
CiNDEŞTI (greşit Găndeşti ?) , jud . Neamţ 
Cimitir : Şedinţele Comisiunii, 1925, XVIII, 

1925 , p. VIII [cimitir de interes istoric]. 
CÎN DEŞTll DE JOS , vezi Cînd eş t1, jud . Buzău 
CiNDEŞTl-VALE, jud. Dîmbov i ţa 
C a s a p r e o t ·u I u i P o p e s c u I o n N . 

Gh ika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii . IV. XXIX, 1936, 
p. 117; fig. 1038 

Biserica de lemn Cuvioasa Pa
r as c h iv a - V î r top : Şedinţele Comisiunii, 1924, 
XVII, 1924, p. li [cercetarea picturi i]; Procese verbale, 
ACMI, 1943, p. 46 [aprobare planuri ş i deviz pentru 
restaurare]. 

CÎRLIGAŢI, vezi Pădureni, jud. Vaslui . 
CÎRLIGELE, jud. Vrancea 
Aşezări din epoca neolitică şi 

a b ro n z u I u i : C. Moisi I, Staţiunile preistorice, 
III, 1910, p . 173 [pe harta lui Gr. Tocilescu] . 

CÎRLIGI, jud. Neamţ 
B i s e r i c a S f. P a r a s c h i v a : Procese 

verbale, ACMI, 1943, p. 24 [văruire interioară]. 
CÎRNA, vezi Dunăreni, jud . Dolj 
CÎRNU, mănăstire, vezi Tega, jud. Buzău . 
CÎRŢA , jud. Sibiu 
B iserica unită: N.lorga,Cronică,XXVlll, 

1935 , p. 95 ş1 XXXI, 1938, p. 190 [despre articolul 
lui V. Literat, Biserici din Ţaro Oltului şi de pe Ardeal 
zugrăvite de o familie de pictori, apărut în ACMIT, IV, 
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1935. Biserica a fost zugrăvită la 1873 de Vasile 
Grecu). 

B i s e r i c a S f. M a r i a , a f o s t e i m ă -
n ă s t i r i c i s t e r c i e n e : N. Iorga, Vederi 
ardelene în cartea unui engles, XXXIII, 1940, fasc. 103, 
p. 4 [după Charles Eoner, Ardealul, ţara şi oamenii, 
Leipzig, 1868). 

CÎRŢIBAŞI, jud. Vaslui 
Schitul Cîrţibaşi cu biserica 

Sf. N ic o I a e : Şedinţele Comisiunii, 1926, XIX, 
1926, p. XI [reparaţie acoperiş]. 

CÎRTIŞOARA, jud. Sibiu 
B iserică (BJna Vestire?): Procese verbale, 

ACMI, 1942, p. 59 [lucrări de întreţinere). 

CLEJANI, jud. Giurgiu 
Curtea fostă Alecu Vilara V. 

Brătulescu, Ctitoriile fui Mişa Anastasievici. Biserica din 
Clejani-Vlaşca şi cea din BrÎnceni-Teleorman, XVII, 1924, 
p . 187. 

Palatul lui Mişa Anastasievici: 
Biserici declarate monumente istorice, ACM I, 1942, 
p. 12; ibidem, 1943, p. 14. 

B i s e r i c a c i m i t i r u I u i : V. Brătu-
lescu, Biserica cimitirului din Clejani, XIX, 1926, p . 89 
[inscripţie din 1850 pe un prapur). 

B i s e r i c a S f. M i h a i I : V. Brătulescu, 
Ctitoriile lui Mi şa Anastasievici. Biserica din Clejani
Vlaşca şi cea din BrÎnceni-Tefeorman, XV II , 1924, p. 187 
[descriere, pictură Tattarescu). 

CLOCOCIOV, vezi Slatina, jud . Olt 

CLUJ-NAPOCA, jud. Cluj 
O r a ş : N. Iorga, Vederi ardelene În cartea unui 

engles. XXXIII. 1940, fasc, 103, p. 2 [după Charles Boner, 
Ardealul, ţara şi oamenii, Leipzig, 1868); G. Balş, Biserici 
sec. XVI, XXI, 1928, Indice. 

Urme preistorice (mousterien): 
RSR Cluj 1925, XV III, 192S, p. XXl[săpături arheologice). 

Casa Cor v i n : G. Balş, Biserici sec. XVI, 
XXI, 1928, p. 256 [desen fereastră]. 

Institutul de studii clasice: C. 
Daicovici, Raport, ACMI, 1942, p. 99-105 [explorări 
ştiinţifice, săpături arheologice, lucrări de conservare]; 
C. Daicoviciu, Raport, 1943, ACMI, 1943, p. 183-186. 

Muzeul Istoric al Transilvan iei: 
G. Olszewski, O spadâ din veacul al XIV-iea, XVII, 1924, 
p. 79 [spade din secolul X IV]; G. Balş, Biserici sec. 
XVI, XXI, 1928, p. 230 [foto lintel], p. 231 [foto uşă), 
p. 264 [piatra de mormînt a lui Ioan Sebeş 1579]; D. 
Berci u, Asupra „balaurului" dacic, XXX, 1937, p. 87-
88 [balaur de bronz). 

Universitatea (co lecţia Sion): 
G . Olszewski, O spadă din veacul al XIV-iea, XVII, 1924, 
p . 79. 

Biserica D ominicanilor-refor
m a tă : G. Balş, Bisericile lui Ştefan cel Mare, XVIII, 
1925, p. 211 [foto) şi Indice. 

Mănăstirea Franciscanilor: G. 
B1lş, Bisericile lui Ştefan cel Mare, XVIII, 1925, Indice 
[fig. 201, detaliu ornamental de la loggia refectoriului; 
fig. 316, uşa refectoriului]. 

Biserica Sf. Mihail, romano-ca
t o I ic ă : G. Balş, Bisericile fui Ştefan cel Mare, 
XV III, 1925, p. 210 [foto] şi Indice; M. Golescu, Motive 
de animale, XXXVI, 1943, p . 37 [motivul „pajărulu1"J. 

COADA IZVORU LU I, jud. Prahova 
C. Moisil, Staţiunile preistorice, III, 1910, p. 121 

[pe harta lui Tocilescu]. 
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B iserica Adormirea Maicii Dom
nu I u i : Redacţional, Comunicări. III, XIX, 1926, 
p. 89 [despre publicaţie I. C. Filitti în SOV). 

COASTA, corn. Păuşeşti-Măglaşi, jud. Vîlcea 
B i s e r i c a S f. N i c o I a e : I. Vîrtosu. 

Biserici de lemn, XXVI, 1933, p. 135 - 136 [pi~anie]; 
N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii. IV. XXIX, 
1936, p. 26, 27, 29, 31, 44, 57, 61, 122. fig. 104-1 13, 
1005. 

CO: IA, mănăstire, vezi Mănăstirea, jud. Dîmbo
vita. 

' COCANI, jud. Dîmboviţa 
Biserică : Raport pe anul 1925, XVIII, 192.'i, 

p. XVIII [diferite lucrări). 
COCHINEŞTl-FÎLFANI. vezi Fîlfani, jud. Argeş. 
COCON I, jud. Călăraşi 
La „Piscul Coconilor", „Piscul 

C ă I d a r e a ", „ V a I e a V a c i I o r " : R. Vlă
descu-Vulpe. Piscul Coconilor, XVII, 1924, p . 46 - 48 
[raport asupra săpăturilor efectuate în septembrie 
1923; cu plan]; idem, Mostiştea-Că/ăraşi, XVII, 1924, p. 81, 
82, 83 [săj)ături efectuate). 

COCORĂŞTll-CAPLll, jud. Prahova 
Biserica Sf. Nicolae: V. Drăghi-

ceanu, Comunicări. Cocorăşti-Prahova, XVII. 1924, p. 
192 [pisanie, inscripţii, pietre de mormînt). 

COCORĂŞTll DE SUS, vezi Cocorăşti-Grind, jud . 
Prahova 

COCORĂŞTll-GRIND, jud. Prahova 
Bi serica Sf. Treime: N. Iorga, Bise

rica de la Cocarăşti-Grind, XXIV, 1931, p.188 [descriere, 
pisanie, ctitori]; idem, Icoana rom6nească, XXVI, 1933, 
p. 1S [icoane aflate acum „în siguranţă" la muzeul 
din Văleni]. 

COCORĂŞTll-MISLll. jud. Prahova 
Bi serica nouă (1905): N. A. Constanti

nescu, Comunicări adunate În 1925, XXXII, 1939, p. 
91-92 [însemnări pe cărţi, plan, desen detaliu]. 

Biserica veche de lemn, din ci mi 
t i r N. A. Constantinescu, Comunicări adunate ln 
1925, XXXII, 1939, p. 91 [adusă cu 150 ani în urmă din 
pădurea Gura Sgroasei, ruinată) . 

COCORU, jud. Vîlcea 
B i s e r i c a S f. N i co I a e: V. B rătulescu, Bise

rici din Argeş şi Vi/cea, XXVII, 1934, p . 40 [pisania nouă, 
inscripţii]; Procese verbale, ACMI, 1942, p. 74 [restau
rare). 

COCOŞ. mănăstire, vezi Nicu I iţei, jud. Tulcea 
CODRENI. jud. Călăraşi 
Schitul-conac Codreni cu bise

rica Schimbarea la faţă: V.Drăghiceanu, 
Curţile domneşti brîncoveneşti. IV. Curţi şi conoce (ari
mate, IV, 1911, p. 50 [descrierea ruinelor, inscript11), 
p. S1 [foto ruine]; Raport pe anul 1922, XVIII. 1925, 
p. XIV [reparaţii, acoperire]; Şedinţele Comisiunii, 1926, 
XIX, 1926, p. VII [refuz de fonduri pentru reparaţii]; 
P. Demetrescu, Lucrări executate în 1926, XIX, 1926, 
p. XIV; N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii. fli. 
XXV, 1932, p. 81 şi fig. 455 - 458 [clopotniţă); idem, 
Oficiale . Raport de activitate pe anul 1929, XXVI, 1933, 
p. 142 [reparaţii la clopotniţă); idem, Oficiale. Memoriul 
pe 1932, XXVI, 1933, p. 190 [lucrări de documentaţie]; 
idem, L'ancienne architecture, XXXV, 1942, pi. XXII. 

COE~I, vezi Mireneşti, jud. Giurgiu 
COGILNICENI, jud. Orhei, azi în URSS 
B i s e r i c a S f. G h e o r g h e : G. Bezvi

coni, Comunicări. Material istoric din Basarabia, XXXIII, 
1940, fasc. 103, p. 45 [ctitor] . 

COHALM, vezi Rupea, jud . Braşov. 
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COIANI, vezi Mironeşti, jud. Giurgiu. 
COIENl-MIRONEŞTI, vezi Mironeşti, jud. Giurgiu. 
COJEŞTI, jud. Călăraşi 
Biserica Adormirea Maicii Dom

nu I u i : Procese verbole, ACMI , 1943, p. 54 [restau
rare]. 

COLACU, jud. Dîmboviţa 
Biserica Naşterii Maicii Dom

nu I u i : S. B=cu, Lucrări executote în 1926. li, XIX, 
1926, p. XIII [întocmire deviz reparaţie]. 

COLACU, jud Suceava 
a) B i s e r i c ă d e I e m n d i n 1 7 6 8 

( S f. N i c o I a e ) 
b) B i se r i ca n o u ă te r m i n a tă în 

1 9 3 4 : I. Nistor, P. Luţa, RSR Cernăuţi, 1933- 1934, 
XXVIII, 1935, p . 68 - 69 [iconostasul vechii biserici 
~e mută la cea nouă, biserica veche se va muta la Mili
şăuţi]. 

COLEUTI. jud. Cernăuţi, azi în URSS 
Biserica fostei mănăstiri: V. 

Brătulescu, Biserici din Bucovina, XXVIII, 1935, p. 88 
[poziţie, legendă cu meşterii zidari]. 

COLIBAŞI, jud. Giurgiu 
Biserica Cuvioasa Paraschiva 

Biserici scoase din rindul monumentelor istorice, ACMI, 
1943, p. 14. 

COLONEŞTI, jud. Olt. 
N . Iorga, O exploraţie arheologică şi istorică a jude

ţului Olt, XXVI, 1933, p. 121 [despre armaşul Antonie 
Grama şi despre documente privind comuna, publicate 
în I. Ionaşcu, Biserici Olt]. 

COLUN, jud. Sibiu 
Biserica Tăierea capului Sf. 

Ioan Botezătorul: N. Iorga, Cronică, 
XXVI II , 1935, p. 95 şi XXXI, 1938, p. 190 [după arti
col ul I ui V. Literat, Biserici din Ţara Oltului şi de pe 
Ardeal, zugrăvite de o fa mii ie de pictori, publicat în 
ACMIT, IV, 1935); Procese verbale, ACMI, 1943, p. 39 
[restaura re]. 

COLUNEŞTI, vezi Co/oneşti, jud. Olt. 
COMANA, jud. Giurgiu 
Mănăstirea Comana cu biserica 

Sf. N i co I a e : Al. Lapedatu, Mănăstirea Comana. 
I. Note istorice, /, 1908, p . 9-22 [istoric, inscripţii, 
desen]; N. Ghika-Budeşti, Mănăstirea Comana. li. 
Note arhitectonice şi lucrări noui, I, 1908, p. 22- 28 
[cu plan, releveu şi foto]; Raport general CM/, 1907, I, 
1908, p . 33, 36 [lucrări de reparaţie şi întreţinere în 
1906, 1907, foto foişor]: Al. Lapedatu, Noui inscripţii 
de la Comana, I, 1908, p. 93 [pietre de mormînt]; 
idem, Două noi inscripţii de Io Comana. Notiţă epigrafică, 
fi, 1909, p. 120-122 [pisanie, paraclis, piatra de mor
mînt a lui Radu Şerban care se află acum la Muzeul 
Naţional de Antichităţi, foto]: I. Kalinderu, Al. Lape
datu, Raport general CM/, 1910, IV, 1911, p . 39 [locu
inţe pentru autorităţile comunale]: Şedinţele Comisiunii, 
1924, XVII, 1924, p. VII [restaurare], p. XI [amînarea 
restaurării în 1925): Raport pe anul 1924, XVIII, 1925, p. 
XV [restaurare chilii]; Report pe anul 1925, XVIII, 1925, 
p. XVII [restaurarea criptei]; V. Drăghiceanu, Biserica 
Sf. Gheorghe-Nou, XIX, 1926, p. 88 [inscripţie pe o 
candelă]; Şedinţele Comisiunii, 1926, XIX, 1926, p. VI 
[fond uri pentru restaurare]; P. Demetrescu, Lucrări 
executate în 1926, XVII, 1924, p. XIV; Şedinţele Comi
siunii 1931, XXIV, 1931, p. 190 [zugrăvirea Mausoleului 
Eroilor]; N . Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii. III. 
XXV, 1932, p. 11, 74 -75, fig. 396-41 6; Şedinţele 
Comisiunii, 1932, XXVI, 1933, p . 98 [aprobare deviz 
reparaţii]; N. Gh i ka-Budeşti, Raport de activitate pe 
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anul 1931, XXVI, 1933 , p. 189 [cercetare, deviz]; idem, 
Restaurarea bisericii ma'i a mănăstirii Cozia, XXXI, 
1938, p . 29 [restaurare pe timpul lui Şerban Cantacu
zino]: idem, L'ancienne architecture, XXXV, 1942, 
p . 39, pi . XXII, XXIII; Procese verbale, ACMI, 1915, 
p. 30 [reparaţii], p. 44 [reparaţia acoperişului turlei]; 
ibidem, 1942, p. 42 [consolidarea bisericii după cutre
mur], p . 56 [restaurare], p . 70 [aviz asupra expro
prierii cerute], p. 71 [lucrări în regie]; ibidem, ACMI, 
1943, p. 41 [aprobare deviz pentru stăreţie], p. 44 
[aprobarea situaţiei lucrărilor executate], p. 68 [apro
bare recepţie provizorie a lucrărilor de reparaţie a 
bisericii], p. 68 [lista lucrărilor efectuate la biserică], 
p. 73 (aprobare deviz lucrări], p. 73 [lucrări]. 

COMANCA. jud. Olt 
D. Tudor, Antichităţile din Romanaţi, XXVI, 1933, 

p. 78 [urme romane]. 
Schitul Comanca cu biserica Sf. 

Nic o I a e : Şedinţele Comisiunii, 1931. XXIV, 1931, 
p. 95 [aprobare reparaţii); V. Drăghiceanu, Mon umen
tele Olteniei . /.,XXIV, 1931, p. 105 [necesitatea decla
sării]. 

COMANCA, jud. Vîlcea, vezi Băile Olăneşti. 
COMANI, jud. Olt, vezi Drăgăneşti -Olt. 
COMARNIC, jud. Prahova 
Staţiune preistorică: C. 

Produsele industriei preistorice, IV, 1911. p. 
[topor şi secure de granit, în colecţia Maria 
Capşa, desen]. 

- POSADA, oraşul Comarnic 

Moisil, 
84, 86 
Istrati-

Schitul Lespezi cu biserica Co
borî re a Sf. Duh : V. Drăghiceanu, Inscripţii: 
La biserica schitului Lespezi-Prahova, VIII, 1915, p. 143-
144; N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii. IV, XXIX 
1936, p. 66, fig. 313 - 319; Procese verbale, ACMI, 1942, 
p. 57 [restaurare]. 

COMĂNEŞTI, jud. Bacău. 
VERMEŞTl-GLODURI, oraşul Comăneşti 
C. Moisi I, Staţiunile preistorice, li I, 191 O, p. 173 

[pe harta lui Gr. Tocilescu]. 
COMĂNEŞTI, jud. Suceava 
Biserica Adormirea Maicii Dom

n u I u i : Bucovina. Proces verbal No. 1, ACMI, 1943, 
p. 17 [propunere pentru lucrări de restaurare şi între
ţinere]; Procese verbale, ACMI, 1943, p. 50 [aprobare 
deviz şi condiţii speciale]. 

CONDRIŢA-SAT, jud. Lăpuşna, azi în URSS 
Schitul Condrita cu biserica Sf. 

N ic o I a e: P. Gore, Şt.' Ciobanu, RSR Chişinău, 
1926, XIX, 1926. p. XV [măsuri de conservare]. 

CONSTANTINEŞTI, jud. Olt 
B i s e r i c a S f. H a r a I a m b i e : N. Iorga, 

O exploraţie arheologică şi istorică în judeţul Olt, XXVI. 
1933, p. 121 [lipsă acoperiş; biserica este mai veche 
ca inscripţia; recenzie la I. Ionaşcu, Biserici Olt]. 

CONSTANTINOPOL, vezi Istanbul, Turcia. 
CONSTANŢA, municipiu, jud. Constanţa 
Ora ş Constanţa: V. Brătulescu, Hîrşova, 

XXXIII, 1940, fasc. 105, p. 20 [oraşul este cucerit 
la 1809 de ruşi]; Procese verbale, ACMI, 1942, p. 34 
[conservarea monumentelor]. 

Oraşul greco-roman Tomis: C 
Moisi I, Din tesourul arheologic al Dobrogei. I. O nouă 
diplomă militară romană, li. 1909, p. 113 [cu foto ş1 
decalcuri]; III. Sarcofagii de piatră, III. 1910, p. 81-88 
[cu foto]; idem. Două morminte antice fn Dobrogea, 
IV, 1911, p. 127 - 128 [cameră mortuară şi obiecte 
găsite, negi ijenţă în păstrarea descoperiri lor, foto]; 
idem, Colecţiunea Maria Istrati-Capşa , IV, 1911, p. 138--=-
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140 [antichităţi greco-romane, foto obiecte] : V. Fârvan, 
Cetatea Tropaeum. Consideraţii istorice, IV, 1911, p . 6 
[viei rnmani pe teritoriul oraşului Tomis]: p. 164-165 
[re l a ţ ii comerciale cu oraşu I Olbia]; Descoperiri nouă 
in Scthiya Minor. Relaţie oficială, V, 1912, p. 120 [monu
mente]: I. Kalinderu. Relaţiune, Vi, 1913, p. 138-139 
[ rezu ltatu l săpăturilor şi starea monurrentelor]: D. M. 
Teo dorescu, Monumente inr>dite din Torni, Vii, 1914, 
p . 180-192; VIII, 1915. p. 6-20, 74-87, 186-189 
[obiecte, inscripţii, foto]: Erata, p. 144: Îndreptări şi 
adaosuri, p. 189 [cu reproducere pentagramă]: H. Me
taxa, Plumburi de marcă din Torni, VIII, 1915, p. 31-35 
[cu foto]: G. Mateescu, Tomi-Oescus. O inscrip ţie inedită, 
VI II. 1915 , p . 36-40[adusălaConstanţadin Cicracci, cu 
foto; se menţionează legiunea V. Macedonica): P. Ni co
rescu, Liber Dionysos. Două inedite, Vil i, 1915, p. 41-45 
[cap de Dionisos, foto]: idem, Monumente noua din 
tentoriul oraşului Tomi, IX, 1916, p. 71-81 [la Laz 
Mahale şi Hassiduluk, foto); I. Ghibănescu Raport, 
ACMI, 1914, p. 96-97 [ruinele zidului antic al cetăţii; 
antichităţi descoperite în port, descoperire de pietre 
cu inscripţii]; Procese verbale, ACMI, 1915. p. 20, 33 
[de;coperirea unui turn al vechii cetăţi]: I. Ghibănescu 
Raport, ACMI, 1915, p. 115-117 [zidurile cetăţii 
pietre funerare, reliefuri, plan]: V. Pârvan, Raport 1915 
ACMI, 1915, p. 181 (săpături); idem, Raport special 
Nr . 5, Săpături arheologice la Constanţa, ACMI, 1915, 
p . 199-200. 

Muzeul Naţional de Antichităţi, 
secţia Constanţa: Procese verbale, ACMI, 
1914, p. 22 [donaţii], p. 30 [mutarea unei pietre 
de la Topalu la muzeu]: p. 30, 32-33 [formarea unui 
„comitet de patronagiu" pentru strîngerea de fonduri], 
p. 30 - 31, 38 [problema mutării unor resturi de temple 
aflate în port, la muzeu sau conservarea lor pe loc], 
p . 47 [îmbogăţirea colecţiilor muzeului], p. 49 [apro
barea unui răspuns la cererea prefecturii de Cons
tanţa], p. 56 [mulţumiri şi premieri ale elevilor care 
aduc antichităţi, la muzeu], p . 57 [ciclu de conferinţe 
pentru susţinerea muzeului]; I. Ghibănescu, Raport, 
ACMI, p. 96-97 [rămăşiţe antice depuse la muzeu]; 
Procese verbale, AC Ml, 1915. p . 18 [se comunică lista 
de conferinţe], p . 20 [activitatea lui I. Ghibănescu]; 
I, Ghibănescu, Raport, ACMI, 1915, p. 117 - 118 
[circulară trimisă la comune pentru adunarea şi conser
varea obiectelor antice]; V . Pârvan, Raport , 1915, 
ACM J, 1915, p. 180 [înfiinţare în 1911: colecţii, 
activitate]. 

Bi se r ic a Ca te d r a I ă: N. Iorga, Mai 
vechi apărători ai stilului monumentelor istorice, XXVII, 
1934, p. 91-93, 94 [di scuţii şi critici aduse de Sinod, 
în 1892, picturii lui Mirea şi mobilierului comandat]. 

Moschei a Azi zi e: Şedinţele Comisiunii, 
1932, XXVI, 1933, p. 96 [cercetare în urma cererii 
de dărîmare]. 

- MANGALIA, oraş, municipiul Constanţa 
R u i n e I e o r a ş u I u i g r e c e s c C a I I a

t i s: V. Pârvan, Cetatea Tropaeum, Consideraţii istorice, 
IV, 1911, p. 6 [viei extramurani]; J. Kalinderu, Rela
ţ iune, VI, 1913, p. 138-139 (măsuri luate contra de
teriorării şi împrăştierii obiectelor antice găsite]; 
Şedinţele Comisiunii, 1925, XVIII, 1925, p. li [săpături 
executate de O . Tafral i: oprirea parcelări lor pentru 
expropriere], p . IV [aprobare săpături O.Tafrali 
în să în afara razei cetăţii]; T. Sau ci uc-Săveanu, Un 
relief în marmoră al zeului cavaler din Mangalia (vechiul 
Callatis), XXXVII, 1944, p. 41-44 [cu foto şi desen]: 
idem, Două geme ontice din Scythia Minor, XXXVIII, 1945 
p . 20-24 [cu foto]; I. Andrieşescu, Vas ile Pdrvan, XXII, 
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1929, p. 146:-147 [săpături]: Procese verbaie , AC-
1915, p. 24 [săpături arheologice], p. 34 [clădire: bazil1 
cală] , V. Pârvan, Raport 1915, AC Ml, 1915, p. 180 
181 [înstrăinare de obiecte; serviciu de st1îngue ş1 
conservare a monumentelor ş 1 obiectelor găs1tE]; 
D. Teodorescu, Raport special No . 6 . Primo carrpan1e 
de săpături la Callatis, ţ-CMI, 1915 , p . 200 - 205 [zidu 
cetăţii, biserică creştină, problema depoz i tări 1 orna
mentelor de marmură]: T . Sauciuc-Săveanu. Rapqrc 
asupra sâpâturilor arheologice de la Mangalia, ACMI, 
1942, p. 155 - 156 [şi despre starea precară a muzeului; 
săpături la Documaci, 41/2 kilometri vest de Mangali~J; 
Procese verbale, ACMI, 1943, p. 25 [cercetări arheo
logice ale profesorului T. Sauciuc-Săveanu]: T. Sauciuc
Săveanu, Raport asupra sâpăturilor arheologice din 1943 
la Mangalia (Callatis), ACMI, 1943, p. 97 - 100 [ne
cropolă, zidul cetăţii, muzeu]. 

M o .s c h e i a E s m a h a n 5 u I t a n : N. Iorga 
Moschei pe pămint romdnesc, XXII, 1929, p . 184 187 
[cu foto]. 

- TECHIRGHIOL, oraş, municipiul Constanţa. 
- LAZU, sat, oraş Techirghiol: P. Nicorescu, Monu-

mente nouă din teritoriul oraşului Torni, IX, 1916, p. 
71 - 78 [cimitir turcesc, monument cu in~u1pţ1 e 
funerară, i nscri pţi i, foto]. 

- VA MA VECHE, municipiul Constanţa 
M o v i Ie an t ic e: Procese verbale, ACMI, 

1915, p. 23 [interzicerea vînzări i terenuri lor cu movile]. 
CONTEŞTI, jud. Dîmbov iţa 
Biserica de lemn Sf. Nicolae: 

Şedin[ele Comisiunii, 1924 , XVII, 1924, p. X [curăţirea 
picturii]; Procese verbale, ACMI, 1942, p. 42 [consoli
dare după cutremur, întreţinere], p. 64 [deviz pentru 
lucrări suplimentare]. 

CONTEŞTI! DE JOS, jud . Dîmboviţa, vezi Conţeşti . 
COPĂCENI, jud. Bălţi, azi în URSS 
B i s e r i c ă d i n 1 8 1 2 (5 f - ţ i i A r h a n-

g h e I i ?) : G. Bezvicon i, Comunicări . Material 
istoric din Basarabia, XXXIII, 1940, fasc. 103, p. 43 
[ct itor]. 

COPĂCENI, jud. Dîmboviţa 
Biserica de lemn Sf. Nicolae: 

V. Brătulescu, Biserici din judeţul Argeş, XXV I, 1933, 
p. 39 [cu foto şi inscripţii]. 

COPĂCENI, corn. Racoviţa, jud . Vîlcea 
C a s t r u I r o m a n P r a e t o r i u D. 

Tudor, Castra Daciae inferioris. IV. Castru/ şi băile 
romane de fa Bivolari pe Olt, XXXV, 1942, p. 147-148 
[confundat de autor cu castrul Arutela de la Păuşa, 
oraş Călimăneşti]. 

COPŞA MARE, jud, Sibiu 
B i s e r i c a e v a n g h e I i c ă f o r t i fi-

c a tă: G. Balş, Biserici sec. XVI, XXI, 1928, p. 232 
[foto uşă sacristie]. 

CORABIA, jud . Olt 
St a ţ i u n i p re ist o r ic e: D . Tudor, An

tichităţile din Romanaţi, XXVI, 1933, p. 76 [ceramică 
hallstattiană]; D . Berciu, Sâpâturi XXVIII, 1935, p. 28 
[la Celei, cultura Vădastra] . 

- CELEIU, cartier 
A ş e z a r e a r o m a n ă S u c i d a v a: V, 

Pârvan, Cetatea Tropaeum. Consideraţii istorice, IV, 
1911, p. 7-8 [ lipsă de monumente; consideraţii lingvis, 
tice, inscripţii]; Al. T. D umitrescu, Tradiţii şi mărturii 
documentare despre drumul roman de la Reşca la Celei, 
IV, 1911, p. 107-110; I. Kalinderu, Bibliografie, VI, 
1913, p. 50 [pod pe Dunăre între Oescus şi Sucidava 
recenzie la R. Netzhammer, Constantin cel Mare fi 
Rornflnia, Bucu reşti, 1913]; D . Tudor, Antichităţile din 
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Romanaţi, XXVI, 1933, p. 78 [inscripţie funerară; cu 
foto]; N. Iorga, O descriere dn 1859 a monumentelor 
Ţării Româneşti, XXX, 1937, p. 86 [săpături]; idem, 
în legătură cu o „Călăuză" necunoscută a maiorului 
D. Papazoglu, XXXII, 1939, p. 146 [„Sicibida", pod 
pe Dunăre al împăratului Constantin cel Mare]; Al. 
Bărcăc1 lă, Şti fi noi din preajma Porţtlor-de-Fier: Drubeta, 
Transdrubeta, Transd1erna, XXXII, 1939, p. 156 nota 
2/2 [podul lui Constantin cel Mare, din 328;] D. Tudor 
Raport asupra cercetărilor arheologice de la Sucidava, 
Romanaţi, ACMI, 1942, p. 159 [fonduri pri mite, des
velirea fortificaţiilor, obiecte găsite]; idem, Raport 
asupra campaniei de săpături arheologice întreprinse în 
vara anului 1943 fa cetatea Sucidava (Celei-Romanaţi), 
ACMI. 1943, p. 189-192 [săpături Bolliac 1869, Toci
kscu 1900; zidul cetăţii; fragmente de vase, altar al 
zeiţei Ceres, relief al lui M1thras; cavalerul trac şi 
Dioscurii, cu schiţă]. 

GÎRC OV , oraş Corabia 
D. Tudo1·, Antichităţile din Romanaţi, XXVI, 1933. 

p. 78 [urme romane]. 
CORBEANCA. corn. Corbeanca , sect, agr . Ilfov. 
B i s e r i c a B u n a V e s ti r e, S f. N i co

l a e ş i S f. Ş te fa n : I. C. Fi I itti, Biserico din 
(orbeasca (ll(ov), XIX, 1926, p. 89-90 [pisanie, 
tab1ou votiv]. 

CORBEASCA, vezi Corbeanca, sect. agr. Ilfov 
CORBENI, jud. Argeş 
B1ser~ca Sf. Dumitru: V.Drăghiceanu, 

Curtea domnească din Argeş. Note istorice ş1 arheologice 
X XVI, 1917-1923, p. 34 ş1 r.cta 1 [pi sanie]. 

CORBII, vni Corbii Mari 
CORBII CIUNGI, vezi lzvcru, jLd. Giurgiu 
CORBII MARI, jud. Dîmboviţa 
B iserica Sf. Treime şi ruinele 

casc i Corb ea nu: V. D răghiceanu, Curţile 
dom.1eşti brîncoveneştt. li/. Potlogi i, 111, 191 O, p. 52, 
69 rota 16 [biserica Corben i lor]; Şedinţele Comisiunii. 
1913 , VI, 1913, p. 52 [cercetări în vederea reparaţiilor 
b1seric1i]; p. 96 [lucrări de întreţinere la biserică], 
p. 201 [fc„duri pentru restaurare biserică]; V . Drăghi
ceanL, Biserico din Corbii Mari (Vlcşco), VI, 1913, 
p. 73 77 [istoric, descriere, pisanie, plan şi foto; 
dem~e o biserică anterioară, cu hramul Sf. Mihail, 
din 1627 (inscripţie pe un clopot; despre curtea Cor
b~n1lor)J; Procese verbale, ACMI. 1914, p . 23 [fonduri 
pef' tru reparaţia bisericii]. p. 34 [aprobare pentru 
restaurarea bisericii], p. 49 [tencuirea bisericii dar 
după avizare CMI] p. 53-54 returnare la Epitropie 
a 1..·or fonduri cheltui te cu restaurarea bisericii]; 
I. D. Trajanescu, Memorii. 4, ACMI, 1914, p. 69 - 70 
[lucrări efectuate în 1914, lucrări de viitor]; Procese 
verb'.1/c, ACMI , 1915 . p. 28 [tencuirea bi sericii ]. 

CORBU, jud. ruzău 
B 1 seric a Sf. Dumitru : N. A. Constan

t1n cs-:u. Biserici şi mănăsttri din judeţul Buzău . Cătina, 
XVII,' 1924, p. 190 [veche de o sută de ani, pictată 
la 1269; icoane vechi (desen), însemnări pe cărţi]. 

B1ser 1că de zid: N. A. Constantinescu, 
81se·1c1 ş1 mănăstifl din judeţul Buzău - Schitul Fundul 
Că:1 1o1 , XVII, 1924, p. 191 [din 1886] . 

CORBU, jud. Vaslui 
Biserica Sf. Gheorghe-Zograful: 

Al. Lapcdatu, Cronică . Noi monumente istorice, I, 1908, 
p. 47 48; Rectificare. p. 96 [Vasile Lupu refuză pro
purerea logofătului Cehan Racoviţă de a construi 
bise--1ca cu materiale recuperate de la curţile ruinate 
ale lui Ştefan cel Mare, din Vaslui]; idem, Ştiri m.ai noi 
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despre ruinele Curţii domneşti din Trrgovişte, VIII, 1915, 
p. 91 [despre refuzul lui Vasile Lupu]. 

CORBUL, jud. So roca, azi în URSS 
Biserică d i n 1 9 O 2: Gh . Bezviconi, Co

municări . Material istoric din Basarabia, XXXIII, 1940, 
fasc. 103, p. 46 [ctitoră]. 

CORCEŞTI, jud. Storojineţ, azi în URSS 
B i s e r i c a d e I e m n Sf. V as i I e: N . Iorga, 

Cronică, XXXI, 1938, p.190 [despre descrierea lui Gh. 
P. Cranariuc în O biserică din Bucovina, Bucureşti, 1939]. 

CORIŢA, vezi Korc;a, Albania . 
CORLATE, jud. Dolj 
D . Berci u, Generalităţi asupra preistoriei Olteniei, 

XXVII, 1934. p. 35 [tezaure celtice]. 
CORLĂTEŞTI, vezi Ploieşti, jud. Prahova, sat 

Corlăteşt1 . 
CORNĂŢELU, jud. Dîmboviţa 
Biserică: Al. Lapedatu, lucrăflfe Comisiunii, 

1909, li, 1909, p. 4S [cercetare în vederea reparaţii
lor], p. 95 [deviz reparaţii]; Raport general CM/, 1909, 
li, 1909, p. 184 [cerere de reparaţii]; I. Kalinderu, 
Al . Lapedatu, Raport general CM/, 1912, V, 1912, p. 189 
[cerere de I ucrări de conservare]. 

CORNĂŢELU, jud. Ol, 
Biserica de lemn Sf-ţii Voievozi 

N . Iorga, O exploraţie arheologică şi istorică o judeţului 
Olt, XXVI, 1933, p. 121 [forma bisericii; recenzie la 
I. Ionaşcu, Biserici Olt]. 

CORNEA. jud. Caraş Severin 
Case în stil românesc: N. Iorga, 

Arto romilneoscă în Banatul muntos, XXXI, 1938, p . 146 
[foto]. p. 148-149 [descriere]. 

B i s e r i c a A d o r m i r e a M a i c i i D o m
n u I u i : N. Iorga, Arta romdneoscă în Banatul muntos, 
XXXI, 1938, p. 150, 151, 152, 158 [foto icoane], p. 153 
[despre pisanie 1862, foto la pag. 154], p . 159 [foto 
uşă împărătească], p. 161 [foto catapeteasmă], p. 166 
[despre catapeteas mă]. 

CORN EŞTI, jud. Dîmbov iţa 
B i s e r 1 c a S f - ţ i i Î m p ă r a ţ i : Procese 

verbale, ACMI 1942, p. 26 [refacerea turlei şi acoperi
şului], p. 51 [restaurare]. 

CORNEŞTI. jud. Maramureş 
Biserica de lemn Sf. Nicolae 

(Biserica veche): V. Brătulescu , B1seflC1 de lemn din 
Maramureş, XXXIV, 1941, p . 5, 37-41, 44, 45", 46, 
47, pi. XIX [descriere, pictură, icoane, istoric, foto 
biserică, pictură ş1 icoane). 

B 1 s e r 1 c a n o u ă d e I e m n : V. Brătu-
1 escu, Biserici de lemn din Maramureş, XXXIV, 1941, 
p. 40 [descriere]. 

CORNETU, mănăstire, vezi Ţuţuleşti, jud. Vîlcea. 
CORN!, vezi Cernii de Sus, jud. Bacău . 
CORNI, vezi Cornea, jud. Caraş Severin. 
CORN!! DE JOS, jud. Bacău 
S t a ţ i u n e a r h e o I o g i că, p r e i st o -

r i c ă: C. Solomon, Descoperiri recente şi cercetări 
asupra cîtorva staţiuni antice din jud. Tecucw, XX, 
1927, p. 98 99, 107 [cu foto]. 

CORNll DE SUS, jud. Bacău 
S t a ţ i u n e p r e i s t o r i c ă: C. Solomon, 

Descoperiri recente ş1 cercetări asupra citorva staţiuni 
antice din jud. Tecuciu, XX, 1927, p . 98, 190 [frag
mente ceramică, foto]. 

CORNOVA, jud . Orhei, azi în URSS 
P. Mihailovici, Un buzdugan vechiu moldovenesc, 

XXXIII, 1940, fasc. 104, p. 83 ~ 84 [cu foto]. 
CORNU DE SUS, corn. Cornu, jud. Prahova 
Biserica Înălţarea Domnului: 
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N. Ghika-Budeşti , Evoluţ ia orhitt:cturii. IV, XXIX, 
1936, p. 118; Noi monumente istorice (decrete regale). 
ACMI. 1914, p. 16-17 [d ecret al regelui Ferdinand, 
pe baza raportului I ui I. G. D u ca, contrasemnat de 
P. Gîrboviceanu]: N. Ghika-Budeşti, Biserico din Cornul 
de Sus - Prahova, ACMI, 1914, p. 80- 81 [descriere, 
reparaţii necesare]: Procese verbale , ACMI, 1915, p. 29 
[reparaţii sub egida CMI]: Gh. Gh. Lupu. Memoriu, 
ACMI, 1915, p. 53 [lucrări de înt1·eţinere efectuate în 
1915]; Biserici declarate monumente istorice, ACMI. 
1942 , p. 12: idem, 1943, p. 13: Procese verbale, ACMI. 
1943, p. 45-46 [recepţie I ucrări de restaurare]. 

COSLEGI, jud. Prahova 
Casele familiei Băl ăceanu şi 

B i s e r i c a S f - ţ i i C o n s t a n t i n ş i E I e n a: 
r u i n e: G. Coriolan, Resturi istorice in satele Coslegi, 
Dlrvari şi Rădila din judeţul Prahova , XIX. 1926. p. 
120-122 [descriere, inscripţii]; Procese verbale, ACMI , 
1942. p. 50 [consolidarea bisericii după cutremur]. 

COSMEŞTI . jud. Galaţi 
Moisil, Staţiunile preistorice, III, 1910, p. 173 [pe 

harta lui Gr . Tocilescu]. 
B i s e r i c a A d o r m i r e a M a i c i i D o m

n u I u i: N. Ghika-Budeşti. Oficiale . Raport de activitate 
pe anul 1931 . XXVI, 1933. p. 189 [cercetare, deviz] . 

COSMINA DE JOS, jud. Prahova 
Bi serică din 1897-1899: N . A. Constan

tinescu. Comunicări adunate in 1925, XXXII, 1939, 
p . 92 [însemnări]. 

COSMINA DE SUS, jud. Prahova 
Biserică: N. A. Constantinescu, Comunicări 

adunate în 1925, XXXII, 1939, p. 92-93 [veche de 
peste 120 ani, însemnări pe cărţi, schiţe). 

COSOVĂŢ, jud. Mehedinţi 
B i s e r i c a A d o r m i r e a M a i c i i D o m

n u I u i: Şedinţele Comisiunii, 1924, XVII, 1924, p. 
III [cerere de dărîmare, odoarele :e vor transfera la 
muzeul din Turnu Severin]; Raport pe anul 1925, XVIII, 
1925, p. XVIII [diferite lucrări la aceeaşi biserică (sau 
alta?)). 

COSTACHE NEGRI, jud. Galaţi 
Ca sa şi parcul marelui vornic 

C o s t a c h e N e g r i : Biserici declarate monumente 
istorice. ACMI, 1943, p. 14; Procese verbale, ACMI, 
1943. p . 48 [clasare), p. 60 [stalibirea textului inscrip
ţiei de pus pe casă]. 

COSTEŞTI, jud. Argeş 
B iserica de lemn Înălţarea Dom

nu I u i -- Te Ieşti: V. Brătulescu, Biserica din 
Te/eşti-Costeşti, Argeş, XXXII I, 1940. fasc. 106, p. 42 
[inscripţia ctitorilor, 1775, fotoj. 

COSTEŞTI. jud. Hunedoara 
Cetate da c i că (pe dealul Cetăţuia): RSR 

Cluj, 1925, XVIII, p. XX I [săpături arheologice]; 
I. Andrieşescu. Vasile P6rvan, XXII, 1929, p . 147; 
[săpătur i]: C. Daicovici, Raport, ACMI, 1942, p. 102 -
103 [reluarea săpăturilor după 10 ani de întrerupere, 
descoperiri făcute], p. 104 [acoperirea zidurilor] 
ibidem, 1943. p. 1'134 [terminarea săpăturilor, aducerea 
materialului la Institutul de Studii Clasice], p. 70 
[lucrări şi cercetări ale profesorului C. Daicoviciu]. 

COSTEŞTI, jud. Storojineţ, azi în URSS 
Aşezare din epoca de bronz: 

C. Ambrojevici, Raport, ACMI, 194 2-. p . 173 [ceramică 
„în şnur"]. 

Biserică de lemn: I. Nistor, P. Luţa, 

RSR Cernăuţi 1933-1934, XXVIII, 1935, p . 74 [amî
narea dărîmării]: ibidem, XXVIII, 1935, p. 137 [dărî
marea bisericii de lemn din 1785, foto la p. 139 şi 140). 
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COSTEŞTI, jud. Vaslui 
B i s e r i c a I I: Procese verbale, ACMI, 1942, 

p. 20 [dărîmată de cutremur]. 
COSTEŞTI, jud. Vî lcea 
Comun a: N . Gh1k2-B Jdrşti, Oficiale . A1e-

moriul pe 1932, XXVI, 1933 , p. 190 [l ucră ri de clocu
mert~ţ1e]: A. SacerdoţEanu, Inscripţii ş1 insemnc'.r, din 
CostEŞti- Vîlcea. XXVIII, 1935. p. 97-109 [bist··1cile 
cin Gruşc.tu, Săcătt:ri, Grămqti . Ciorcbcşti. Pictreni, 
Păpuşa, Ţigănia, Vărateci. cruci, fîntîni, foto): idem, 
Raport, XXX, 1937, p. 46-47; N. Gh ika- Budeşt1, 
L'ancienne orchitecture, XXXV, 1942, p. 52 . 

B i s e r i c a A d o r 1n i r e a M a i c i 1 Do m
n u I u i - Ferigi Ie: A. Sacerdoţeanu, Inscripţii 
şi însemnări din Costeşti-Vi/cea, XXVIII, 1935, p. 97, 
100 nota 2: idem, Report, XXX, 1937. p . 46, 47 [ne
terminată, pictură necorespunzătoare]. 

B i s e r i c a d e I e m n A d o r m i r e a M a i
c 1 1 D o m n u I u i - G r u ş e t u; c r u c e d i n 
1820: A. Sacerdoţeanu, Inscripţii şi însemnări din 
Costeşti-Vîlcea, XXVIII. 1935, p. 100-102 [istoric 
inscripţii, însemnări, foto]; idem, Raport, XXX, 1937, 
p. 46. 

Curtile boierilor Cuceşti-că
t unu I Munteni: A. Sacerdoţeanu. Inscr i pţii 
şi însemnări din Costeşti-Vi/cea, XXV III, 1935, p . 101. 

B i s e r i c ă d e I e m n - M u n t e n i: A . 
Sacerdoţeanu, Inscripţii şi însemnări din Costeşti-Vi/cea, 
XXVIII, 1935, p. 101 [aceeaşi cu biserica Gruşetu?] . 

Cru ci: în cimitirul Ferigile (1756), la Beleteşt1 
(1798), la Vîrful Muntelui (1829) : A. Sacerdoţewu, 
Inscripţii şi însemnări din Costeşti-Vi/cea, XXVIII, 1935. 
p. 109. 

COSTEŞTI! DIN VALE, jud . Dîmboviţa 
C a s ă b o i e r e a s c ă : N. Iorga, Biserici dîm

bovicene, XXXII, 1939, p . 43 [descriere]. 
B i s e r i c a S f. G h e o r g h e : N. Iorga, Arto 

rom6neoscă in Banatul muntos, XXXI, 1938, p . 166 
[cu „migăloasă trudă artistică"); idem. Biserici dim
bovicene, XXXII. 1939, p. 41-43 [descriere, foto]. 

COSTI, vezi Galaţi, sat Costi. 
COSTINEŞTI, jud. Botoşani 
C. Moisil, Istoricul cercetărilor preistorice, III. 1910, 

p. 116 [săpături ale lui Gr. Buţureanu şi N. Beldiceanu 
la 1895, cultură tip C ucuteni]. 

COSTIŞA. corn., jud. Neamţ. 
A ş e z a r e p re i s t o r i c ă: C . Mătasă, Cer

cetări din preistoria judeţului Neamţ, XXXI, 1938, 
p. 120-122 [cu foto ceramică şi obiecte găsite]. 

COŞARNIŢA, jud. Soroca, azi în URSS 
Bis erica Sf-ţii Trei Ie rarhi: Gh. 

Bezviconi, Comunicări. Material istoric din Bosorob10, 
XXXIII, 1940, fasc. 103, p. 46 [din 1812. ctitor, 
morminte]. 

COŞEŞTI. jud. Vaslui 
Co Ii na Făgăraş: V. D umitrescu, Inscrip

ţiuni preistorice în Rom6nio?, XXIV, 1931. p. 87-90 
[fragmente ceramice care după O . Tafral i ar corţine 
I itere incizate sau pictate]. 

COŞOTENI, jud. Teleorman 
Mănăstirea Drăgăneşti-Ţig ănia 

c u b i s e r i c a S f. D u m i t r u : Al. Lapedatu, 
Piatra mormfntolă din biserica fostului schit Drăgăneşti, 
VIII, 1915, p . 93 [din 1743]; V. Brătu lescu, Biserica 
Ţigănio-Drăgăneşti, din jud. Teleorman, XIX, 1926, 
p. 125 [inscripţie]: V. Drăghiceanu, Mănăstireo 
Vintilă-Vodă (Buzău) . Săpături Io primo fundaţie . XXVI, 
1933. p. 168 [scoasă de sub închinare de către Matei 
Basarab). 
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COŞOVĂŢ DE DUMBRAVĂ, vezi Cosovăţ, jud. 
Mehedinti. 

COŞOVENI, jud . Do lj. 
Staţiune preistorică; mormînt 

a I a n i c: C. Moisi I, Produsele industriei preistorice, 
IV, 1911, p. 84 [topor de aramă, cu deesen la p. 85, 
aflat în colecţia Mar ia I strati - Capşa]; D . Berciu, Gene
ralitc'Îţi asupra preistoriei Olteniei, XXVII, 1934, p. 36 . 
[mormint al an ic, harraşament de argint aurit]; D. 
Berciu şi I. Berciu. A1tichitc'Îţi medievale din Oltenia. 
Descoperiri germanice, XXX, 1937, p. 72 - 76 [tezaur, 
cu foto]. 

B i s e r i c a S f. N i c o I a e: Şedinţele Comi
siunii, 1924, XVII, 1924, p. li [licitaţie pentru lucrări 
de reparaţii]; Raport pe anul 1925, XVIII, 1925, p. 
XVIII [diferite lucrări]. 

B i s e r i c a S f - ţ i i V o i e v o z i : Şedinţele 
Comisiunii, 1931, XXIV, 1931, p. 191 [redeschiderea 
bisEricii dfŞi lucrările nu sunt terminate]; N. Gh1ka-
8udeşti, Oficiale. Report de activitate pe anul 1930, 
XXVI, 1933, p. 143 [control lucrări]; idem, Oficiale. 
Raport de activitate pe anul 1931, XXVI, 1933. p. 190 
[curăţ irea picturii]. 

COŞOVENll DE JOS şi COŞOVENll DE SUS, 
vezi Coşoveni, jud. Dolj. 

CO$ULA. jud. Botoşani. 
Mănăstirea Coşula cu biserica Sf. 

Nicolae: Sedinţele Comisiunii, 1925, XVIII, 1925, 
p. I [desfacerea frescelor, reparaţii]; Raport pe anul 
1921, XVIII, 1925, p. XII [refacerea învelitorii]; Raport 
pe anul 1924, XVIII, 1925, p. XVII [refacerea învelitori 
lor]; Raport pe anul 1925, XVIII, 1925, p. XVIII [refa
cerea acoperişului turlei]; N. Iorga, Mănăstirea Coşu/a, 
XIX, 1926, p. 70--73 [descriere, odoare, foto]; Şedin
ţele Comisiunii, 1926, XIX, 1926, p. XII [vînzarea tablei 
vechi de la învelitori]; P. Demetrescu, Lucrări execu
tate în 1926. XIX, 1926, p, XIV; G. Balş, Biserica sec. 
XVI, XXI, 1928, p . 56-61; 275 [pictura] şi indice; 
P. P. Panaitescu, Fundaţiuni religioase ramdneşti fn 
Go/iţio, XXII, 1929, p. 18 şi nota 6 [după desfiinţarea 
Schitului Ma re , călugării se refugiază la mănăstirea 
Coşu la]; N. Ghika-Budeşti, Oficiale. Raport de activitate 
pe anul 1931, XXVI, 1933, p. 190 [reparaţie mobilier 
şi obiecte de cult]; N . Iorga, Din tesauru/ de artă botu
şăneon, XXXI, 1938, p. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16 (arhi
tectură, pictură, inscripţie. foto, dintre care fig. 1 
şi 2 reprezintă în realitate mănăstirea Vorona]; Pro
cese verbale, ACMI, 1914, p. 34 [Casa Bisericii va 
decide dacă se poate ceda o parte din terenul bisericii 
pentru o şcoală]; ibidem, 1943, p. 64 [restaurarea 
bisericii şi a zidului de împrejmuire]. 

COŞUŞTEA-CRIVELNICU, mănăstire, vezi Fi rizu, 
jud . Mehedinţi. 

COTEANA, jud. Olt 
C. Moisi I, Produsele industriei preistorice, IV, 1911 , 

p . 84 [daltă de aramă]. 
COTMEANA, corn. Cotmeana, jud. Argeş 
M ă n ă s t i re a C o t m e a n a c u b i s e r i

c a Bun a Vestire: Raport general CM/, 1907 
I, 1908, p. 42 [clasare]; Al. Lapedatu, Lucrările Comi
siunii, 1909, li. 1909, p. 95 [cercetare în vederea repa
raţiilor]; Raport general CM/ 1909, 11, 1909, p. 184 
[cerere de întreţinere şi reparaţii], p. 187 [declasare]; 
Sp. Cegăneanu, Ceva despre provenienţa şi arta vechilor 
noastre argintării, IV, 1911, p. 29 [uşi]; I. Kalinderu, 
Al. Lapedatu, Raport general CM/, 1910, IV, 1911, p . 38 
[declasare]; Şedinţele Comisiunii, 1924, XVII, 1924, 
p. IV [reparaţii necesare]; idem, 1925, XVIII, 1925, 
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p. VIII [deviz pentru clopotniţă], p . VIII-IX [aprobare 
fonduri]; Raport pe anul 1921, XVIII. 1925, p. XII 
[reparaţii, subzidiri]; Raport pe cnut 1923, XVIII, 1925, 
p. XV [reparaţii]; Raport pe anul 1924, XVIII. 1925, 
p. XV-XVI [învelitori la zidurile de împrejmuire]; 
V. Drăghiceanu, Monumente representative de veche 
artă rom6nă, expuse în exposiţiife din Paris şi Geneva 
în anul 1925, XIX, 1926, p. 65 [uşi]; Şedinţele Comisiunii 
1926, XIX, 1926, p . VI [reparaţii la biserică]; N . Ghika
BudEşti, Evoluţia arhitrcturii. /,XX, 1927, p. 133-134, 
fig. 81 - 93; ibidem, fi. XXIII, 1930, fig . 196 [qa bise-
1·1cii]; ibidem. IV. XXIX, 1936, fig . 1052 [frreastră]; 
idem, Mănăstirea Cotmeana, XXIV, 1931. p. 176 - 180 
[descr-iere, restaurare, foto, plan]; N . lorv, Les arts 
mineurs en Roumanie. Seconde partie, XXVI, 1933, 
p. 145 [uşile]; E. Vîrtosu, Odoare rom6neşti fa Stambul, 
XXVIII, 1935, p. 5, 8 - 9, 18 [ uşil e vechi a le bisericii 
sîntdinsecolulXVI; [cu foto]; N. lorga,Onouăpublicaţie 
cu vederi de monumente, XXX, 1937, p . 45 [despre 
foto înainte de restaurare]; N. Ghi ka-Budeşti, Artele 
minore bizantine şi rom6ne. XXX, 1937, p . 172 [uşile 
bisericii se află la Muzeul de Artă Religioasă]; N. Iorga, 
Biserica din Zlatna şi problemele ei, XXX, 1937, p . 189 
[N. Vătăşianu are tendinţa de a muta bi seri ca de la 
Cotmeana în secolul XIII); idem, Monumentele noastre 
şi opera Comisiei Monumentelor Istorice, XXXI, 1938, 
p. 49-50 [numai partea din fund a bisericii datează 
de pe vremea lui Mircea, restul e din secolul XVII 
şi din epoca fanarioţilor, foto p. 49]; N . Ghika-Budeşti, 
L'ancienne architecture, XXXV, 1942, p . 11, 20, pi. li, 
VII; N. Iorga. Ce este vechea noastră artă?, XXXV, 
1942, p. 137 [influenţă sîrbească]; C. Bo bulescu, Can
dela de la temelia bisericii din Cotmeana, ACMI, 1942, 
p. 110-136 [istoric, tradiţii, legendă, ceremonia 
aşezării candelei, inscripţii, foto]; Procese verbale, 
ACMI, 1943, p. 38, 64 [restaurarea învelitorii de şiţă, 
a bisericii]. 

COTNARI, jud . laşi 
L o c a I i ta t e a: C. Moisi I, Produsele industriei 

preistorice, IV, 1911, p. 84 [cetate hallstattiană traco
getică]; N . Iorga, Cercetări noi fa Cotnari, XXVIII 
1935, p. 75-76 [originea numelui, istoric, cel mai 
vechi document; inscripţii; catolicism, vii]; V. Dră
ghiceanu, Antichităţile din Cotnari, XXVI, 1933, p . 38 
[vechea colonie catolică avea atunci 70 suflete]. 

a) R u i n e I e case I o r d om n e ş t i ; b) 
B i s e r i c a d o m n e a s c ă C u v i o a s a P a
r as c h i va: Al . Lapedatu, Lucrările Comisiunii, 1908, 
I, 1908, p. 90 [cercetare în vederea reparaţiilor cerute 
la biserică]; Raport general, CM/, 1908, I, 1908, p. 178 
[cercetarea situaţiei bisericii]; Al. Lapedatu, Lucrârile 
Comisiunii, 1909, li, 1909, p. 143 [cercetarea bisericii 
de către Ghika-Budeşti]; Raport general CM/ 1909, 
li, 1909, p. 181 [aprobare reparaţii şi întreţinere la 
biserică], p. 184 [revenire la cererea de reparaţii]; 
I. Kalfnderu, Al. Lapedatu, Raport general CM/ 1912, 
V, 1912, p. 188 [fonduri pentru şindrilirea bisericii]; 
V. Drăghiceanu, Inscripţii de la Cotnari (laşi) ... I. 
Cotnari. Biserica fui Ştefan cel Mare, VI, 1913, p . 134 
[pe pietre de mormînt]; Şedinţele Comisiunii, 1913, 
VI, 1913, p. 199 [intervenţie pentru măsuri de conser
vare a ruinelor curţii domneşti]; G. Balş, Bisericile 
fui Ştefan ce/ Mare, XVIII, 1925, p. 139-141 şi Indice; 
V. Drăghiceanu, Antichităţile din Cotnari, XXVI, 1933, 
p. 37 [ruinele casei domneşti (pivniţă)]; S. Zotta, 
Bisericile din Hîrlău şi Cotnar. După un raport din 
1800 (?), XXVI, 1933, p. 92 [temeliile caselor lui 
Ştefan cel Mare, pivniţă, feredeu, biserică]; N. Iorga, 
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Cercetări noi la Cotnari, XXVIII, 1935, p. 76 (biserica 
înconjurată de pietre cu inscripţii, foto]. 

A c a d e m i a I u i D e s p o t V o d ă: V. Dră
ghiceanu, Antichităţile din Cotnari, XXVI, 1933, p. 37 
urm!le clădirii (pivniţe) şi ale conductelor de olane]; 
N. Iorga, Cercetări noi la Cotnori, XXVIII. 1935, p. 75 . 

Casa parohială, 1933: V. Drăghiceanu, 
Antichităţile din Cotnari, XXVI, 1933, p. 37 (zidită 
pe o veche pivniţă rămasă de la casa parohială veche]. 

Biserica armenească: V.Drăghiceanu, 
Antichităţile din Cotnori, XXVI, 1933, p. 38 (descrierea 
ruinelor: „tem.?liile s-au surpat acum 15 ani"; şi 
această biserică a fost iniţial catolică; pietre de mor
mînt] . 

Paraclisul Sr-ţii Ioachim şi Ana: 
N. Iorga, Cercecări noi la Cotnori, XXVIII, 1935, p. 7~ 
[„tîrzie şi banală înjghebare"]. 

Capela catolică Sf. Leonard, 
Teme Ii e: V. Drăgh iceanu, Antichităţile din Cotnari, 
XXVI, 1933, p. 37-38 [morminte, cu plan şi foto]; 
N. Iorga, Cercetări noi Io Cotnari, XXVIII, 1935, p. 
75 - 76 (ornamentaţii picturale lineare, osuar]. 

Ruinele bisericii catolice Sf. 
M a r i a a I u i D e s p o t V o d ă : Al. Lapedatu, 
Meşterii bisericilor din Ţara Românească, V, 1912, p. 182 
(biserică neterminată, „înaltă de 6 stînjeni în pereţi" 
(N. Costin)]; Şedinţele Comisiunii, 1925, XVIII, 1925, 
p. I [consolidarea ruinelor]; G. Balş, Biserici sec. XVI, 
XXI, 1928, p. 165-170 şi Indice [foto şi planuri]; 
V. Drăghiceanu, Antichităţile din Cotnari, XXVI, 1933, 
p. 37 [a fost biserica îngrijitorilor viilor domneşti]; 
S. Zotta, Bisericile din Hîrlău şi Cotnari. Dupa un raport 
din 1800 (?), XXVI, 1933, p. 92 [„se povîrneşte să 
cadă aflîndu-se pe malul unei rîpi"]; N . Iorga , Cercetări 
noi la Cotnari, XXV III, 1935, p. 77 (biserica nu a fost 
terminată; pietre de mormînt; foto]; B. Slătineanu, 
Despre teracotele sucevene, XXX, 1937, p. 141 nota 1 
(făcută în 1561-1563 pentru saşii de acolo]; Procese 
verbale, ACMI, 1943 , p. 83 (piatra provenită din nărui
rea zidurilor se va recupera pentru repararea incintei]. 

COŢOFĂNEŞTI, jud. Prahova 
Biserica Cuvioasa Paraschiva: 

N. Iorga, Biserici dintre văile Te/eajenului şi Slanicu/ui, 
XXVI, 1933, p. 118-119 [însemnare, cărţi vechi]. 

COŢOFENI, vezi Coţofenii din Faţă, jud. Dolj . 
COŢOFENll DE JOS, vezi Coţofenii din Dos. 

jud . Dolj . 
COŢOFENll DE SUS, vezi Coţorenii din Faţă, 

jud . Dolj. 
COŢOFENll DIN DOS, jud. Dolj 
Aşezare din epoca neolitică şi 

a b ro n z u I u i: C. Moi;i I, Staţiunile preistorice, 
III, 1910, p. 119 [pe harta lui Tocilescu este însemnat 
Coţofenii de Jos, probabil greşit]; D. Berciu, Genera
lităţi asupra preistoriei Olteniei, XXVII, 1934, p. 32 
(civilizaţia Coţofeni]; idem, O colecţie de antichitaţi 
din judeţul RJmanaţi - Gh. Georgescu - Corabia, XXVI I, 
1934, p . 77-80 [cu foto]; Şt.Ciuceanu,RJport,ACMI, 
1914, p. 101 - 102 [obiecte preistorice găsite la locul 
„Botul D!alulu1"]; idem, Raport, ACMI, 1915, p. 
127- 128 [ceramică şi obiecte găsite la „Botul D~alu
lui", foto]. 

COŢOFENll DIN FAŢĂ, jud. Dolj 
„M ă gura I u i Traian": Şt. Ciuceanu, 

Raport, ACMI, 1915 , p. 141-142 (cerere de aprobare 
pentru săpături]. 

Ca sa b o i e r i Io r Co ţ o f e n i: A. Za
goritz, Sculpturi în piatra. Erata, '-llll, 1915, p. 96 [tindă 
cu arcuri trilobate, pivniţă cu bo lţi, sobe vechi]; 
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N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii. IV, XXIX 
1936, p. 116, 117, 118, fig. 1004, 1047. 

Biserica Adormirea şi Sf. Gheor
ghe: Al. Lapedatu, Lucrările Comisiunii, 1909, li, 
1909, p. 45 (cercetare în vederea clasării]; Raport 
general CM/, 1909, li, 1909, p.186 (cercetare în vederea 
clasării]; A. Zagoritz, Sculpturi Fn piatra. Erata, VIII, 
1915, p. 96 (zidită la 1827, tindă frumoasă, desen]; 
Şedinţele Comisiunii, 1925, XVIII, 1925, p . VII (spălarea 
picturii]; I. C. Filitti, Inscripţii şi ctitori din bisericile 
Doljului. IV. Coţo(eni (Dolj) 1830, XXII, 1929, p . 44; 
N . Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii . IV, XXIX, 
1936 , p. 31, fig. 855; idem, L'ancienne architecture, 
XXXV, 1942, p. 52, pi. XXVIII. 

~i serică-Coţofenii de Sus: A. 
Zagoritz, Sclupturi în piatră. Erata, VIII. 1915, p . 96 
(din 1831; construită ca un fel de paraclis al bisericii 
de mai sus, tindă cu arcuri trilobate pe stîlpi de cără
midă]; Şedinţele Comisiunii, 1924, XVII, 1924, p. VI I 
(înto cmire deviz pentru reparaţii]. 

COZEŞTI, jud. Bălţi, azi în URSS. 
Biserică: G. B?zviconi, Comunicări. Material 

istoric din Basarabia, XXXIII. 1940, fasc. 103, p. 44 
[morminte]. 

COZIA, mănăstire, vezi Călimăneşti, jud. Vîlcea. 
COZLA , schit, vezi Piatra Neamţ, jud. Neamţ . 
CRACOVIA, vezi Krak6w, Polonia. 
CRACU MUNTELUI, jud. Mehedinţi 
Biserica Sf. Nicolae: V. Drăghiceanu, 

Monumentele O/teniei. III, XXVII, 1934, p. 118 [legendă 
cu Sf. Nicodim]. 

CRAIOVA, jud. Do lj 
Or a ş: V. Drăghiceanu, Zidurile Băn iei Craiovei, 

III, 1910, p. 192 [scurt istoric al începuturilor oraşului; 
Craioveşti i]; D . Berci u, Generalităţi asupra preistonei 
Olteniei. XXVII, 1934, p. 35 (tezaur „scit"]; N. Iorga, 
Poesia (rancesa asupra monumentelor istorice romdneşt1, 
XXXI, 1938, p. 78 (despre un sonet de Jules Brun); 
Şt. Ciuceanu, Raport, ACMI , 1914, p. 104-106 [cores
pondenţă a familiei Glogoveanu, a lui Barbu Ştirbei 
şi a lui Tudor Vladmirescu. biserici]; ibidem, Raport, 
ACMI, 1915, p. 144-169 [biserici]. 

Cetate : V. Drăgh iceanu, Inscripţii referitoare 
la I. Cetatea Craiovei, V 11 , 1914, p. 194 [săparea unui 
şanţ pe marginea oraşului, în loc de cetate (1810)); 
M. Popescu, Olten ia în timpul stapînirii austriece 
(1718-1739 ). XIX, 1926, p. 106 [proiect de încon
jurare a oraşului cu un zid avînd în faţă un val de 
pămînt]. 

Casele Băniei; Casele domneşti: 
V. Drăghiceanu, Zidurile Băniei Craiovei, III, 1910, 
p. 192 - 194 (istoricul caselor băneşti şi dorn1eşti; 
resturi de ziduri pe strada Hurezi, pisania casei dom
neşti, refăcută de Alexandru I psi !anti. descriere din 
1717 - 1730 făcută de austrieci. plan de situaţie); 
Oficial e. Noi monumente istorice, VI, 1913, p. 197 
(decret de clasare, semnat de Carol I cu expunere 
motive de C. G ., Dissescu şi I. Kal indHu]; Şedinţele 
Comisiunii, 1913, VI, 1913, p. 200 (clasare, cerere de 
„ocrotire"]; M. Popescu, Oltenia în timpul stăpînlfii 
austriece (1718 - 1739), XIX, 1926, p. 106 [proiect 
de întărire a Caselor Bănie i] ; V. Drăghiceanu , Monu
mentele O/teniei. I. XXIV. 1931. p . 112 [cu foto ruine 
ale zidurilor .Băniei]; ibidem. III, XXVII, 1934, p. 99 
[urme vizibile încă în 1909]; N. Iorga, O descriere, 
din 1859 a monumentelor Ţării Româneşti, XXX, 1937, 
p. 85 - 86 (descrierea ruinelor de către Th. Margot , 
în O viatorie]; Şt. Ciuceanu, Raport, ACMI, 1914, p. 103' 
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109 [dărîmarea zidului palatuiui în 1913. foto pivniţă 
p. 103). 

Casa Bibescu. dinf"ll-c:N.lorga,Odes
criere din 1859 a monumentelor Ţ6r11 Românqti, XXX. 
1937, p. 86 [după Th. Margot, O viotoric]. 

H a n u I m ă n ă s t i r 1 1 H o r e z u (H a n u I 
Ne m ţ 1 I o 1·): V. Drăghireanu, Zidurile Băniei 

Cro1ovci, III . 1910. p. 193 194 [îrcri1·1;:t 2roi „Com
paniei Orientale". Descriere dir.tr-Ln ro port ;:ustriac 
din 1718 1730. plan de situaţie şi foto ruine ale 
cuhniei hanulL.i]; idem, Curţile dorrneşti L:rîncovencşti. 
IV. Curţi şi o eonoce (ărîrnate, IV. 1911. p. 63 [menţio
nat într-un raport austriac ca oferir d cele mai bure 
condiţii dr locuinţă. Aici îşi avra reşedir.ţa , în trmpul 
ocupaţiei Oltrniei de avstr ir< i, \ on 5rhrc.n m. cc m2n
dantul militar]; M. Popescu, O!rcria în tirrpul stcpiniti1 
ou striece (1718 - 1739). XIX, 1926, p. 106 [reparat 
de austrieci]. p. 106 rota 1 [rcrrur1t în tet O r icrtLI; 
tîrg anual re ţinea 4 ~ăpt<ir;.îni. rr p~rtqia intlipui 'er, 
plan]: N. lcrga. O descriere din 1859 a mcnumcntclor 
Ţării Romc'.nqt1, XXX. 1937, r. 85 - 86 [c't ră Th. 
Margot. o viotort~; ccpre Ilir.ele h~nL.kij. 
Fundaţia Alex. şi AristiaAman: 

Procese verbale, ACMI. 1914, p. 43 [propunere ce 
anchltă privind folosirea grqită a fonduri lor]; Şt. 
CiLcranu, Raport, ACMI, 1914, p. 110-112 [folosirea 
fonduri 1or în scopuri improprii]; Procese verbale, 
ACMI. 1915, p. 17-18 [primire de ră~puns al primă
riei c~aiova privind folosirea veniturilor Fur.daţiei 
Am<.Cn]. 

Muzeu I „A man": Şt. Ciuceanu. Report, 
ACMI, 1915, p. 146 - 148 [foto portrete; icoară, cruci, 
sfeşnice]. 

M u z c u I d e A n t i c h i t ă ţ i ş i E t n o
g rafie: Şt. Ciuceanu, Raport, ACMI, 1915, p. 
119 120 [înfiinţare, activitate]. p. 144-145 [obiecte 
donate muzeului]. · 

Muzeul de obiecte bisericeşti: 
Procese verbale, ACMI, 1942, p. 44 [condiţii ce în
fiinţare]. 

Ş c o a I a n o r m a I ă d e f e t e : Şt. Ci u-
cear.u, Roport, ACMI, 1914. p. 103 [instalată în fostul 
gimnaziu „Fraţii Buzeşti", ţinea probabil de Bănia 

Craiovei]. 
Biserica Aşu (Harşiu): Şt. Ciuceanu, 

Raport. Anexo 14, ACMI, 1915, p. 116-167 (pi~anic, 
ctitori, evanghelie, foto). 

B i s e r i c a H a g i E n u ş: Şedinţele Com1si
uri1i, 1926, XIX, 1926. p . IX [2prcbare deviz 
de lucrări]; Şt. Cit-ceanu, RGport, ACMI, 1915, p. 143, 
144 [clopot sîrbesc din 1807, foto pisanie]; Anexo 26„ 
p. 169 [inscripţie pe clopot). 

B i s e r i c a M a d o n a D u d u (P r e c i s t a 
d i n D u d): N. Iorga, O descriere din 1859 o monu
mente/or Ţării Româneşti, XXX, 1937, p. 85 [picturi 
de Lccca; după Th. Margot, O viatorie]; Şt. Ciuceanu, 
Ri"porl. ACMI, 1914, p. 98-100, 106 (dărîmarea biseri
cii, morminte, clopot dăruit de Karaghrnrghe in 1811 
bisuicii din Topola, descriere, inscripţii, foto]; ibidem 
1915. p. 14~ [clopotul lui Karaghcorghc din 1811] 
p. 146 [foto icoană). 

fiserica Mîntuleasa-Adormi-
r ca Mai c 1 i Domnu I u i: Şt. Ciuceanu, Report. 
Anexo 6, 11, 22, ACMI, 1915, p. 156-158 [icoane, 
evanghelie. pisanie 1786, foto], p. 163-164 [inscripţie 
pe o icoană, foto], p. 169 [inscripţii pe clopote). 

Mănăstirea Obedeanu cu biseri
ca Buna Vestire şi Sf-ţii Împăraţi: 
Şedinitle Comisiunii, 1924, XVII, 1924, p. X [cercetarea 
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rapcrtului parohiei]; Report pe onuf 1922, XVIII, 1925• 
p. XIV [zugrăveli, rcpar2ti1]; N. Gh1ka-BLdcşti, Ofi· 
ciale. Report ce activitctc pe cnut 1930, XXVI, 1933. 
p. 143 [rc~taurare zL•g răvE I 1]; idem. O{lc1a!e . Memoriul 
pe 1932, XXVI, 1933, p. 190 [ ll'c rări de întreţinere]; 
V. Drăghiccar.u, Monumente:/e Oltcnie1. ///, XXVII, 
1934. f'l· 100 [scurtă de!criere c'in 1909, foto]; N. 
Ghi kz.-Budeşti, Evoluţia arh1tccwru . IV. XXlX, 1936, 
p. 118; Proces€ ve1bale, ACMI. 1915, p. 41 [repararea 
acoperişului], p. 41 [clopot turrat in 1612 la Belgrad 
şi donat de voievodul Karaghcorghc]; Şt. Ciuceanu, 
Report, ACMI, 1915. p . 144, 149, 150 [clopotul lui 
Karcghcorghe, acopuiş strie<t. foto icoană "nată la 
rruzcul „Jlrran"]; Anexa 20, p.161-162 (evarghelie; cu 
foto]; Prccese verbale, PCM!, 1943, p. 51 [aprobare 
deviz re~taurarc). 

B i s e r i c a S f - ţ i i A r o s t o I i : Şt. Ci u
cen u. Report. Anexa 8, 9, 20. ACMI. 1915, p. 160-
161 (pisanie, cvar.ghtlie, in~crirţ11 pe icc.:rc], p. 168 
[.n~cr1pţir pe clcpot(]. 

B i s c r i c a S f - ţ i i A r h a n g h c · 1 : Şedin
ţele ComisiJ.;nii, 1932, XXVI, 1933, p. 98 [recepţie 
lucrări]; N. Ghika-Buceşti, Oficiale. Raport de ecUvi
tate pe anul 1929, XXVI, 1933, p. 142 [restaurare 
din donaţia Paulina Vorvoreanu]; ic'em, O{lcia/e. Roport 
de activitctc pe anul 1930, XXVI, 1933, p. 143; idem, 
Raport de octivirate peonul 1931, XXVI, 1933, p. 189 
[terminarea restaurării]; iccm, Memoriul pe 1932, 
XXV I, 1933, p. 191 [1Epar;:ţii de pictură]; Şt. Ciuceanu, 
Raport. Anexa 24, ACMI, 1915. p. 169 [in~cripţie pe 
clopot]; Proce~e veruole. ACMI, 1942, p. 4 [lucrări 
de con sol ic are şi întreţinere]. 

B i se 1· ic a Sf. D u m i t r u: V. Drăghiceanu, 
Zidurile Băniei Crc1ovei, 111, 1910, p. 194 [suvea de 
paraclis Bănici]; E. A . Pargrati, +Ion Ka!inderu, VII, 
1914, p. 43 şi nota 4 [restaurare începută de Lecomtc 
du NcUy în 1885]; V. Drăghiceanu, Biserico S(. Dimi
trie. Craiova, VIII, 1915, p. 191-192 (inscripţie, pisania 
a fost sfărîmată cu oca;:ia restaurării lui Lecomte du 
NcUy]: N. Ghika-Budeşti, Arhitectura Bisericit domneşti, 
X-XVI, 1917-1923. p. 120 [zidită la 1652 de Matei 
Basarab, descriere sumară, despre plan, fig. 113, p . 108 
şi fig. 121]; Şedinie/e Comisiunii, 1924. XVII, 1924, 
p. li, IV, V, XII. XIII [regim de proprietate], p. IX 
[reparaţii), p. XI (cerere de informaţii cu privire la 
curtea bisericii şi la mobilierul de şantier al lui Lecomte 
du NoUy] , p. XII [restaurare neterminată după 20 
de ani de la începere]; O{lciclc . Raport pe onu/ 1921, 
XVIII, 1925, p. XII [plata pictorilor]; M. Popescu, 
Oltenia in timpul stăpînirii austriece (1718-1739 ), 
XIX, 1926, p. 106 [proiect de fortificaţie, plan]; 
N. Ghika-Budeşti, Evoluiia arhitecturii. fli, XXV. 1932, 
p. 6, 13, 29-30, 48-49; fig. 134 - 137 [foto înainte 
de restaurare]; N. Iorga, Monumentele istortce în vechea 
noastră literatură, XXVI, 1933, p. 108 [biserica descrisă 
într-un raport al lui Alexandru Macedonski în 1832]; 
V. Drăghiceanu, Monumentele Olteniei. li/, XXVII, 
1934. p. 99 [restaurare „nenorocită", descriere din 
1909 înainte şi după restaurare]; N. Iorga, Monumentele 
noastre şi opera Comisiei mom,mentelor Isterice, XXXI, 
1938, p. 55 [restaurare:a lui Lccomtc cu NcUy]; 
N. Ghika-Budeşti, L'ancienne orch1tEcture, XXXV, 1942, 
p. 36 - 37, pi. XVIII; Şt. Ciucc<inu, RGpo:t. Anexo 23, 
ACMI, 1915, p. 169 [inscripţii pe c 'or;otc]. 

B i s e r i c a S f. G h e o r g h e N o u ş i 
Intrarea în biserică: V. Drăghiccanu, 
Pisania bisericit Sf. Gheorghe Nou din Craiova, VIII, 
1915, p.192 (şi ctitori]; Şt. Ciuceanu, Raport. Anexe 16, 
ACMI, 1915, p. 166 [inscripţii pe clopote]. 
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XXVI. 1933, p. 141 [lucrări de conservare]: idem, 
Oficiale. RapJrt de activitate pe anul 1930, XXVI, 1933, 
p. 142 [lucrări de restaurare]: idem, Oficiale . Raport 
de oct1v1tate pe anul 1931, XXVI, 1933, p. 189 (lucrări 
de reconstituire şi reparaţie]; V. Drăghiceanu , Monu
mentele O/teniei. III, XXVII, 1934, p. 104 (în stare de 
ru nă la 1909]; N. Iorga, O descriere din 1859 a monu
mentelor Ţârii Romdneşti, XXX, 1937, p. 86 (după 
Tn. Margot, O viatorie]; N. Ghika-Budeşti, L'ancienne 
architecture, XXXV, 1942, p. 27, pi. XIII; E. Costescu, 
Rescaurarea bisericii Mihai-Vodă din Bucureşti, XXXVI, 
1943, p. 59 [absidi ole]; Şt. Ciuceanu, Raport, ACMI, 
1914. p. 101, 107 [dărăpănare, plouă înăuntru]; Procese 
verb:ile, ACMI, 1915, p . 41 [reparaţii strict necesare]; 
ib1aem, 1943, p. 46 [restaurarea învelitorii]. 

CRASNA. jud . Gorj 
Schitul Crasna cu biserica Sf. 

Nicolae: I. Kalinderu, Al. Lapedatu, Raport 
genera/ CMI, 1910 , IV, 1911, p. 37 [refacerea acoperi
şului biseriLii]; idem, Raport general CMI, 1911, V, 
1912, p. 41 [aco perirea bisericii şi clopotniţei, amena
jare camere pentru vizitatori]; Raport pe anul 1921, 
XVI II, 1925, p. XIII [reparaţie zid înconjurător, aco
periş stăreţie şi clopotniţă]; Raport pe anul 1925, XVIII. 
1925, p. XVIII (diferite lucrări]: Şedinţele Comisiunii, 
1926 , XIX, 1926, p. X (lucrări planificate pe 1927]; 
N . Ghika-Bud eşti, Evoluţia arhitecturii. III, XXV, 1932, 
p. 87; Procese verbale, ACMI, 1942, p. 38 (fonduri 
pentru lucrări). 

CRASNA, schit, jud. Prahova, vezi Izvoarele . 
CRĂCIUNA , cetate, vezi Odobeşti, jud. Vrancea. 
CRĂCIUNEŞTI. jud. Cluj 
RSR Cluj 1925, XVIII, 1925 , p. XXI [săpături 

arheologice]. 
CRĂIEŞTI, jud. Gal aţi 
B i s e r i c a S f. N i c o I a e: Raport pe anul 

1925, XVIII, 1925, p . XVIII (diferite lucrări). 
CRĂSANll DE SUS, jud . Ialomiţa 
Statiunea „Piscul Crăsan i "; aşe

zare f~rtificată din epoc a fierului: 
C. Moi sil, Istoricul cercetărilor preistorice, III, 1910, 
p . 116: idem, Staţiunile preistorice, III, 1910, p. 123; 
R. Vlădescu-Vulpe, Mostiştea-Călăraşi, XVII, 1924, p. 83; 
D. Berciu, O colecţie de antichităţi din judeţul Romanaţi 
- Gh . Georgescu-Corabia, XXVII, 1934, p. 83 [foto obi
ecte); I. Andrieşescu, Vasile Pdrvan, XXII, 1929, p. 147. 

CRĂSNĂŞENI, jud. Orhei, azi în URSS 
B i s e r i c ă: G. Bezv icon i, Comunicări. Material 

istoric din Basarabia, XXXIII, 1940, fasc. 103, p. 45 
[ctitor, morminte]. 

CREDINŢA, jud. Constanţa 
V. Pârvan, Cetatea Tropaeum. Consideraţii istorice. 

li, IV, 1911, p. 164 [monument votiv cu inscripţie 
greacă]. 

CREMENARI, jud . Vîlcea 
Bi serica Intrarea în biserică şi 

Sf. N ic o I a e: N. Iorga, Trei biserici muntene, 
XXIV, 1931, p. 54-60 (descriere, ctitor, inscripţii, 
foto): N. Gh1ka-Budeşti, Evoluţia arhitecturii. IV, XXIX, 
1936, p. 118. 

CREMENCIUC, j ud. Soroca , azi în URSS 
B iserică din 1899:G.B~zviconi,Comuni

cări. Material istoric din Basarabia , XXXIII, 1940, fasc. 
103, p. 47 [ctitor, mormînt]. 

CREMICOVSKI. mănăstire. E,ulgaria 
G. Balş, O biserică a fui Radu cel Mare ln Serbia la 

Lopuşnia, IV, 1911 , p. 199 nota 1 [mormintele a doi 
dintre copi ii lui Radu Voievod]. 

CREŢEŞTI, vezi Craiova, satul Leauna de Jos . 
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CREŢULEŞTl-MÎNĂSTIREA, vezi Mînăstirea, jud . 
Dîmboviţa. 

CREVEDIA MARE. jud . Giurgiu 
B i s e r i c a S f - ţ i i C o n s t a n t i n ş i E I e

n a, Sf-ţii Apostoli, Sf. Spiridon: 
V. Brătulescu, Biserica din Crevedia, XIX, 1926, p. 88 
(pisanie] . 

CREVEDIA MICĂ, jud . Giurgiu 
e. i s e r i ca S f . G h e o r g h e: V. Brătulescu, 

Biserica din Crevedia Mică, XIX, 1926, p. 89 [inscripţie]. 
CRICĂU. jud. Alba 
B i s e r i c ă r e f o r m a t ă c u r u i n e c e

t a t c sătească: V . Brătulescu, Biserici din Tran
silvania. Biserici lntărite, XXX, 1937, p . 16- 19, 31, 38 
[cu foto şi releveu]. 

CRICIOVA, jud. Tim iş 
Dealul Mănăstirii: RSR Lugoj, 1925, 

XVIII, 1925, p. XXIII (săpături arheologice]. 
CRIMCA, mănăstire (neidentificată) 
N. Iorga, Cronică. O mănăstire necunoscută, XXII, 

1929, p . 95 [menţionată într-un act din 1816] . 
CRISCEATIC, jud. Cernăuţi, azi în URSS 
B i s e r i c a S f. I o a n T e o I o g u I a f o s

t u I u i s c h i t C r i s c e a t i c: P. Luţia, RSR Cer
năuţi 1921 - 1925. Secolul al XVIII-iea, XIX, 1926, p.128 
(ctitori, datare]; idem, RSR Cernăuţi 1924, XX, 1927, 
p. 41 [restaurare, ctitorie răzeşească din 1765, foto la 
p. 40]; idem, RSR Cernăuţi, 1925, XX, 1927, p. 42 
[terminarea restaurării]; I. Nistor, P. Luţa , RSR Cernă
uţi, 1933- 1934, XXVIII, 1935, p. 74 (aprobare pentru 
iconostas nou şi alte I ucrări de restaurare] ; V . Brătu
lescu, Biserici din Bucovina, XXVIII, 1935, p. 88-89 
[situaţie, ctitor, pictură, i nscripţii, reparaţii, foto 
p . 136 - 138]; I. Nistor, P. Luţa, RSR Cernăuţi, 1935, 
XXVIII, 1935, p. 137 - 139 [istoric, restaurare, refacere 
iconostas, foto]; P. Luţa, RSR Cernăuţi, 1936, XXX, 
1937 , p. 95 [iconostas restaurat, biserica refăcută şi 
redată cultului]. 

CRISTEŞTI. jud. laşi 
C. Mătasă, Cercetări din preistoria judeţului Neamţ, 

XXXI, 1938, p. 131 [amforă] . 
CRISTIAN, jud. Braşov 
Biserica ortodoxă Adormirea 

Maicii O om n u I u i: Şedinţele Comisiunii, 1931, 
XXIV, 1931, p . 190 [aprobare referat despre pictură]; 
Şedinţele Comisiunii, 1932, XXVI, 1933, p . 96 [aprobare 
deviz restaurare], p. 98 [nu se vor spoi picturile]. 

CRIŞ, jud. Mureş 
Ca s t e I u I B e t h I e n: N. Iorga, Vederi arde

lene ln cartea unui engles, XXXIII, 1940, p . 2 (după 
Charles Boner, Ardealul, ţara şi oamenii, Leipzig, 1868]. 

CRIULENI. jud . Orhe i, azi în URSS 
B i s e r i că: G . Bezvi coni, Comunicări . Material 

istoric din Basarabia, XXXIII, 1940, fasc. 103, p. 45 
[morminte]. 

CRIVINA, Bulgaria 
N . Iorga, ln legătură cu o „Călăuză" necunoscută a 

maiorului D. Papazoglu, XXX II, 1939, p. 145 [victorie 
rusească în 181 O] . 

CRÎNG, jud . Buzău. 
C. Moisil, Staţiunile preistorice, III, 1910, p. 122 

(pc harta lui Tocilescu]. 
C RUCEA MANDll, vezi Slon, jud. Prahova. 
CRUCILE, vezi G ruiţa, jud. Do lj. 
CRUŞEVAŢ, vezi Krufovac , Yugoslavia. 
CRUŞOVU, jud. Olt. 
A ş e z a r e n e o I i t i c ă ( c t. I t u r a V ă

d astra): D. Tudor, Antichităţile din Rom6nia , 
XXVI, 1933, p. 78 [urme romane]. 
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CUBOLTA. jud. Bllţi, azi 1n URSS 
B iserică: G. B:zviconi . Comunitari. Materia l 

istoric din Basarabia, XXXIII. 1940, fasc. 103, p . 43 
[ctitor, morminte]. 

CUCEVIŞTE. jugoslavia (Kuc.eviste). 
Biserica Mai c i i D omnu I u i ; G. ~·a I ş, 

Bisericile lui Ştefan cel Mare, XVIII. 1925, p. 163 
[plan]; N. Ghika-Budeşti, Biserico din Hîrtieş!l-Musce l, 
XXVII, 1934, p. 20 - 21. 

CUCI, jud . Mureş 
St a ţ i u n e p re ist o r i c ă: C. Daicoviciu. 

Raport 1943. III . Lucrările Muzeului Regional din Alb.o
lu/ia, ACMI, 1943, p. 185 [săpături I. şi D. Berc iu; 
material adus la Alba Iuli a]. 

CUCUEŢI, jud. O lt 
Biserică sec o I u I XIX: N. Iorga. O explo

raţie arheologică şi istorică o judqulu1 Olt . XXV I, 1933. 
p. 121 (biserică „grosolană", documente; recenzie la 
I. Ionaşcu. Biserici Olt]. 

CUCUTEN I. jud. laşi 
Aşezări din e poca neol i tică 

( c u I t u r a e p o n i m ă ) I a „C e t ă ţ u i a" 
şi „D 1 mb u I morii": C. Mo1 sil, lstoncul cerce
tărilor preistorice, 111. 191 O, p . 116 [săpături efectuate de 
Beldiceanu în 1882]; idem, li . Staţiunile preistorice. III, 
1910, p. 171 - 172 [cu desene de obiecte la p.175); idem, 
1/1. Produsele industriei preistorice, IV, 1911. p. 86 - 88; 
C. Dascălu. Săpăturile de la Cucutcni. Septemvrie
Octomvrie 1909 şi 1910, III, 1910, p. 195 - 196 [obiecte 
la Universitatea din laşi] ; id em Săpăturile de la Cucuteni 
şi colecţia Buţureanu, IV, 1911. p. 106- 107; I. Andrie
şescu, Asupra epocii de bronz în Romdnia, VIII, 1915, 
p. 155 [cercetările lui Hubert Schmidt]. 

CUEJDIN, jud. Neamţ 
B i s e r i c a s c h i t u I u i R u n c u : Procese 

verbaie, ACMI. 1942. p . 60 [restaurare]. 
CUENI. jud . Vîlcea 
B i s e r i ca Sf. N i co I a e: Sedinţele Comisi-

unii, 1926. XIX, 1926. p . li [aprobare reparaţii]. 
CUHEA. vezi B'.Jzdan Vodă, jud. Maramureş. 
CUHNEŞTI, jud. Bălţi, azi în URSS 
B iserica din 1873: G. B ~zviconi. Comunicări. 

Material istoric din Boso robia. XXX 111, 1940, fasc. 103, 
p. 43 [ctitor. morminte] . 

CUMPĂNA jud. Constanţa 
V. Pârvan. Cetatea Tropaeum. Consideraţii istorice• 

IV, 1911, p. 5 [inscripţii romane din anul 142]; P. Ni
corescu. Monumente nouă din teritoriul oraşului Torni, 
IX, 1916. p. 78 - 80 [cimitir turcesc, coloană cioplită, 
cu inscripţie]. 

CUNEŞTJ, jud. Ial omiţa 
A ş e z a r e n e o I i t i c ă ( c u I t u r a G u

m e I n i ţ a). I a „M ă g u r a C u n e ş t i I o r": 
R. Vlădescu-Vulpe, Mostiştea-Călăraşi, XVII, 1924, p . 85, 
86, 87. 

CURĂTEŞTI . jud. Călăraşi 
La „Grădiştea mare'' (Grădiştea 

Cură t e şti): R. Vlădescu-Vulpe, Mostiştea-Călă
roşi, XVII, 1924. p. 81 [urme neolitice]. 

CURCHI, mănăstire, vezi Vatici, jud. Orhei. 
CU RLENI, jud. Orhei, azi în URSS 
B is er ica Sf-ţii Voievozi: G. B!"Z-

viconi, Comunicări . Material istonc din Basarabia, 
XXXIII, 1940, fasc. 103, p. 45 [mormînt]. 

CURSEŞTI [- DEAL? -VALEl], jud. Vaslui 
B i s e r i c a S f. N i c o I a e ( l) : Procese verbale, 

ACMI , 1943, p. 64 [aprobare deviz restaurare]. 
C URTEA, jud. Timiş 
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!?.\serica de lemn Cuvi oasa P;;ras
c hi va: Procese verbale, ACMI, 1943. p. 65 [restaura·e]. 

CURTEA D E ARG EŞ. jud. Argeş 
O r a ş: V. Drăghiceanu, Curteo domnescă din 

Argeş. Note istorice şi arheologice, X-XVI, 1917-1923, 
p. 9 - 76 [ş i mai ales capitolul: „Consideraţii istorice 
asupra oraşului Argeş", p. 27 - 30]; C . Moisil, Manete 
vechi gâsite în săpâturile de la Curtea de Argeş, 3, 4, 
X-XVI, 1917-1923, p. 152; G. Olszewski, O spadă 
din veacul al XIV-iea, XV II , 1924, p. 79, 96; Şedin ţele 
Comisiunii, 1925. XVIII, 1925, p . VIII [săpături Drăghi 
ceanu]; N . Iorga. O nouă carte despre Curtea-de-Arreş, 
XXX II , 1939, p. 141 - 142 [recenzie la Gr . lont!:u, 
Curtea de Argeş]. 

Curtea domnească: V. Drăghiceec1u 
Curtea domnească din Argeş. Note istorice şi arheolo[ice 
X-XVI. 1917 - 1923 p. 5 [plan], p. 27 - 30 [consider;;ţ1i 
istorice asupra oraşului Argeş. cu foto şi reproduceri] 
p. 43 - 58 [săpăturile din Curtea domnească]; idem 
jurnalul săpături/or din Curtea domnească o Argeşu !u1 , 
X-XVI, 1917 - 1923, fig. 135 - 140, 150 - 155, 162, 
165 [foto ruine Casa domnească], p . 148- 149 [să ;:iă
turi în incinta curţii domneşti]; C. Moisil, Mor:-tc 
vechi g&site în săpăturile de la Curtea-de-Argeş, X-x·;1, 
1917- 1923, p. 152; Raport pe anul 1922, XVIII, 1925, 
p. XIV [consolidarea zidurilor Casei domneşt]; 
N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitectum. I, XX, 1927, 
p. 123; R. Gassauer, Teracote sucevene, XXX, 1937, 
p. 153 [teracote găsite la Casa domnrască]. 

B i s e r i c a A d o r m i r e a M a 1 c i i D o ·,;
nu I u i - Dr u j eşti: N. Iorga, O noua cete 
despre Curtea-de-Argeş, XXXII, 1939, p. 142 [recer:1e 
la Gr. Ionescu, Curtea de Argeş]. 

B i s e r i c a A d o r m i r e a M a i c i i D o -n
n u I u i - O I ari: V. Drăghiceanu, Inscripţii. Bise
rica Olari, Curtea de Argeş, IX, 1916, p . 95; N. lorgd. 
Biser ico Valeo Danului, X-XVI, 1917- 1923, p. 193 
[scurtă descriere, tip părăsit]; P. Demetrescu. lucr.;;ri 
executate în 1926. 111, XIX. 1926, p. XIV [subzi diri, 
reparaţii la ziduri şi la în vei itoarea de şindrilă a scării]; 
N . Ghika- BJdeşti, Evoluţia arhitecturii. III, XXV 1932, 
p. 38. 79-80, fig. 362 - 372; N Iorga. O noua corte 
despre Curtea-de-Argeş, XXX li, 1939. p. 142 [recenz ;e la 
Gr. Ionesc u, Curteo de Argeş]. 

B i s e r i c a C ă p r e ş t i : Şedinţele Comisiunii, 
1932, XXVI, 1933, p. 99 [propunere de redeschide.re]. 

B i s e r i c a E p i s c o p a I ă a f o s t e i M ă
n ă s t i r i a A r g e ş u I u i : Al . Lapedatu lucrările 
Comisiunii, 1908. I, 1908, p. 90 [fonduri alocate ui 
Lecomte du Noliy pentru lucrări de întreţinere]; 
Raport general CM/, 1908, I, 1908, p. 177 [CMI nu mai 
po~te recomanda Ministerului alocări de fonduri pentru 
Serviciul de Restau rări al lui Lecomte du Noliy pînă 
ce ace~ta nu ju stific ă sumele dLja acordate]; Al. Lap<:da
tu, Cronică. Cîteva cuvirt~ de lămurire cu pn'lirc /.1 
conservarea monumer.telor, li, 1909, p. 93 [o; ct re de 
mormînt expuse distrugerii); S. Cegănfar'IU, Ceva cu 
privire la meşterul Mcnolc, III, 1910, p. 44, 45. 46, 47 
[Manole lucrează la B istriţa, Mănăst1n:a D •alul, i, 
Mitropolia din Tîrgovişte şi apoi la Curtea de A·gq]; 
O . Lugoşianu. Stampe vechi infăţ1şind m&năstlfea Cuqi1 
de Argeş, IV, 1911, p. 24 - 28 [se reproduc două gravuri 
de Luigi Mayer din 1801, cu legend ele lor]; S. C:gă· 
ncanu, Ceva despre provenienţo şi arto vechilor noastre 
argintării. IV, 1911 , p. 29 [înrudi re între ornamentaţi3 
scaunului lui Hrel de la mănăstirea Rila şi ornamentaţia 
bisericii]; V. Drăghiceanu, Epitaful primului episcop al 
Argeşului, Iosif, IV, 1911, p. 107 [la biserica Antim d1f} 
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Bucurt:şti, în versuri] ; Al. Lapedatu, /coonE/e lui Bor
novski-Vodă de Io Moscovo şi zugra(li Trei Erorhilor din 
laşi, V, 1912, p. 112 [biserica din Argeş a fost sfinţită cu 
9 ani înainte de terminarea zugrăvirii); I. D. Trajanescu, 
Mitropolia din Bucureşti. V, 1912, p. 143-144 [mutarea 
mitropcliei de la Argeş la Tîrgovişte în 1517; la Argeş 
nu rămîne.decît mănăstire şi arhimandrie]; Al. Lapedatu 
Meşteri 1 bisericilor din Ţara Rom6nească, V, 1912, p. 180-
181 [meşt~rul Manole şi alţi meşteri din Bistriţa], 
p. 183 [piatra de mormînt a lui Radu de la Afumaţi); 
G. Ba lş, S(întul Munte, VI, 1913, p. 36 [influenţă atho
nită la boltirea pronaosului): S. Cegăneanu, Cîteva 
observaţiuni în legătură cu vechia mitropolie din Tlrgovişte, 
VI, 1913, p. 124- 125 [consideraţii tipologice, influenţe 
sîrbeşti şi armene]; E. A. Pangrati, Ion Kalinderu, VII, 
1914, p. 43 [înfiinţarea în 1875 a unei comisii care să 
studieze posibilităţile de restaurar·e a mănăstirii. 

Lecomte du Nouy însărcinat cu lucrarea (1875)): 
Al. L. Demetrescu. Mărturii documentare despre Mănă
stirea Argeşului, VII, 1914. p. 142- 144 (documente din 
1682, inscripţie din 1804, hrisov din 1806, reparaţii, 
activitatea episcopului Iosi f I 1793 - 1819): N . Iorga, 
O-inscripţie pierdută, VIII, 1915. p. 122- 123 (descrierea 
bisericii de Vaillant în La Roumanie, Paris, 1844): idem, 
Sculptorul rt(aceri i de la Biserica Episcopală din Argeş, 
IX, 1916, p. 19...:20 [Grigore Cornescu, maestru pie
trar iscălit pe parte:a ~tîngă a uşii de intrare, foto); 
V. Drăghiceanu, Curtea domnească din Argeş. Note istori
ce şi arheologice, X-XVI. 1917-1923, p. 9 [„minune 
arhitectonică"), p. 17 [construcţia biserirn], p. 25 
[pomelnicul mănăstirii]: N. Iorga, Biserica din Valea 
Danului, X-XVI, 1917 - 1923, p . 196 [irfluenţe la 
execuţia tîmplei, aflată azi în biserica Vale;a D:nul ui 
(foto la p. 195), tîmpla nouă aşezată de Lecomte du 
Nouy]: Raport pe anul 1923, XVIII, 1925, p. XV [refa
cerea învelitorii şi pardosel11); V. Drăghiceanu, Monu
mente representative din vechea artă rom6nă, expuse în 
exposiţiile din Pans şi Geneva în anul 1925, XIX, 1926, 
p. 62 - 63: N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitectuni. /, 
XX, 1927, p. 140 146, fig. 143 181 : ibidem. li, 
XXIII, 1930, fig.194 [mormîntul lui Radu de la Afumaţi); 
ibidem. IV, XXIX, 1936, Indice: N. Iorga, Biserico epis
copală din Argeş în literatură, XXIV, 1931, p. 136: 
idem, Monumentele istorice în vechea noostră / 1teratură, 
XXVI, 1933. p. 111 - 115 (descriere admirativă a lui 
P. Verussi]: idem, O descriere în versuri o Bisericii Epis
copale din Curtea-de-Argeş, XXVI. 1933, p. 116 [despre 
poemul lui R. Scriban]: R. Scriban, Catedralo episcopiei 
Argeşului, XXVI, 1933, p. 116-117 (poem]: V. Brătu
lescu, Elemente pro(one în pictura religioasă, XXVII, 
1934, p. 53 [foto piatră de mormînt a lui Radu de la 
Afumaţi; vezi şi nota 2] ; N. Iorga, Mai vechi apărători 
oi stilului monumente/or bisericeşti, XXVII, 1934, p. 91 -
94 (critica restaurării lui Lecomte du Nouy, opoziţia 
lui Th. Aman, di~cuţii în Sf. Sinod]: N . Iorga. O descriere 
din 1859 o monumentelor Ţării Romdneşti, XXX, 1937, 
p. 84-85 [după Th. Margot, O viatorie, descrierea 
bisericii]; N. Gh ika- Budeşti, Raport pe· anul 1935, 
XXX, 1937, p. 190 [repararea învelitorii de plumb); 
N. Gh1ka-Budeşti, Restaurarea bisericii mari a mănăstirii 
Cozia. Memoriu/. XXXI, 1938, p. 23, 24, 25, 26, [turle, 
acoperişul biseric ii ]; N. Iorga, Monumentele noastre şi 
opero Comisiei Monumentelor Istorice, XXI, 1938 , p . 
53 -54 [restaurarea lui Lecomte du Nouy; cu foto]: 
idem, Poesio (rancesă asupra monumentelor istorice romd
neştl, XXXI, 1938, p . 78 [poem de Jules Brun]; idem, 
Cronică, XXXI, 1938, p. 189-190 [asemănarea ornamen
taţiei bisericii cu cea arabă. Trimitere la A. Gayet, 
L'Art arabe], p. 190 [influenţă sîrbească, cf. Millet]: 
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idem, O nouă carte despre Curteo de Argeş, XX>.!], 
1939, I?· 142 [recenzie la Gr. Ionescu, Curteo de Argeş! 
idem, ln legătură cu o „Căliiuză'' necunoscutâ o maiorului 
D. Papozoglu, XXXII, 1939, p. 147 [despre o litografie 
din 1860); N. Ghika-Budeşti, L'oncienne orchitecture, 
XXXV, 1942, p. 22 - 23, 28, pi. X, XIV; N . Iorga, 
Ce este vechea noastră artd?, XXXV. 1942, p. 135, 
136, 137, fig. 4 [despre stil, „refăcută foarte rău afară 
de soliditatea materialelor"; arhitectură sîrbească de 
tip Studeniţa]; Procese verbo/e, ACMI, 1914, p. 54 
[adăpostirea pietrelor cu inscripţii]; N . Iorga, Ce este 
un monument istoric, ACMI, 1914, p. 134- 135 [vechea 
înfăţişare, restaurarea lui Le:comte du Nouy]; Procese 
verbale, ACMI, 1942, p. 53 [zugrăvire]; ibidem, 1943, 
p. 55 [lichidarea lucrărilor executate], p. 84 [restaurarea 
învelitorii baldachinului din faţa b!serici i]. 

Biserica Intrarea în Biserică
B rad Bătu ş ari: V. Drăghiceanu, Inscripţii. 
Biserico Brad-Botoşari. Curtea-de-Argeş, IX, 1916, p. 95; 
Şedinţele Comisiunii. 1932, XXVI, 1933, p . 99 [propunere 
de redeschidere]; N. Iorga, O noud carte despre Curtec
de-ArgEŞ, XXXII, 1939, p. 142 [recenzie la Gr. Ionesc u , 
Curtea de Argeş]; Procese veruole, ACMI, 1943, p. 38 
[lucrări de întreţinere], p. 44 [aprobare deviz pentru 
restaurarea pict •Jri 1]. 

M i t r o p o I i a v e c h e ( , ,s p a r· t ă" d e 
Neagoe Basarab): V. Drăghiceanu, Curtea 
domnească din Argeş. Consideraţiuni istorice osupra secc
lilor III-iea şi XIV-iea, X-X\'._I, 1917 - 1923, p. 17. 

B i s e r i c a S f - ţ i i I n g e r i ( A r h a n-
g he Ii): V. Drăghiceanu, Inscripţii . Biserica S(. Ar
hcngheli, Curtea de Argeş, IX, 1916, p . 95: N. Iorga, 
Biserica 1Vo/ea Donu/ui, X-XVI, 1917- 1923. p . 193 
[pictură) : N. Gh i ka-Budeşti, Evoluţia arhitecturii. IV, 
XXIX, 1936, p. 35. 44. 58, fig. 131 - 138: N . lorgc., 
O nouă carte despre Curteo-de-Argeş, XXXII, 1939, 
p. 142 [recenzie la Gr. Ionescu, Curteo de Argeş]. 

Biserica Sf. Nicolae-Domneasc 2: 
Raport general CM/, 1909, li, 1909, p. 185 [vechime, 
ameninţă cu prăbuşirea, lucrări urgente]; N. Ghika
Budeşti, Biserica domnească din Tlrgovişte, III. 1910, 
p. 18 (înălţimea turlei]; I. Kalinderu, Al. Lapedatu, 
Raport general CM/, 1910, IV, 1911, p. 38 39 [necesi
tate urgentă de consolidări]; G. Balş, N. Ghika-Budeştr, 
Messembrio, V, 1912, p. 10, 17, 19 [comparaţia planului 
bisericii cu cel al bisericilor Sf. Ion Aliturghitos, Panto
crator şi Sf. Paraschiva din Messembria], p . 16 [nişe 
în pereţii turlei]: I. Kalinderu, Al. Lapedatu, Roport 
general CM/ 1911, V, 1912, p. 40 [consolidări. reparaţii, 
„căutarea formelor vechi"]; V. Drăghiceanu, Inscripţiile 
de la biserica S(. Nicolae Domnesc din Curtea de Argeş, V, • 
1912, p. 95 - 96 [pe un clopot, morminte domneşti şi 
ale familiei Brătianu]; Al . Lapedatu, Meşterii biserici/or 
din Ţara Rom6neoscă, V, 1912, p. 178 (piatra de mor
mînt a I ui Radu I executat~ de un ungur: Gheorghe; 
meştui din orientu l grnesc]: I. Kalinderu, Al. La
pedatu, Report ,eencro/ CM/, 1912. V, 1912. p. 186 
[reparaţii . restaurare]; Şedinţele Comisiunii, 1913, VI, 
1913, p. 54, 95, 96 [restaurarea picturir], p. 95 (întreţ i
nerea) , p . 202 [lrtreruperEa restaurării cin lipsă cc 
fondt..ri]: V. Drăghiceanu, Statua /u1 Negru-Vodă din 
Argeş, VI, 1913, p. 195 [cu citat din S. Bellariger , Le 
Keroutza, Paris, 1846): D . Onc iul, I. Bogdan, N . Iorga, 
Raport înaintat Academei Romdne cu pri.-ire la B1senca 
Domneasca de Io Curteo de Argeş (9 octombrie 1915), 
VIII, 1915 , p.141-143 [biserica este începută de Basarab 
I şi zugrăvită de Nicolae Alexandru şi Radu I; comba
terea teori i;_i lui O. Tafrali despre data construirii]: 
D. Onci u I, ln chestiunea bi sericei Domneşti de la Curtea 
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de Argeş, IX. 1916. p. 49-65 şi Adaos, p. 66 - 68 [in
scripţie, pictură, restaurare, foto, desen); V. Drăghi
ceanu. Curtea domnească din Argeş . Note istorice şi arheo
logice. X - XVI, 1917-1923, p. 5 [planul Curţii dom
neşti), p. 6 [pers pectivă de B::iuquet, 1826). p. 9- 76 
[în special p. 9-10 şi 30 - 40 [comideraţii istorice 
asupra bisericii domneşti din Curtea-de-Argeş]. p. 43-
76 [Biserica domnească, identificarea mormintelor. 
Consideraţiuni arht.ologice asupra obiecte.lor gă.si te 
în săpături. Consideraţiuni asupra arhitectonicii şi 
picturii bisericii. Originile cu foto alb negru şi color); 
Gr. Cerkez, Restaurarea Bisericii domneşti, X-XVI, 
1917-1923. p. 77 -94 [cu plan şi foto alb negru ş1 color 
la p. 78-92); arhitect Jancovici, jurnalul lucrărilor, 
X XV I, 1917-1923, p . 94 - 100; D . O .iciul. Anul 
morţii marelui Basarab Vaevod, X-XVI, 1917-1923, 
p. 101-104; N . Ghika-B ;deşti, Arhitectura Bisericii 
domneşti. X-XVI, 1917-1923, p. 105 -121 [cu foto, 
planuri, secţiuni]; C. Moisil, Manetele lui Radu I Basarab, 
X-XVI. 1917-1923. p . 122-133 [cu P.S. de V. Dră
ghiceanu) V. Drăghiceanu, Jurnalul sdpăturilor din 
Curtea domnească a Argeşului, X-XVI, 1917- 1923, 
p. 134-147. Anexe, p. 149-150; C . Moisil, Manete 
vechi găsite în săpăturile de la Curtea-de-Argeş, X-XVI. 
1917-1923, p. 150-152; I. Rainer, Cercetări an
tropologice asupra osemintelor a flote în săpdturi. 
X-XVI. 1917-1923, p . 153-160 [cu foto); P. P. Panai
tescu, Inscripţiunile religioase greceşti de la Biserica 
domnească, X-XVI, 1917-1923, p.161-171 ; I. Mihail, 
Pictura bisericii Domneşti din Curtea-de-Argeş, X-XVI, 
1917-1923, p. 172 - 189 [cu schEme şi foto]; V. Brătu
lescu. Inscripţii slave religioase din biserica Domnească 
de la Curtea-de-Argeş, X-XVI, 1917 - 1923, P.· 190-
191 ; P. Crncel, Inscripţii slave de pe fllactere, X-XVI, 
1917-1923, p . 192 [cu P.S. de V. B·ătulescu (despre 
inscripţie)); N. Iorga, Biserica Valea Danului, X-XVI, 
1917-1923, p. 193 [inflJenţe ale Bisericii domneşti); 
Fresce din veacul al XIV-iea aflate fn Biserica domnească, 
X-XVI, 1917-1923, p. 196-252 [şi ceramică, foto 
alb-negru şi color); Adaose ş1 îndreptări, X - XVI, 
1917-1923, p. X [la începutul volumului]; Şedinţele 
Comisiunii, 1924, XVII. 1924, p. IV [plată restaurare), 
p. XII [nu se admite moară în vecinătate ci numai 
locuinţe], p. XIII [expropriere teren]; idem 1925, 
XV III, 1925, p. I [zugrăvire; terminarea zidurilor 
exterioare), p. III [reparaţ ii]. p. VI [voievodul de la 
Argeş va fi reînmormîntat în martie sau la Paşte] 
Raport pe anul 1919, XVIII, 1925, p. XI [zugrăvire inte
rioară); Raport pe anul 1921, XVIII, 1925, p. XII [restau
rare pictură, răscumpărare embaticuri] ; Raport pe 
anul 1923, XVIII, 1925, p. XV [pavare]; Raport pe anul 
1924, XVIII, 1925, p. XVI [cercetarea mormintelor, 
restaurare pictură); Raport pe anul 1925, XVIII, 1925, 
p. XVIII [diferite lucrări]; V. Drăghiceanu, Monumente 
representative din vechea artă romdnă, expuse fn expo
siţiunile din Paris şi Geneva în anul 1925, XIX, 1926, 
p. 62 [tezaur]; Şedinţele Comisiunii, 1926, XIX, 1926, 
p. I [fonduri pentru săpături V. Drăgh iceanu), p. li 
[plata restaurării picturii), p. VI [consolidarea zidului 
de împrejmuire), p. XI [custode]; P. Demetrescu, 
Lucrări executate în 1926. III, XIX, 1926, p. XIV [repa
raţia „Casei Muzeu", învelitoare cu şiţă, împrejmuirea 
bisericii şi refacerea zidului ei de centură); N. Ghika
Budeşti, Evoluţia arhitecturii. I, XX, 1927, p. 123-128, 
fig. 39-50; ibidem. li, XXIII, 1930, fig. 191-193 
[mormîntul lui Negru-Vodă]; V. Drăghiceanu, Un epitaf 
al Mitropol itu/ui Ştefan din anul 1652, XII, 1929. p. 29 
[scena plîngeri i, în proscomidie] ; idem, Săpăturile de 
la VJdiţa. Bisericile Sfîntului Nicodim şi a lui Litovoiu 
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Vodă, XXII, 1929, p. 152 [două po1ţ.], p. 154; ideom, 
Cu privire la Biserica domnească din Curtea-de-Argeş, 
XXIV, 1931 , p. 44 [inscripţii, arhitectură, moaştele 
Sf. Filofteia. foto]; idem. lnscnpţ1e de la Bisenca 
domnească de la Curtea-de-Argeş, XXIV, 1931, p. 91 [cu 
desen]; N. Iorga . lncă o piatrei de mormint a lui !viatei 
Basarab ? O mărturie a lui Timotei Cipar1U, XXIV. 1931, 
p. 77 [piatra lui Basarab-Voevod) ; Şedinţele Comis1uni1, 
1932 , XXVI, 1933, p. 99 [trebuie să rămînă ca muzeu ş1 
nu poate fi redată cultului]; N. Ghika-BJdqti, RapJrt 
de activitate pe anul 1929, XXVI, 1933. p. 142 [consoli
darea temei ii lor. dependinţelor , palatu 'u i, etc); idem. 
Raport de activitate pe anul 1930. XXVI, 1933, p. 143 
[reparaţii interioare]; V. Drăghiceanu , lnscripţ11 ase· 
mănătoare celar de pe inelele de la Curtea-de-Argeş, 
XXVI, 1933, p. 184 [aflate la Geneva]; N. Iorga. Mai 
vechi apărători ai stilului monumentelor bisericeşti. XXVII, 
1934, p. 91 [recomandaţii de conservare date de Alexar.
dru Ghica]; pere G. de Jerphar.ion, Les eglises rupes
tres de Cappadoce. IV. La place des peintures cappodocien
nes dans le developpement de l'iconogrcphie chrtienne, 
~XVII. 1934, p. 173-174. r.ota 3 [pictură]; A. Sacer
doţeanu. Mormîntu/ de la Argeş şi zidirea B1serirn dom
neşti , XXVIII, 1935, p. 50-57 [data zidirii: dură 1343, 
pictată ante 1369; a existat o biserică mai veche arsă 
la 1330; mormîntul este al unui voievod anterior lui 
Basarab. şi nu al lui Radu I, planuri şi bibliografie]; 
N. Iorga, O descriere din 1859 a monumentelor Ţăr11 
Româneşti, XXX, 1936, p. 84 [mormîntul lui „Radu-
Negru"]; idem Cronică, XXXI, 1938, p. 190 [de tip 
sîrbesc, după Millet, ca şi pictura); V. Brătulescu, 
Bisenci din Prahova, XXXII, 1939, p. 51nota1 [urmări 
ale tăierii unor grinzi de stejar]; N . Iorga, O nouă carte 
despre Curtea-de-Argeş, XXXII, 1939, p. 141 -142 
[recenzie la Gr . Ionescu, Curtea de Argeş]~ N. Iorga, 
Ţări româneşti. I, XXXIII, 1940, fasc. 104, p. 57 [pictură 
altar]; N. Gh ika- Budeşti, L'ancienne architecture, XXXV, 
1942, p. 16, 20, pi. V, VII; N. Iorga, Ce este vechea 
noastră artă?, XXXV, 1942, p. 130-131 [teorie greşită 
asupra vechimii ei (la Tafrali)), p . 134-136 [restaura
re, piatră de mormînt); Procese verbale, ACMI, 
1914, p. 30 [se anunţ ăvizita pictorului Viertelberger 
din Viena]. p . 31 [angajarea unui pictor se va face 
numai după vizita lui V1ertelberger; sumă pusă la dis
poziţie de epitropia bisericii pentru mobi I ier), p. 36-37 
[fonduri pentru restaurare), p. 45 , 46 [plăţi], p. 47 
[restaurarea picturii]; N. Ghika-Budeşti, Memoriu, 
ACMI, 1914, p. 62 [lucrări de pictură interioară]; idem, 
Memoriu, ACMI, 1915, p. 49 [lucrări de restaurare efec
tuate în 1915); Procese verbale, ACMI, 1942, p. 38 
[consolidare fresce]; ibidem, 1943, p. 33 [degajarea 
bisericii). 

B i s e r i c a S f - ţ i i V o i e v o z i - F I ă m î n
z eşti : Şedinţele Comisiunii 1924, XVII, 1924, p. 
XII [restaurarea picturii, reparaţia acoperişului în 
1925); idem 1925, XVIII. 1925, p. I [lucrări de între
ţinere]; Raport pe anul 1925, XVIII, 1925, p. XVII [re
paraţii: acoi:ieriş etc.); P. Demetrescu, Lucrări execu
tate în 1926, XIX, 1926, p. XIV; N. Ghika-Budeşti, 
Evoluţia arhitecturii. IV. XXIX. 1936, p. 57-58, fig. 
122-130; N. Iorga, O nouă carte despre Curtea-de-Argeş, 
XXXII, 1939, p. 142 [recenzie la Gr. Ionescu, Curtea 
de Argeş]. 

B i s e r i c a S î n N i c o a r ă, r u i n e : I. 
Kal i nderu, Al. Lapedatu, Raport general CM/, 1910, 
IV, 1911, p. 38 [consolidare amînată); idem, Raport 
general CM/, 1911, V, 1912, p. 41 [consolidarea rui
nelor]: Al. Lapedatu, Meşterii bisericilor din Ţara Rom6-
nească, V, 1912, p. 178 [meşteri de peste munţi); V. 
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Drăghiceanu, Curtea domnească din Argeş. Note istorice 
şi arheologice. Consideraţiun; istorice asupra biserici; 
Slnteoară, X-XVI, 1917-1923, p. 7, 39, 40 - 43, 58 
[cu foto şi pers pectivă de Bouqu~t din 1826]; idem, jur
nalu / săpături/or din Curtea Domnească. B. Sâpături ln 
interiorul bisericii Sflnta N icoară, X-XVI, 1917 - 1923, 
p. 147-148 [cu olan]; C. Moi sil , Monede vechi găsite în 
săpăturile de la Curtea-de-Argeş. I. la ruinele Sf. Nicoară, 
X-XVI, 1917-1923, p. 150; Sedinţe/e Comisiunii, 1926, 
XIX, 1926, p. XI [lucrări de înfrurnuseţare]; N . Ghika
Budeşti, Evoluţia arhitecturii. I, XX, 1927, p. 124-
127, fig. 23-33; N. Iorga , Les chdteaux occidentaux en 
Roumanie, XXII, 1929, p . 68; V. Drăghiceanu, Săpăturile 
de la Vodiţa . Bisericile S(jntului Nicodim şi a lui Utovoiu
Vodă , XXII, 1929, p. 152 [cele două porţi; pridvor 
adaos ulterior]; N . Iorga. O nouă carte despre Curtea 
de Argeş. XXXII, 1939, p. 142 [recenzie la Gr. Ionescu, 
Curtea de Argeş]; N. Ghika-Budeşti, l'ancienne arhitec
ture, XXXV, 1942, p. 11-12, pi. I; N . Iorga, Ce este 
vechea noastră artă?, XXXV, 1942, p . 133 şi fig. 1 
(biserică cetate]. 

F î n t î n a m e ş te r u I u i M a n o I e: V. Dră
ghiceanu , Epitaful primului episcop al Argeşului, Iosif, 
IV, 1911, p . 107 [versuri săpate pe fîntînă]; Raport pe 
anul 1922, XV III , 1925, p. XiV [imprejmuire]; Raport 
pe anul 1923 , XVIII, 1925 , p. XV [lucrări de reparaţii]; 
P. Demetrescu, lucrări executate ln 1926. li, XIX, 
1926. p. XIV [facerea unei scări de beton armat, 
nivelarea terenului]; N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhi
tecturii. IV, XXIX, 1936, fig. 966 [foto]. 

CURTIŞOARA. jud. Gorj 
Cula Cornoiu, fostă C. Neamţu: 

A. Bărcăci lă, Însemnări din Gorj, XX, 1927, p. 44 [de
scriere]; V. Drăghiceanu, Monumentele Olteniei. III, 
XXVII, 1934, p. 119; N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitec
turii. iv, XXIX, 1936, p. 118, fig. 1022-1031. 

Biserica Sf. Ioan Botezătorul, a 
cu Ie i: A. Bărcăci lă, insemnări din Gorj, XX, 1927, 
p. 44 (descri ere); M. Golescu. O fabulă a lui Esop 
trecută ln iconografia religioasă , XXVII, 1934, p. 72; 
N. Ghika-Budeşti , Raport pe anul 1935, XXX, 1937, 
p. 191 [lucrări de întreţinere]. 

CUZA-VODĂ, jud. Călăraşi. 
Şedinţele Comisiunii, 1913, VI, 1913, p. 143 [C. 

Moisil del egat să cerceteze antichităţile descoperite]. 
CZATORYSK, azi în URSS 
P. P. Panaitescu, Fundaţiuni re/ igioase romdneşti 

în Galiţia, XXII, 1929, p. 12 [mormîntul Anei, soţia 
lui Andrei Leszczinski şi fiica lui Samuil Korecki, gine
rele I ui Ieremia Movilă, moartă în 1639]. 

D 

DACIA 
V. Brătulescu , Hîrşova, XXXIII, 1940, fasc. 105, 

p. 9-12 [retragerea lui Aurelian din Dacia, apărarea 
Dunări i]; O . Tudor, Castra Daciae inferioris I. Castrele 
romane de la Bumbeşti-GorJ, XXXII I, 1940, fasc. 103, 
p. 18 - 32; //. Castrul şi aşezarea romană de la Slăveni
Ramanaţi, XXXIII, 1940, fasc. 105, p. 34-37; III. Cas
trul Racoviţa-Argeş, XXXII I, 1940, fasc. 106, p. 35-
41; IV. Castrul şi b:iile romane de la Bivolari pe Olt, 
XXXV, 1942, p. 143-149. 

DAFNE, cetate romană, vezi Izvoarele , jud. Con
stanţa. 

OAIA , jud. Giurgiu 
F în t în ă : V. Brătu lescu , Elemente profane în 

pictura religioasă, XXVII, 1934, p. 54 [icoană a lui Sf. 
Gheorghe, cu foto]. 

9f 

OAIA, jud. Mureş 
B i s e r i c ă : N . Iorga. Vederi ardelene ln cartea 

unui engles, XXXIII, 1940, p . 2 [după Charles B:>ner, 
Ardealul, ţara şi oamenii, Leipzig, 1868]. 

DASCĂLU, s~ct. agr. Ilfov 
Biserica Adormirea Maicii Dom

nu I u i - Văr ăşti : V. Brătulescu, Biserici de 
clmp. V. Biserica din Vărăştii de Jos-Ilfov, XXXII, 1939, 
p. 114-125 [descriere, ctitori, pictură, pisanie, foto]. 

Procese verbale, ACM I, 1942, p, 33 [refacere I u-
crări]. 

DAUTCEA. vezi Floreşti, jud. Tulcea. 
DAVIDENI, vezi Slobozia Davideni . 
DAVIDEŞTI. jud. Argeş 
C. Moisil. Staţiunile preistorice, III, 1910, p . 121 

[pe harta lui Tocilescu]; idem, Produsele industriei 
preistorice, IV, 1911, p. 84 [fragment de ciocan din 
diorit]. 

DA VI DEŞTI-BOCEŞTI. vezi O ivi deşti. jud . Argeş. 
DĂBULENI. jud. Dolj 
Staţiune neolitică: C. Moisil, Pro

dusele industriei preistorice, IV, 1911, p . 84 [ciocan de 
gresie]; O. Tudor, Antichităţile din Romanaţi, XXVI, 
1933. o . 76 [urme romane, urne]. 

DĂEŞTI, jud . Vîlcea 
C e t a t e d a c i c ă : D . Berci u, Scpătur1, 

XXVIII, 1935 . p. 28-29. 
DĂLHĂUŢI, jud. Vrancea 

Mănăstirea Dălhăuţi cu biserica 
Izvorul Tămăduirii, biserica de 
lemn Sf-ţii Voievozi, biserica 
Sf - ţii Împăraţi : Raport pe anul 1925. XVIII, 
1925 , p. XVIII [diferite lucrări]; N. Iorga, O descriere 
din 1859 a monumentelor Ţării Romdneşti, XXX. 19 37 
p . 86 [după Th. Margot, O viatorie]; Procese verbale 
ACMI, 1942, p. 20 [consolidare după cutremur, a bise -
ricii Izvorul Tămăduirii]. 

DĂNEŞTI , jud. Gorj 
S t a ţ i u n e p r e i s to r i c ă : C. Moisi I, 

Staţiunile preistorice, III, 1910, p. 174, [topoare şi cio
cane de piatră afl.ite la muzeul gimnaziului din Tîrgu
jiu]. 

DĂNEŞTI, jud. Maramureş 
B i s e r i c ă : V. Brătulescu, Bisericile din ţinutul 

Baia Mare, XXVIII, 1935, p. 83 [scurtă descriere; 
datează din 1795, cu foto]. 

DARASANI, jud. Hotin, azi în URSS 
R. Vulpe, Raport asupra săpăturilor arheologice de 

la Izvoare-Neamţ, ACMI, 1942, p. 165 (elemente cera
mice de tip Izvoare I] . 

DĂRMĂNEŞTI, jud. Dîmboviţa 
C. Moisil, Staţiunile preistorice, III, 1910, p . 121 

[pe harta lui Gr. Tocilescu]. 
DEAGU DE SUS, jud. Argeş 
B i s e r i c a A d o r m i r e a M a i c i i D o m

n u I u i : Raport pe anul 1925, XVIII, 1925, p. XVIII 
[diferite lucrări]; 5. B ~cu, lucrări executate în 1926. li, 
XIX, 1926, p. X III [deviz reparaţii]; Şedinţele Comi
siunii 1931, XXIV, 1931, p. 95 [aprobare reparaţii]; 
idem, 1932, XXVI , 1933, p. 97 [licitaţie lucrări]; Bise
rici declarate monumente istorice, ACMI, 1942, p. 13; 
ibidem, 1943, p. 14; Procese verbale, ACMI, 1942, p. 
19 [clasare]. p. 21 [consolidare după cutremur, fără 
modificarea planului]. p. 55, [modificare de deviz]. 

DEAGURILE, vezi Deagu de Sus, jud. Argeş. 
DEALU, mănăstire, vezi Tîrgovişte, satul Viforîta 
DEALU MARE, corn. Galicea, jud . Vîlcea 
Schitul Flămînda cu biserica 

Sf-ţii A posto li Petru şi Pavel: 
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Raport pe anul 1925, XVIII, 1925, p. XVIII [d ife rite 
I ucrări] ; N. Gh i ka- B Jdeşti. Evoluţia arhitecturii. I I/. 
XXV, 1932, p. 12. 33, 58 59. fig . 244 251; V. Brătu
lescu, Biserici din Argeş şi Vi/cea, XXVII, 1934. p. 39 
40 [descriere; datează din prim3 jumăt<.te a secolulu i 
XVI; pietre de mormînt cu inscripţii, foto]; N. Ghika
Budeşti, L'ancienne archicecture, XXXV, 1942, p. 36, 
pi. XVI; Procese verbale. ACMI. 1942. p. 57 [consoli
dare după cutremur]; ibidem. 1943, p. 52 [consolidare 
după cutremur] . 

DEALUL LICURICIULUI, vezi Licur ici. jud . Gorj. 
DEALUL PITEŞTI LOR. vezi : 1) P1teşt1. sat Valea 

Mare-Podgoria (conace şi case brîncoveneşti); 2) Piteşti. 
sat Ştefănqti (crurca lui Matei Basarab). 

DEDULEŞTI. jud. Buzău 
C. Mo1sil. Staţiunile preistorice, III, 1910, p. 123 

[ceramică primitivă] . 
B i s e r i c a S f. T r e i m e : Procese verbale, 

ACMI, 1942, p. 68 [restaurarea]. 
DELENI, corn. Deleni. jud. laşi 
C. Moisil, Staţiunile preistorice, III, 1910, p. 173 

[pe harta lui Gr. Tocilescu, cu desene ale obiectelor 
găsite]. 

Casele Ghica-Deleni: N. Iorga.Les 
chllteaux occidentaux en Roumanie, XXI I, 1929, p. 69 
[scurtă descriere]. 

DELENI. jud. Olt 
B iserica Sf. Nicolae, Sf-ţii Mi

h a i I ş i G a v r i I ş i S f. T o m a : N. Iorga, 
O exploraţie arheologică şi istorică a judeţului Olt, XXVI. 
1933, p. 122 [biserica satului, din 1802]. 

DELENI, vezi Schitu Deleni, jud. Olt. 
DELEŞTI, jud. Vaslui 
B i s e r i c ă d i n v ă I ă t u c i : Procese ver-

bale, ACMI, 1942, p. 61 [restaurare]. 
DENNDORF, vezi Daia, jud. Mureş. 
DENSUŞ , jud. Hunedoara 
B i s e r i c a S f. N i c o I a e : N. Iorga. Cum 

apar monumentele rom6neşti din Ardeal unui călător 
(rances. XXVII I, 1935, p. 110- 111 [descriere, în limba 
franceză, de A. de Gerando]. 

DESA. jud. Do!j 
C. Moisil, Produsele industriei preistorice, IV, 1911, 

p. 84 [obiecte (fibulă, ornamente) aflate în colecţi11 
Maria Istrati-Capşa]. 

DESEŞTI, jud. Maramureş 
Bi serica de lemn Cuvioasa Pa

r a s c h i v a : V. Brătulescu. Biserici de lemn din 
Maramureş, XXXIV, 1941. p . 15 - 19; pi. IV [descri
ere, pictură, inscripţii, însemnări, icoane, istoric, 
planuri, foto]. 

DEVA. jud. Hunedoara 
O r a ş : N. Iorga, Vederi ardelene fn cartea unui 

engfes, XXXIII, 1940, p. 4 [după Charles Boner, Ardealul, 
ţara şi oamenii. Leipzig. 1868]. 

Muzeu I regi o na I : C . Daicovic iu, Ra
port 1943. Lucrările muzeului regional din Deva, ACMI, 
1943, p. 184 - 185 [săpături la Sarmizegetusa]. 

B i se r i ca o r to d o x ă RSR Cluj 1925, 
XV III, 1925, p. XXI [vizitare]. 

DEVE SELU, jud. O lt 
D . Tudor, Antichităţ ile din Romanaţi, XXVI, 1933, 

p. 78 [urme romane] . 
DEZROBIŢI, jud. Vîlcea 
Mănăstirea Dintr -un Lemn cu 

biserica Naşter ea Maicii Do rnnu 
lui. bolniţa de lemn. clopotniţa. 
incinta : Rop:irt general CM/, 1907. I, 1908, p. 38 
[lucrări d1.; conservare. întreţinere şi reparaţii]: Raport 
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general CMI. 1908, I, 1908, p. 175 176 [d iferite lu
crări]; Al . Lapcdatu, Lucrările Comisiunii 1909. li, 1909, 
p. 45 [consolidare bolţi şi temelie la vcchLa stăret1e ]. 
p. 143 [recomandare pentru repai-aţii]; · 1. Kalinderu, 
În cestiunea (ondunlor de restaurare, li, 1909, p. 94 
rs tăreţ ia pc punrtu I de a se surpo]; Rrport general 
CM/, 1909 . li. 1909, p. 181 ['o ndurt p·:·ntru reparaţii] 

p. 183 [ repara ţii]; I Trajanescu, Mănăstlfea Dintr-un 
Lemn şi măniîstirco Govora, III, 1910, p. 35 - 39, 41 
[desc riere. istoric. bolniţa de lemn, foto bist:rică, 
plan de ansamb lu şi foto bolnită]; S. Cegănt:anu, CEvo 
despre provenienţa ş1 orta vechilor noastre argintam, IV, 
1911, p . 32 [ i coană de Grnrge Mat, cu foto]; I. Kalindrru . 
Al. Lapedat u. Raport general CMI, 1910. IV, 1911, p. 37 
[reparaţii]; N. Iorga, „ Arginturile" lut Constcntin 
Brincoveanu, VII, 1914. p. 98, 99, 100, 101, 103 [sfeşn ice . 
pateră, anaforniţă, foto]; V. Drăghiceanu, l nscr:pţii 
de la ... 3 . Dintr-un Lemn, 'illl, 1914. p . 40 [pe o crt.cE]; 
N . Iorga, O inscripţie pierdută, VII, 1915. p. 123 [Vai ;;n t 
despre legenda icoanei şi a construirii bolniţei]; Şedin
ţele Comisiunii, 1924, XVII. 1924. p. V [document<.ţii 
pentru reparaţie]; Raport pe anul 1920. XVIII, 1925, 
p. XI [dig de apărare; lucrări de întreţinere]; Report 
pe anul 1924. XV III, 1925, p. XVI [refacere ;;copui ş 
biserică, reparaţia dependinţelor]; Raport pe anul 1925. 
XVIII. 1925. p . XVIII [acordare de fonduri]; M. Poocm„, 
Oltenia în timpul stăpînirti austriece (1718 - 1739) , 
XIX, 1926, p. 102 [destinată strîngerii de alimente , cu 
plan şi perspectivă]; Şedinţele Comisiunii, 1926, XIX , 
1926, p . IV [lucrări la digul de apărare]; P. Demetrcscu, 
Lucrări executate în 1926. III. XIX, 1926, p. XIV [r<:fa 
cerea soclului de piatră la biserică, amenajarea chili-
i lor]; Şedinţele Comisiunii, 1931. XXIV. 1931 , p 94 
[aprobare deviz]; V. Drăghiceanu, Monumentele Olte
niei /, XXIV. 1931, p. 125 - 126 [descriere, 1nsc riptii , • 
bolniţă, cruce. foto] ; N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhi
tecturii. III . XXV, 1932, p. 12, 14. 33, 59 60, fig. 
220 - 243; 479; ibidem. IV, XXIX, 1936. p. 14, 31 , 35. 
36, 38, 39. 4{), 58, 63, 70 , 72, 112, 113, fig.1007,1 067; 
Şedinţele Comisiunii, 1932. XXV I. 1933, p . 96 [apro
bare lucrări de întreţinere]; N. Ghika-Budeşti, Oficiale. 
Raport de activitate pe anul 1929. XXVI, 1933, p . 142 
[reparaţia turle.lor]; idem, Oficiale . Raport de act1v1tcte 
pe anul 1930, XXVI, 1933, p . 143 [reparaţii]; N. Iorga. 
O descriere din 1859 a monumentelor Ţării Româneşti, 
XXX, 1937, p. 85 [după Th . Margot, O viatorie, lcguda 
întemeierii]; Procese verbale, ACMI, 1914, p . 46 [despre 
o adresă de trimis prefecturii Rîmnicu Vîlcea]; ibidem, 
1942, p. 38 [restaurare]; ibidem, 1943, p. 34 [aoro
bare lucrări executate], p. 44 [aprobare deviz lucrări] , 
p. 54 [restaurare]. 

DICULEŞTI . jud. Vîlcea 
Bi serică : Proase verbale, ACMI, 1943, p. 51 

[aprobare deviz lucrări]. 
DIENCI , jud . O lt 
Biserica Cuvioasa Paraschi va: 

N . Iorga, O exploraţie arheologică şi istorică o jude1ului 
Olt, XXV I. 1933, p. 122 [originea satului. boieri 1 Rudeni, 
recenzi e la I. Ionaşcu, Biserici Olt]; Procese verbale 
ACMI, 1943, p. 27 [aprobare lucrări], p . 29 [ş indri ire] 

DIERNA , craş roman , vezi Orşova Veche. jud. 
Me hedinţi. 

DIMITRIE CANTEMIR, jud. Giurgiu 
Biser ică de lemn; V. Brătul escu. Me

senteo, XXX. 1937, p. 20 nota 1 [mutată de trei ori] 
DINOGEŢIA. vezi Garvăn, jud . Tulcea 
DINTR-UN LEMN, mănăstire, Vl'Zi Dezrobiţi. 

jL:d. Vîlrea 
DIONYSOPOLIS, vezi BJlcic, Bulgaria 
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DIOŞTI, jud. Dolj 
D. Tudor, Antichităţile din Romanaţi, XXVI, 1933, 

p. 78 [urme romane]. 
DIŞ I PUDAC, azi în Bulgaria 
I. Kalinderu, Relaţiune. VI. 1913. p. 136-138 

(săpături; cu planuri şi desene]; Şedinţele Comisiunii, 
1913. VI, 1913, p.198 [vase găsite cu ocazia săpăturilor 
făcL ie de armată]. 

DÎMBOVIŢA, judet 
N. Iorga, Două mănăstiri dîmboviţene, XXII, 1929, 

p. 20-25 (Cobia şi Butoiu, cu foto]; D . B~rciu, Săpături, 
XXVIII, 1935, p. 29; N. Iorga, Biserici dîmbovicene, 
XXXII, 1939, p. 35-46 (cu foto]. 

DÎM BOVICIOARA, jud. Dîmboviţa, vezi Titu 
DÎMBOVIŢA, cetate, vezi: Cetăţeni, jud. Argeş; 

Bucureşti; Voineşti, jud. Dîmboviţa; 5toeneşti, jud. 
Ar;Geş; Podu Dîmboviţei. jud. Argeş 

DÎRJIU, jud. Harghita 
Cetatea sătească şi biserica 

fort i ficată un i tari an ă : V. Brătulescu, 
Biserici din Transilvania. Biserici întărite, XXX, 1937, p. 
1 - 14, 34-36 [cu 22 foto şi 3 releveuri]; idem, Cronică, 
XXX, 1937, p. 44 [recenzie la articolul lui B. Slăti
neanu, Trei plăci de ceramică romClnească din secolul 
al XVI-iea (motivul pelicanului)]: M. Golescu, Motive 
de animale, XXXVI, 1943, p. 37 [motivul pajurei]. 

D ÎR5TE , vezi B raşov, sat D1rste 
DÎRVARI, jud. Prahova 
Biserica Adormirea Maicii Dom

nu I u i : G. Coriolan, Resturi istorice în satele Coslegi, 
Dîrvari şi Rădila din judeţul Prahova, XIX, 1926, p. 121 
(descriere, însemnări, cruci]. 

DiŞCOVA, jud. Orhei, azi în URSS 
B i s e r i c a C u v. P. a r a s c h i v a : G. Bez

viconi, Comunicări. Material istoric din Basarabia, 
XXXIII. 1940, fasc. 103, p. 45 [mormînt]. 

DJ UMANIN DJAM ISI (Panagia în Adalia), vezi 
Antalya 

DOBÎRCENI, vezi Mînjeşti, jud. Vaslui. 
DOBRĂCENI , vezi Mînjeşti, jud. Vaslui. 
DOB RENI, jud. Giurgiu 
Biserica Adormirea Maicii D om

n t; I u i : Şedinţele Comisiunii, 1925, XV II I, 1925, 
p. VI [reparaţie pictură şi zidărie]; Raport pe anul 1925, 
XVIII, 1925, p. XV III [diferite lucrări]; V. D răghiceanu, 
Clteva monumente din Muntenia, XX IV, 1931, p. 133, 
134 [cadre de fereastră asvîrlite afară, chenarul uşii, 
cu foto]. 

DO BRENI. jud. Neamţ 
Aşezare Cucuteni B (dealul Mă

t ă h u i a ) : preot C. Mătasă, Cercetări din preistoria 
judeţului Neamţ, XXXI, 1938 , p. 123-124 [ce ramică 
pictată, stil B; foto cioburi]. 

Curţile Catar g i: N. Iorga. Monumen
tele istorice în vechea noastră literatură, XXV I, 1933, 
p. 104 [descrise de G heorghe Asachi în 1838; ruine . 
„ac um" sînt restaurate]. 

DOBRIC ENI, jud. Vîlcea 
B iserica de lemn A dormirea 

M a i c i i D o m n u I u i : I. Vîrtosu, Biserici de 
lemn, XXV I, 1933. p. 136 [inscripţie]. 

Schitul D obriceni cu b i serica 
Trei I erarhi : V. Drăghiceanu, Monumentele 
Olteniei. li, XXV I, 1933 , p. 66 [ars, trebui e declasat] ; 
I. Vlrtosu, Biserici de lemn, XXV I, 1933 , p. 136 [meto
hul mănăstirii Arnota; i n s c ripţie]. 

Biserica de lemn C uvioasa Pa
r as c h i va : Şedinţele Comisiunii, 1925 , XV II I. 1925, 
p. VI [fotografierea pisaniei, inventar obiecte]; I. Vîr-
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tosu, Biserici de lemn, XXVI, 1933, p. 136 [inscripiţ<:; 
biserica datează din 1802]. 

B i s e r i c a S f. N i c o I a e - 5 u s e n i ( ?) : 
I. V1rtosu, Biserici de lemn, XXVI, 1933. p. 136 [in
scripţie]. 

Inscripţie : Procese verbale, ACMI, 1915, 
p. 4 (inscripţie găsită. Va fi transportată la mănăstirea 
Arnota]. 

DOBROGEA şi CAD RILATER 
C. Moisi I, Cetăţi romane la Dunărea de jos. li, 

1909, p. 85-92 [Salsovia, Ad Storna, Salmorude, Duna
văţul de jos, (Plateypegiis), Prislav etc„ cu foto şi hartă); 
Redacţional, Din tesaurul arheologic al Dobrogei, li, 
1909. p. 144; C. Moisil, Din tesaurul arheologic al Do
brogei I. O nouă diplomă militară romană, li, 1909. p. 
113-119; li. Antichităţi creştine din /stras, li, 1909. 
p. 165-170; III. Sarcofagii de piatră, 111 .1910, p. 81 - 88 
[cu foto); idem, Bisericuţele, III, 1910 , p. 29-34; idem, 
Staţiunile preistorice, III , 1910, p. 173-176 [staţiuni 
din Dobrogea): V. Pârvan, Cetatea Tropaeum. Consi
deraţii istorice, IV, 1911, p. 1-12 [colonizare romană), 
p. 163-191; C. Moisil. Două morminte antice din Do
brogea, IV, 1911, p. 125-129; idem, Bibliografie, IV, 
1911, p. 162 [recenzie la I. Weiss, Die Dobrudscha in 
Altertum, Sarajevo. 1911; geografie, vechii locuitori, 
colonizarea romană, năvăliri le barbare, localităţi an
tice]; Descoperiri nouă în Scythia Minor, Relaţie oficială, 
V, 1912, p. 120; I. Kalinderu, Relaţiune, VI, 1913, p. 
135-138; Şedinţele Comisiunii, 1913. VI, 1913, p. 198 
[săpături la Dişipudac] p. 200 [săpături în Dobrogea 
Nouă; neglijenţă în păstrarea monumentelor găsite la 
Constanţa ş i Mangalia]; Raport pe anul 1922, XVIII, 
1925, p. XIV [cercetări şi săpături]: Şedinţele Comi
siunii, 1931, XXIV, 1931, p. 94 [cască de aur găsită 
într-un gorgan]; idem 1932, XXVI, 1933, p. 99 [tre
cerea peste graniţă a antichităţilor, măsuri de luat]; 
V. Brătulescu, Hîrşova. XXXIII, 1940, fasc. 105. p. 
3 -24 + 3 hărţi [cu foto]; I. Ghibănescu . Raport. ACMI. 
1914, p. 96 - 97; V. Pârvan, Raport provizoriu asupra 
primei campanii de săpături la Histria, ACMI. 1914, 
p. 117-121; C. Noe, Rezultatele ultimei campanii de 
săpături la Ulmetium, ACMI, 1915, p. 121 - 126: Pro
cese verbale, ACMI, 1915, p. 23 [se interzice lui D . G. 
Ionescu să facă săpături arheologict]; V. Pârvan, Report 
1'715, ACMI, 1915, p. 187 - 217 [săpături la Histria 
Callatis, Qiiose-Aidin, Chiadichioi, Vetren]. 

DOBROTEŞTI, jud. Dolj 
D . Tudor. Anr1chităţile din Romanaţi, XXVI, 1933, 

p. 78 [urme romane]. 
DOBROTEŞTI, jud. TelEOrman 
B i s e r i c a S f - t i i V o i e v o z i Procese 

verbale, ACMI. 1943, p.· 77 [restaurare]. 
DOBROTINEŢ, jud. Olt 
S t a ţ i u n e p r e i s to r i c ă : C. Moisil , 

Staţiunile preistorice , III. 1910, p. 122 [topor de piatră 
la muzeul gimnaziului din Tîrgu Jiu]. 

B iserica Întimpinarea D omnu
lui şi Adormirea Maicii Domnului: 
N . Iorga, O exploraţie arheologică şi istorică a judeţului 
Olt, XXVI, 1933, p. 122 [despre familia Rudeanu: bise
rică banală: portretul lui Matei Basarab şi Constantin 
G hica; documente [recenzie la I. Ionaşcu Biserici Olt)]. 

C r u c e d i n 1 6 3 3 / 3 4 : N. Iorga, O explo
raţie arheologică şi istorică a judeţului Olt, XXVI, 1933, 
p . 122 [recenzie la I. Ionaşcu , Biserici Olt]. 

DOBROVĂŢ, jud. l aşi 
M ănăstirea D obrovăţ cu bise 

r ica C oborî rea Sf. Duh şi paraclisul 
Sf. Gh eorghe : Raport general CM/, 1907, I, 
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1908, p. 33 [lucrări de conservare şi întreţinere, 1906); 
N . Iorga. Ştefan cel Mare şi Monăstirea Neamţului, III. 
1910, p. 101-103 [biserica nu a mai putut fi sfinţită de 
Ştefan cel Mare); Şedinţel e Comisiunii, 1913, VI, 1913, 
p. 96 [aprobare lucrări), p. 199 [ l ucrări de întreţinere 
generală); G. Bllş, Bisericile lui Ştefan cel Mare, XVIII, 
1925. p. 118 - 124, 245, 250 [pictură] şi Indice; idem, 
Biserici sec. XVI, XXI, 1928, p. 271 [pictură), p. 342 
[pietre de mormînt] şi Indice; V. Drăghi ceanu, Un 
epitaf al mitropolitului Ştefan din anul 1652, XXII, 1929, 
p. 31 [epitaf din 1506]; N. Ghika-B:;deşti, Raport de 
activitate pe anul 1929, XXVI, 1933, p. 142 [cercetarea 
picturii]; idem, Raport de activitate pe anul 1931, XXVI, 
1933, p. 189 [reparaţii curente]; V. Brătulescu, Ele
mente profane în pictura religioaso, XXVII, 1934, p . 55, 
56 [frescă, foto]; Procese verbale, ACMI. 1914. p. 28 
[intervenţie pentru repararea bisericilor şi chil iilor]; 
ibidem, 1942, p. 78 [majorarea devizului de restaurare); 
ibidem, 1943, p . 23 [majorarea devizului de restaurare], 
p. 26 [aprobare I ucrări]. 

DOBRUŞA, jud . Vîlcea 
Biserica de lemn Adormirea 

Mai c i i Domn u I u i : G . Referendaru, Biserica 
de lemn cu hramul „Adormirea Maicii Domnului", parohia 
Ştefaneşti-Vîlcea, Cătunul Dobruşa de jos, XIX, 1926, 
p . 10 [ruinată, cu releveu]. 

Biserica Intrarea în biserică a 
f o s t u I u i s c h i t D o b r u ş a I. Kal i nderu, 
Al. Lapedatu, Raport general CM/, 1911, V, 1912, p. 41 
[studiere în vederea restaurării]; idem, Raport general 
CM/, 1912, V, 1912, p. 189 [avizarea proiectu lui de 
restaurare]; V. Drăghiceanu, Monumentele Olteniei. I, 
XXIV, 1931, p.121-122 [pisanie, ctitori, descriere) . 

B i s e r i c a d e I e m n S f. N i c o I a e : 
Şedinţele Comisiunii, 1924, XVII, 1924, p. VII [documen
taţii pentru reparaţii]; G. Referendaru, Biserica de 
lemn cu hramul „Sf. Nicolae", din parohia Ştefoneşti
Vîlcea, cătunul Dobruşa de jos, XIX, 1926, p. 18 - 23 
[descriere, releveu]; N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhi
tecturii, IV, XXIX, 1936, p. 113, fig. 970. 

DOCHIA, jud. Neamţ 
S t a ţ i u n e „ C u c u t e n i B " : C. Mătasă, 

Cercetări din preistoria judeţului Neamţ, XXXI, 1938, 
p . 127, 128 [ceramică, tip B şi cioburi La Tene]. 

DOICEŞTI. vezi Tîrgov i şte, jud. Dîmboviţa, sat 
Doi ceşti 

DOLHASCA, jud . Suceava 
A ş e za r e c u I t u r ă C u c u t e n i : C . 

Mois il, Istoricul cercetărilor preistorice, III, 1910 , p. 116 
[cercetări ale lui N. B~ldiceanu şi Gr. BJţureanu]; 

idem, Staţiunile preistorice, III , 1910, p. 173; idem, III. 
Produsele industriei preistorice, IV, 1911, p. 90. 

DOLHEŞTll MARI. jud. Suceava 
Biserica Cuvioasa Paraschiva 

Şedinţele Comisiunii, 1924, XVII, 1924, p. XI [comandă 
de studiu şi fotografii]; G . BJlş , Bisericile lui Ştefan cel 
Mare, XVIII, 1925, p. 124 - 129, 287 şi Indice; Şedinţele 
Comisiunii, 1926, XIX, 1926, p. IV [cerere de referat) 
G . Balş, Biserici sec . XVI, XXI, 1928, p. 342; idem, 
Chenarele ferestrelor bisericii din Dolheş tii Mari, XXII, 
1929, p. 162-164 [cu foto). 

DOLJ, judeţ 
I. C. Filitti, Inscripţii şi ctitori din bisericile Doljului 

XXII, 1929, p . 43-44; D. Berciu, Săpături, XXVIII, 
1935, p. 28; Procese verbale, ACMI, 1915, p. 44 [săpă
turi arheologice privind preistoria]; Şt. Ciuceanu, 
Raport, ACMI, 1915, p. 148 [foto steagul districtului 
din 1860 (la Muzeul „Aman")J. 
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DOLNA KAMENICA, Iugoslavia 
Biserica Maicii Domnului G. 

Balş, N. Ghika-Budeşti, Messembria, V, 1912, p . 13 
nota 6 [faţadă împodobită cu discuri smălţuite] . 

DOLOJMAN, cap, vezi jurilovca, jud . Tulcea 
DOMAŞNEA, jud. Caraş-Severin 

B i s e r i c a S f. A t a n a s i e : N . Io rga, 
Arta rom6nească in Banatul muntos, XXXI, 1938 , p . 147 
[foto sfeşn1Cf), p.149, 150.157 [icoane, cu foto], p . 157 
[foto pictură), p. 163 [foto catapeteas mă). 

DOMNEŞTI, jud. Argeş 
Biserica Intrarea în biserică 

D o m n e ş t i i d e S u s : N. Gh i ka-Budeşti . Evo
luţia arhitecturii. IV, XXIX, 1936, p . 56, fig. 78-85 
[descriere, pictură, stare de părăsire); idem, L'ancienne 
architecture, XXXV, 1942, p. 52, pi. XXVIII; H . Te
odoru, Biserica schitului Mărculeşti · Flăminda din Cfm
pulung-Muscel, XXXV, 1942, p. 178 nota 3 [biser i că 
din 1828, altar semicircular]. 

Biserica nouă - Domneştii de 
Sus : N . Ghika-Budeşt1, Evoluţia arhitectufl i IV. 
XXIX, 1936 , p. 56, fig. 84 - 85 . 

DOMNEŞTI, jud. G!urgiu 
Biseri c a Cuvioasa Paraschiva : 

Procese verbale, ACMI, 1942, p . 34 [consolidare după 
cutremur]. 

DOMNEŞTI, jud. Vrancea, vezi Domneşti - Sat, 
jud. Vrancea. 

DOMNEŞTII DE SUS, jud. Ilfov, vezi Diomneşt i, 
jud. Giurgiu 

DOMNEŞTI-SAT, jud. Vrancea 
C. Moisil, Staţiunile preistorice, III, 1910, p . 173 

[pe harta lui Gr . Tocilescu]. 
Biserica Adormirea MaiciiDom

n u I u i : N. Ghika-Budeşti, Oficiale . Memoriul pe 
1932 , XXVI, 1933, p. 190 [lucrări de documentaţie]; 
Procese verbale, ACMI, 1942, p . 26 [transformarea 
uşii]. 

DOROHOI, jud . Botoşani 
P a I a t u I p r i m ă r i e i N. Iorga, Ce este 

vechea noastră artă ? XXXV, 1942, p. 129 [urîţenia 
construcţiei]. 

Biserica de lemn Adormirea 
M a i c i i D o m n u I u i - V î r g o I i c i : Pro
cese verbale, ACMI, 1943, p. 29 [introducerea lu minii 
electrice). 
B i s e r i c a S f. N i c o I a e D o m n e s c : Raport 
general CM/, 1907, I, 1908, p. 43 [aminarea res
taurării clopotniţei), p. 44 [necesitatea restaurării 

interioare, afară de pictură]; Al. Lapedatu, Lucrăflle 
Comisiunii, 1908, I, 1908, p. 90 [fonduri pentru te r mi
narea lucrărilor), p. 188 [restaurare]; Raport general 
CM/, 1908, I, 1908, p . 172 [lucrări de restaurare); Al. 
Lapedatu, Lucrările Comisiunii, 1909, li, 1909, p . 143 
[cerere de recepţie a lucrări lor]; C . Moi si I, Co/eqiunea 
Maria Istrati-Capşa, IV, 1911, p . 143 [discuri smălţuite); 
Şedinţele Comisiunii, 1913, VI, 1913, p. 96, 199 [refacerea 
trotuarului]; G. Balş, Bisericile lui Ştefan ce/ Mare, 
XVIII, 1925, p. 36-42 şi Indice; Raport pe anul 1921, 
XVIII, 1925, p. XII [reparaţie acoperiş, etc.]; Procese 
verbale, ACMI, 1914, p. 28 [continuarea lucrărilor de 
restaurare), p. 30 [se anunţă vizita pictorului Viertel
berger din Viena), p. 38, 41 [verificare deviz de lucrări, 
aprobare), p. 47 [Onciul constată lipsă de grijă la bise
ricăl; N. Ghika- Budeşti, Memoriu, ACMI, 1914, p . 62 
[I ista I ucrări lor efectuate în 1914); Procese verbale, 

CM!, 1915, p. 30 [fonduri pentru întreţinere) , p. 
37 [dare de lămuriri]; N. Ghika-Budeşti, Memoriu, 
ACMI. 1915, p. 50 [lucrări de conservare efectuate ln 
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1915]: Procese verbale, ACM I, 1942, p . 78 [paratrăsnet 
pe turlă]; ibidem, 1943, p. 22-23 [instalarea unui para
trăsnet pe turla bisericii], p. 26 [aprobare lucrări]. 

DOROŞĂUŢI, jLd . Cernăuţi, azi în URSS 
B 1 s e r 1 c ă d i n 1 8 5 O : V. Brătu lc:scu, 

B1senc1 din Bucovina. XXVII I, 1935. p. 87 [inscripţii, 

înscmră11]. 
DOZEŞTI, jud. Vîlna 
B i s e r i c a S f. N i c o I a e d i n V a I e a 

Mă n ăst i r ii : M. Golescu, Folosireo te·melor mu
sicale în iconografia bisericii răsăritene, XXVI, 1933, 
p.177; idem, O (ot:u/ă o lui Esop În iconografia religioasă, 
XXVII, 1934, p. 73 [şi despre celelalte biserici din Do
zeşti]; idem, Prea puternicul Somson, XXXIII, 1940, 
fasc . 104, p. 85-87 [cu foto]. 

DRAGOMIREŞTI. jud . Dîmboviţa 
B i s e r 1 c a Ş f. N i c o I a e : V. Drăgh i-

ceanu, Biserico din Drogomireşti-Dîmboviţo, XIX, 1926, 
p . 47 [inscripţii, ctitori]. 

DRAGOMIREŞTI. jud. Neamţ 
Aşezare „Cucuteni B", pe dealu

r i I e T a r n i ţ a ş i G h i n d ă u a n i : C. Mă
tasă, Cercetări, din preistoria judeţului Neamţ, XXX I, 
1938, p. 128. 

Bi serica de lemn Intrarea în 
biserică : G . Balş, O piatră de mormînt de Jo 
Dragomireşti, XXVI, 1933, p. 94 [din 1678; cu foto]. 

DRAGOMIRNA, mănăstire. vezi Suceava, sat 
Dragomirna 

DRAGOSLAVELE, jud. Argeş 
Biserica Adormirea Maicii Dom

nu I u i - Joseni : N. Ghika-Budeşti. Evoluţia ar
hitecturii. IV, XXIX, 1936, p. 106, 118, fig. 913, 915-
916; N. Iorga. O descriere din 1859 o monumentelor 
Tări i RomClneşti, XXX, 1937, p. 84 [descrisă de Th. 
Margot în O viotorie; turn, inscripţie pe clopot] . 

DRAGOSLOVENI, jud. Vrancea 
Mănăstirea Soveja cu biserica 

N a ş t e r e a I u i H r i s t o s : Raport general 
CM/, 1907, I, 1908, p. 33 [lucrări de conservare şi 
întreţinere în 1906]; Al. Lapedatu, Lucrările Comisiunii, 
1908, I, 1908 p. 91 [ce rcetarea ruinelor]; Raport general 
CM/, 908, I, 1908, p. 179 [îndepărtarea ruinelor in
cintei]; N. Iorga , Cronică, XXXIII, 1940, fasc. 104, p. 
95 [i lustraţie publicată de Christache Georgescu în 
Matei Basarab, Bucureşti, 1936]; Procese verbale, ACMI, 
1914, p. 35 [cercetare în vederea reparaţiilor]; ibidem, 
1942, p. 20 [consolidare după cutremur]; ibidem, 
1943, p. 29-30 [restaurarea zidului de împrejmuire, 
pardoselei şi catapetesmei], p. 30 [restaurare iconos
tas]. p . 44 [aprobare proiect de restaurare pentru 
biserică, vechea clopotniţă şi incintă], p . 75 [lucrări], 
p. 78 [aprobare proiect catapeteasmă]. 

DRAJNA DE JOS, jud. Prahova 
Depozit de bronzuri: N. Iorga, 

Mănăstireo Vălenii de Munte, XVII, 1924, p. 99 [staţiune 
preistorică. arme de bronz aflate la Muzeul Naţional 
de Antichităţi]. 

Casa lui Alexandru Filipescu-
V u Ip e : N. Iorga, Bisericile din Opăriţi, Predea/ul 
Sărori şi Valeo Drojnei, XXII, 1929, p . 157 - 158 [stema 
lui Filipescu-Vulpe: roată cu doi lei]. 

Bi seric a lui Alexandru Fi lipes
cu - V u Ip e : N. Iorga, Bisericile din Opăriţi, Pre
dea/ul Sărari şi Valea Drojnei, XXII, 1929, p. 157-158 
DRAJNA DE SUS, jud. Prahova 

Co m un a : N. Iorga, Bisericile din Opăriţi, 
Predea/ul Sărori şi Valea Drojnei, XXII, 1929, p. 157-
158 [muzeu, case cu sculpturi în lemn]; Al. Bărcăcilă, 
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Raport osupro cercetărilor de Jo Drojno-de-Su~, Prahova. 
ACMJ, 1942, p. 108 - 109 [cărţi bisericeşti cu însemna·i 
din secolul XIX, donate muzeului din Vălenii de Munte]. 

A ş e za r e d a c i c ă, a p o i ro m a n ă I a 
„ C e t ă ţ e a u a " : Al. Bărcăci lă, Raport asupra 
cercetărilor de Io Drojna-de-Sus, Prahova, ACMI, 1942, 
p. 107 [fragmente ce ramice La Tene ş1 teracotă]. 

Castru roman, „la Grădişte": 
A. B ircăcilă , Cronică, XXVIII, 1935, p. 94 [săpături şi 
material găsit]; idem, Raport asupra cercetărilor de la 
Drojna-de-Sus, Prahova, ACMI, 1942, p. 106-107 
[cărămizi ştampilate, fragmente ceramice, monede]. 

L a „ V î I c e a u a V o i c h i ţ e i " : Al. Băr
căci lă, Raport osupro cercetărilor de la Drojno-de-Sus, 
Prahova, ACMI, 1942, p. 108 [armură de fier de tip 
medieval]. 

DRĂGĂNEŞTI, jud. Prahova 
Biserica Intrarea în biserică: 

I. Kalinderu, Al. Lapedatu, Raport general CM/, 1912, 
V, 1912. p. 189 [cercetare în vederea cla~ării]; V. Bră
tulescu, Biserici din Prahova, XXXIII, 1940, fasc. 105, 
p. 30-31 [pisanie. cu foto]. 

Biserica Sf-ţii Împăraţi Con-
s t a n t i n ş i E I e n a, S f. N i c o I a e ş i Sf. 
Mina : V. Brătulescu, Biserici din Prahova, XXXIII, 
1940, fasc. 105, p. 30 [pisanie, scurtă descriere]; Pro
cese verbale, ACMI, 1942, p. 69 [restaurarea biser icii 
Sf. N colae]. 

DRĂGĂNEŞTJ, mănăstire, vezi Coşoteni, jud. 
Teleorman. 

DRĂGĂNEŞTI, jud . Teleorman, vezi Drăgăneşti
Vlaşca. 

DRĂGĂNEŞTl-OLT, jud. Olt. 
Biserica Adormirea Maicii Dom

n u I u i : N. Iorga. O exploraţie arheologică şi istorică 
o judeţului Olt , XXVI, 1933, p. 127. [ctitori, despre 
familia Ştirbei, recenzie la I. Ionaşcu, Biserici Olt]. 

- COMANI, oraşul Drăgăneşti-Olt 
B i se r i ca Sf. N i co I a e : Şedinţele Comi

siunii, 1932, XXVI, 1933, p. 98 [nu se aprobă dărîma
rea], p . 99 [se va păstra ca ruină]; N . Iorga, O explo
roţie arheologică şi istorică a judeţului Olt, XXVI, 1933, 
p. 121 [ruină; despre familia Comâneanu; recenzie la 
I. Ionaşcu, Biserici O/t]. 

- PERETU, oraşul Drăgăneşti -O l t 
Biserica Sf. Nicolae: M. Golescu, 

O fabulă a lui Esop trecută În iconogrofio religioasă, 
XXVII, 1934, p. 70, 71, 72-73 (pictură : tema „bă
trînul şi moartea''. biserica a fost zugrăvită în 1805], 

DRĂGĂNEŞTl-VLAŞCA , jud. Teleorman 
C. Moisil, Staţiunile preistorice, III, 1910, p. 123 

[ceramică ~rimitivă]. 
DRĂGĂŞANI, jud. Vîlcea 
Bise rica Adormirea Maicii Dom

nu I u i : Şedinţele Comisiunii, 1925, XVIII, 1925 . 
p. li [se aprobă dărîmarea]. 

B i s e r i c a S f. I I i e. S f. N i c o I a e şi 
Sf. I o an : V. Drăghiceanu, Monumentele Olteniei. 
I „ XXIV, 1931, p. 122 [pisanie]; ~edinţele Comisiunii 
1932, XXVI, 1933, p. 98 [spălarea picturii, repararea 
învelitorii]; Procese verbale, ACMI, 1942, p. 50 [res
taurare]; ibidem, 1943, p. 58 [recepţia lucrărilor]. 

B i s e r i c a S f. N i c o I a e - M o m o t e ş t i : 
Raport pe anul 1925, XVIII, 1925, p. XIX [diferite lu
crări]. 

DRĂGHICENI, vezi Caracal, sat Liiceni, jud, Olt. 
DRĂGHJEŞTI, 11ezi Băbeni, jud. Buzău. 
DRĂGOEŞTI, jud . Gorj, vezi Peştişani, jud. Gorj 
DRĂGOEŞTI, jud. Vîlcea 
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Biserica Sf. Ioan şi Sf. Alexan
d r u [D r ă g o e ş t i i d e j os ] : N. Iorga. O 
exploraţie arheologică şi istorică a judeţului Olt, XXVI, 
1933, p . 122-123 [cariera colonelului Solomon; despre 
inscripţie; recenzie la I. Ionaşcu, Biserici Olt]; Procese 
verbale, ACMI, 1942. p. 57 [restaurare]. 

Biserica Sf-tii Trei Ierarhi: N. 
Iorga, O exploraţie arheoiogică şi istorică a jude(ului Olt, 
XXVI, 1933, p. 122 [ctitorii Bucşeneşti, zugrăvire, 
recenzie la I. Ionaşcu, Biserici Olt). 

DRĂGOIEŞTI, jud. Suceava 
B i s e r i c ă : G. Balş, Bisericile lui Ştefan cel 

Mare. XVIII, 1925, p. 282 [piatră de mormînt, la muzeul 
din .Suceava]. 

DRĂGUŞENI, jud. Suceava 
B i s e r i c ă d e I e m n : Procese verbale. 

ACMI, 1915. p. 27, 33 [cercetare]; V. Drăghiceanu, 
Biserica din Drăguşeni-Suceava, ACMI, 1915, p. 88-92 
[descriere, inscripţie, foto]. 

DRESDA, Germania 
M u z e u : N. Iorga, Les arts mineurs en Rou

man1e. Seconde partie. XXVI, 1933, p.153 [drapelul lui 
Şerban Cantacuzino la asediul Vienei]: N. Ghika-Bu
deşti, Artele minore bizantine şi romdne, XXX, 1937, 
p. 174 [steag din 1683 al lui Şerban Cantacuzino, la 
asediul Vienei]. 

DRÎNCEA, jud. Mehedinţi 
Conac brîncovenesc V. Drăghi-

ceanu, Curţile domneşti brîncoveneşti. IV. Curţi şi conace 
fărimate, IV, 1911, p. 51 [azi dispărut]. 

DROBETA-TURNU SEVERIN, jud. Mehedinţi 
O r a ş u I actu a I : A. Bărcăcilă, Raport des

pre starea monumentelor din Turnu Severin, VI, 1913, 
p. 139-142: N. Iorga, Cronică, XVII. 1934, p. 94-
95 [scrisoare primită de la A. Bărcăcilă despre starea 
p ~o:is tă a monumentelor 5i măsurile de luat]: A Bărcă
ci ă, Citeva icoane cu mucenici şi arhangheli ostaşi călă
reţi, XXXIII, 1940, fasc. 104, p. 89-93 [icoanea aflate la 
Muzeul Porţilor de Fier, cu foto]; Procese verbale, ACMI, 
1943. p. 60 [fonduri pentru inventarierea Muzeului 
Regiunii Porţi lor de Fier). 

Oraşul roman Drobetae cu cas
t r u ş i te r m e : G. Murnu, Noi săpături în cetatea 
Tropaeum (1910). III, 1910, p. 155 [întreruperea săpă
turilor la Turnu Severin]; I. Kalinderu, Al. Lapedatu, 
Raport general CM/, 1911, V, 1912, p . 41 [cercetare în 
vederea împr·ejmuirii si tului]: V. Pârvan, Oficiale. 
Raport asupra cast~ulu1 roman de la T. Sevefln, V, 1912, p. 
87-88 [cu plan de situaţie); Şedinţele Comisiunii, 1913, 
VI, 1913, p. 203 [cercetare CMI): Al. Bărcăcilă, Cărămizi 
romane de la Drobetae, VII, 1914, p. 39 [cu inscrirţie: 
legiunea VII); idem, O insrnp(ie romană de la T. Severin, 
VIII, 1915, p. 192 [cu desen]: Şedinţele Com1s1unii, 1926, 
XIX. 1926, p . VIII [expropr·iere]: Al. Bărcăci 'ă. De la 
Vod1ţa: O nouă inscripţie latină, XXIV, 1931. p. 43-
44 (cărămizi cu ştampila cohortei I cretană]: D. Berciu, 
I. Bercr u, Antichităţi medievale din Oltenia . .. Descopeflri 
germanice, XXX, 1937, p. 78 [două fibule]: Al. Bărcă
ci lă. Cetatea Severinu/ui. Început de cercetări arheolo
g1ce, XXX, 1937, p. 149-162 [termele romane lingă 
ruinele podului lui Traian, lespede funerară romană în 
altarul capelei cetăţii medievale, urme romane, cu foto]: 
idem, Ştiri noi din preajma Porţilor-de-Fier: Drubeta, 
Transdrubeta, Transdierna, XXXII, 1939, p. 152-157 
[terme, palestra]: Procese verbale, ACMI, 1914, p. 33 
[Paza locului fostului castru]; Al. Bărcăcilă, Raport, 
ACMI. 1915, p. 170 [morminte romane]; Procese ver
bale, ACMI, 1942, p. 52 [exproprieri pentru castrul 
roman; conservarea termelor]: Al. Bărcăcilă, Raport 
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asupra acoperişuri/or protectcare fa terme şi la palestra 
lor de fa Cetatea Severinu/u1, ACMI. 1942, p . 157-158; 
Procese verbale, ACMI, 1943, p. 22, 64 [acoperirea 
termelor), p . 68 [împrejmuirea termelor), p. n [se 
acordă arhitectului N. Lupu o tantiemă asupra proiec
tului lucrărilor la terme). 

Cetatea Severinului, cu capela 
şi şanţul de apărare: Al. Bărcăcilă,Raport 
despre starea monumentelor din Turnul Severin, VI, 1913, 
p. 141 [„bazilica", cu plan]; N. Ghika- Budeşti, Evoluţia 
arhitectufli, I, XX, 1927, p. 122-123 [turnul lui Sever] 
şi fig. 14, 16, 17; N. Iorga, Les chdteaux occidentaux 
en Roumanie, XXII, 1929, p. 54 [turnul lui Sever, cetate 
ungurească): idem, Cronică, XXVII, 1934, p. 95 [scri
soare primită de la A. Bărcăci!ă, despre proasta îngri
jire a cetăţii]: V. Drăghiceanu, Monumentele Olteniei. 
III, XXVII, 1934, p. 105 [„Turnul lui Sever", proasta 
păstrare a antichit~ţilor); Al. Bărcăcilă, Cetatea Seve
rinului. Început de cercetări arheologice, XXX. 1937. 
p. 149-166 [rezultatul s~păturilor făcute la capelă, 
la turnul lui Sever şi la zidul de incintă: istoricul ce
tiiţii, obiecte găsite, foto şi planuri]; idem.Cetatea 
Sever inului . Raport sumar cu resuita tul săpăturilor din 
!938, 1939, XXXII. 1939, p. 74-88 [cu foto]; N. Iorga, 
fn legătură cu o „Călăuză necunoscută a maiorului D. 
Papazoglu, XXXII, 1939, p. 146; N. Ghika-Budeşti, 
L'ancienne arch1tecture, XXXV, 1942, p . 10. pi . I [ca
pela din cetate]; Procese verbale, ACMI, 1915, p. 37 
[problema conservării cetăţii]: Al. Bărcăcilă. Raport, 
ACMI, 1915, p. 170 [curăţirea interiorului „bazilicei"; 
obiecte găsite] . 

Muzeu : Procese verbale, ACMI, 1914, p. 39 
[înfiinţat de profesorul Bărcăcilă: intervenţie pentru 
cedare de obiecte de la bisericile şi mănăstirile din jud. 
Mehedinţi]: Al. Bărcăcilă, Raport, ACMJ, 1915, p. 170-
171 [îmbogăţirea colecţii:or muzeului; ru foto). 

Podu I I u i Traian : Al. Bă rcăci · ă. De fa 
Vodiţa: o nouă inscripţie latină, XXIV, 1931 , p. 44. [co
horta I Cretană a lucrat la constructia podului]; V. 
Drăg~.iceanu, Monumentele Olteniei, III, XXVII. 1934, 
p. 104-105 [descrierea ruinelor în 1909 măsuri nece
sare de conservare, foto]: N. Iorga, Poesio francesă 
asupra monumentelor istorice romdneşll , XXXI, 1938, 
p. 78 [ooem de Jules Brur.]: idem, În legătură cu o 
„Călăuzu" necunoscută a maiorului D. Pcpazoglu, XXXII, 
1939, o . 146: Al. Bă rcăc i !ă. Ştiri noi din preajmo Porţilor
de-Fier: Drubeta, 7 ransdrubeta, Transdicrna, XXXII, 
1939, p . 157-159 [capătul sudic al podul ui, pe teri
tori ul jugoslav, sch iţă la p. 161) : 

Temeliile bisericii gotice, ca
t o I ic c (Biserica cu contraforturi): N. Ghika-Bu
deşti, Evoluţia arhitecturii, /, XX, 1927, p. 122, fig.2. 

Ruine de biserică veche în par
cul şcolii medii nr. 1: N. Ghika-Bud c şti, 
Evoluţia arhitecturn, /, XX, 1927, p. 123, fig. 15: Al. 
Bărcăcilă, Raport, ACMI, 1915, p. 170 [cu răţire). 

- CERNEŢI, municipiul Drobeta-Turnu Severin 
N. Iorga, Tn legătură cu o „Călăuză" necunoscută a 

maiorului D. Popazog/u, XXXII, 1939, p. 146 [originea 
numelui după Pappascglu). 

Cu I a I u i Tudor: N. Iorga, Cronică, XXXI, 
1938, p. 190 [despre o vedere pi..blicată în „Vatra"]. 

B i s e r i c a S f. N i c o I a· e ş i S f. S p i -
rid o n : N. Ghika-Budeşti, Evofu(ia arhitecturii. IV, 
XXIX, 1936, p. 8, 21, 31, 45, 63-64, 78, fig. 238-249; 
N. Iorga, Cronică, XXXI. 1938, p. 190 [despre vederi 
cu frescele bisericii, publicate în V.). 

Biserica Sf. Treime: N. Ghika-Bu
deşti, Evoluţia arhitecturii, IV, XXIX, 1936, p. 105-
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106, fig. 896-910, idem, L'ancienne architecture, XXXV, 
1942. p. 38-39, pi. XX. 

- GURA VĂII, municipiul Drobeta-Turnu Severin, 
la „Ostrovul Banului - Galu": 

Al. B3.rcăcilă, De la Vodiţa: O nouă inscripţie latină, 
XXIV, 1931, p. 44 [castel roman]. 

- ŞIM IAN, municipiul Drobeta-Turnu Severin 
A şez a re d i n e p oca e n e o I i t i că, a 

br·onzului, a fierului şi romană

p e ost ro v u I Ş i m i an : D. Berciu, Genera
/1tăp asupra preistoriei Olteniei, XXVII, 1934, p. 30 şi 
următoarele [rezultatele săpăturilor]; idem, Săpături, 
XXVIII, 1935, p. 26-27 [civilizaţie de tip Sălcuţa, 
Coţofeni şi La Tene]. 

- VÎRCIOROVA, municipiul Drobeta-Turnu Severin. 
Ruinele mănăstirii Vodiţa I şi 

I I : V. Drăghiceanu, Vodiţa . Istoric şi descriere, V, 
1912, p. 97-109 [istoric, descriere ruine, plan şi 
foto]: N. Ghika-Bt.deşti, Evoluţia arhitecturii. /, XX. 
1927. p. 129-132, fig. 51-55; V. Drăghiceanu, Săpă
turile de la Vodiţa. Bisericile Sf. Nicodim şi a lui Lito
voiu-Vodă, XXII. 1929, p. 149-156 [istoric, descriere 
săpături 1928, planuri, desene şi foto]; Al. Bărcăcilă, 
De la Vodiţa: o nouă inscriprie latină, XXIV, 1931, p . 43-
44 (cărămidă găsită ct. ocazia săpăturilor lui V. Dră
ghiceanu şi folosită la construcţiile bisericilor]; G. Balş, 
Despre Biserica Prislopului, XXIV, 1931, p. 97-99 [re
constituirea planului; Vodiţa este de tipul sîrbesc 
din Valea Moravei, cu plan]; N. Ghilea-Budeşti, L'ancienne 
architeccure, XXXV, 1942, p. 13-14, şi pi. III; N. Iorga, 
Ce este vechea noastră artă?, XXXV, 1942, p. 137. 

DRUGĂNEŞTI. vezi Stoeneşti, jud. Giurgiu . 
DUBOZ, jud. Timiş 
Biserica veche : Şedinţele Comisiunii, 

1926, XIX, 1926, p. III [cerere d-e..ciasarel
DUBROVNIK, Iugoslavia 
O r a ş u I m e d i e v a I R a g u s a : S. Cegă

nean u, Ceva despre provenienţa şi arta vechilor noastre 
argintării, IV, 1911, p. 29 [comerţ cu peninsula B1l
canică]. 

DUDU, jud. Teleorman 
Biserica Adormirea Maicii Dom

nu I u i : V. Brătulescu, Biserici din Olt, XXII, 1929, 
p 140-141 (pisanie, inscripţie, foto]. 

Mănăstirea Plăviceni 
rica Sf-ţii Arhangheli 
G a v r i I : V. Drăghiceanu, Pisanfa 
viceni-0/t, VII, 1914, p. 144. 

DUMBRAVA, jud. Prahova 

cu bise-
M i hai I şi 
mănăstirii Piă-

Biserica de lemn Sf. Nicolae: 
A. M. Zagoritz.Sfeşnice, VII, 1914, p . 17 (desen sfeşnic]. 

DUMITREŞTI, jud. Olt 
Biserica Adormirea şi Sf-ţii 

C o n s t a n t i n ş i E I e n a : N. Iorga, O explo
raţie arheologică şi istorică a judeţului Olt, XXVI, 1933, 
p. 123 [descriere, ctitor, recenzie la I. Ionaşcu, Biserici 
Olt]. 

DUNAVĂŢU DE JOS , jud. Tulcea 
O r a ş u I ro m an Ad St o m a, în apr1r 

piere (identificare probabilă]; 
C. Moisi I, Cetăţi romane la Dunărea de jos, li. 1909, 

p. 91-92 [autorul crede că oraşul se ana între satul 
Caraibi I (azi Colina) şi Sarinasuf (azi Murighiol)]. 

Cetatea romano-bizantină Sal
m o r u d e ( H a I m y r i s ) , pe dealu I Carabaiîr : 

C. Moisil, Cetăţi romane la Dunărea de jos, 11.1909, 
p. 89; foto p. 90 (identificare]; idem, Unde a fost vechiul 
Ha/myris?, III, 1910, p. 93-94 (identic cu Salmorus 
tSalmorude)]. 
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Cetate romano-bizantină („ce

t a t e a Z a p o r o j e n i I o r " ) (la vest de sat) : 
C. Moisil, Cetăţi romane la Dunărea de jos, li, 1909, 

p . 89 -90. 
DUNĂREA, rîu 
C. Moisil. Cetăţi romane la Dunărea de jos. li, 1909, 

p . 85 - 92 [cu foto]; N. Iorga. În legătură cu o „Călăuză" 
necunoscută a maiorului D. Papazoglu, XXX II, 1939, 
p . 145-151 (călătorie pe Dunăre de la Cladova la 
guri, date despre autor (Pappasogl u) şi fami I ia sa; la 
p . 146 descrierea braţului Borcea]: V. Brătu lescu , 
Hărşova. XXXIII, 1940, fasc. 105, p. 10 - 12 (apărarea 
Dunărr i de către romani]. 

DUNĂRENI, jud. Dol j 
„ Ce tă.. ţ u ia" : Raport general CM/, 1908, 

I, 1908, p. 179 [refuz de aprobare pentru extragere de 
material din zidul cetăţii]: Al. Lapedatu, Lucrările 
Comisiunii, 1908, I, 1908, p . 187 [intervenţie pentru 
conservarea ruinelor]. 

Cimitir cu urne de incineraţie, 
din epoca bronzulu i: D.B~rciu,Săpături, 
XXVIII, 1935, p. 28 

„Măgura lui Dăn ilă": Şt. Ciuceanu, 
Raport, ACMI, 1915, p. 142 [de;criere; rezultatul cer
cetări lor anterioare]. 

Biserică: Raport pe anul 1925, XVIII. 1925, 
p. XIX (diferite lucrări]; V. Drăghiceanu, Monumentele 
Olteniei. III, XXVII, 1934, p . 103 [propusă spre decla
sare în 1909] . 

DURĂU, vezi Ceahlău, jud . Neamţ. 
DUROSTORUM, vezi Silistra. 
DUŞEŞTI, jud. Neamţ 
S t a ţ i u n e g e t o - r o m a n ă C. Mătasă, 

Cercetări din preistoria judeţului Neamţ, XXXI, 1938, 
p. 127 

E 

ECHIMĂUŢI, jud . Orhei, azi în URSS 
B i s e r i c ă d i n 1 8 O O : G. Bezvi con i, Co

municări . Material istoric din Basarabia, XXXIII, 1940, 
fasc. 103, p. 45 (azi distrusă; ctitor, morminte]. 

Biserică din 1862: G . Bezviconi, Co
municări. Material istoric din Basarabia, XXXIII, 1940, 
fasc. 103, p. 45 [ctitor, mormînt]. 

ECRENE, azi în Bulgaria 
Cetate: I. Kalinderu, Relaţiune, VI, 1913, 

p . 136-138 (descrierea ruinelor]. 
EDIRNE, Turcia 
V. Drăghiceanu, Mormintul lui Constantin Brlnco

coveanu Basarab Voevod, VII, 1914, p. 1S [o parte din 
averea domnului a fost ascunsă în locuinţa patriarhului 
de Ierusalim]. 

ENĂCHEŞTI, jud. Bacău 
C. Mo isil, Staţiunile preistorice, III, 1910, p. 173 

[pe harta lui Gr. Tocilescu]. 
ENGHEZ, jud. Constanţa, vezi General Scări

şoreanu. 

ENISALA, jud. Tulcea 
C e t a te a H e r a c I e a : Procese verbale, 

ACMI, 1915, p. 37 [problema conservării ruinelor]. 
ENOŞEŞTI, jud. Olt 
Aşezarea romană şi castru I Aci

d ava : D. Tudor, Antichităţile din Romanaţi, XXVI. 
1933, p. 78 [urme romane]; Procese verbale, ACMI, 
1914, p. 33 [acapararea unor monede vechi, anchetă]. 

B i seric a Sf. I Ii e : Şedinţele Comisiunii, 
1931, XXIV, 1931, p. 95 [zugrăvirea ctitorilor]. 
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ENUŞEŞTI, vezi Enoşeşti, jud. O lt. 
ER BICENI, jud. laşi 
Han : H . Teodoru, Hanu-Antuţe1, XXXV II, 

1944. p. 52 [cu foto]. 
EUROPA 
V. Dumitrescu. Ceramica pictată eneolitică din 

Sud-Estul Europei, XXIV, 1931, p. 70-77; D . B=rciu, 
Generalităţi asupra preistoriei Olteniei, XXVII , 1934. 
p. 30 - 38 [cu foto]. 

EVORA, Portugalia 
N. lor·ga. Une ic6~e byzontine ou Portugol, XX II, 

1929, p. 88 -89 [cu foto]. 
EZERUL, vei Iezeru, jud. Călăraşi. 

F 

FĂCĂENI , jud. I alomiţa 
C. Moi sil. Staţiunile preis torice, III, 1910, p. 123 

[pe harta lui Gr . Tocilescu]. 
FĂGĂRAŞ. jud. Braşov 
Ce t a t e a : Al. Lapedatu, Din posesiunile dom

nilor noştri în Ardeal, Vinţuf şi Vurperul. li, 1909, p. 40 
[stăpînirea I ui Vlad Ţepeş asupra Ţării Făgăraşului]; 
A,. Veress, Frescele cetăţii Făgăraşului, X IX, 1926, p. 
74- 77 [cu stampă]. 

Bi serica lur Mihai Viteazul: N. 
Iorga, Biserica fui Mihai Viteazul fa Făgăraş, XXX, 1937, 
p. 45 [a fost dărîmată către 1601 ]. 

B i s e r i c a S f. N i c o I a e - B r î n c o v e a -
nu : Raport pe anul 1924, XVIII, 1925, p. XVII [res
taurarea picturii]; Tablou de lucrări. /, XVIII, 1925, 
p. X IX [două sfeşnice noi după modele vechi (1924)]; 
V. Brătu Ies cu. Elemente profane în picturo religioasă. 
Sfintul Ilie in căruţo cu coii de foc, XXVI II , 1935, p. 130 -
131, 133 [cu foto pictură]; N . Ghika-Budeşti, Evoluţia 
arhitecturii . IV, XXIX, 1936, p. 61, 116 . 121, fig. 189 -
190; N. Iorga, Din biserico unită din Făgăraş, XXX I. 
1938 , p . 143 [inscripţie]; idem, Ce este vechea noastră 
artă?, XXXV, 1942, p.139. 

FĂGEŢELU, jud. Olt 
Bi serica Adormirea Maicii D om

nului -Făgeţelul de Jos: N. Iorga, 
O exploraţie arheologică şi istorică o judeţului Oit. XXV I, 
1933, p . 123 [descriere, ctitori, zugravi, recenzie la 
I. I onaşcu. Biserici Olt]. 

Bi serica Adormirea Ma icii Dom
nu I u i - Fă g e ţ e I u de Sus : N . Iorga, O 
exploraţie arheologică şi istorică o judeţului Olt, XXV I, 
1933 , p. 123 [comparaţie cu biserica Făgeţelu din Vale, 
semnalare de manuscris. recenzie la I. I onaşcu, Bise
rici Oit]. 

FĂLCOIU, jud. Olt 
Biserica Sf. Nicolae N. Ghika-Bu-

deşti. Evoluţia arhitecturii. IV . XX IX. 1936, p. 118. 
FĂLEŞTI, jud. Bălţ i. azi în URSS 
B i s e r i c a S f. N i c o I a e, 1745: G. B~z

viconi, Comunicări. Material istoric din Basarabia, 
XXX III, 1940, fasc.103, p. 43 [morminte]. 

FĂLTICENI, jud. Suceava 
Muzeu : V. B rătulescu, Pietrele mormîntole 

de Io museu/ din Folticeni, XXXI, 1938, p. 38 - 44 [pie
trele de mormînt ale lui Bogdan, tatăl lui Ştefan cel 
Mare, Ieremia pîrcăîab, lfimia monahia, Simion . Mag
dalina lui Petru secretarul şi altele); Procese verbale , 
ACMI, 1915, p. 29 [înfiinţarea muzeulur], p. 31 [apro
bare de funcţionare]. 

B i s e r i ca S f. I I i e C. Bobulescu, Con-
deia de Io temelia bisericii din Cotmeono, ACMI, 1942, 
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p„ 135 - 136, nota 1 [aşezarea unui document în sfera 
de sub crucea de pe turlă, în 1788, atestind pe cei ce 
lucraseră la biserică). 

FĂRCĂŞEŞTI, jud. Gorj 
B iserica de lemn Sf. Io an B ote 

ză to r u I : Raport pe anul 1925, XVIII, 1925, p. 
XVII I [diferite lucrări]. 

FĂUREI, jud. Călăraşi. 
R. Vlădescu-Vulpe, Mostişteo-Că/ăraşi, XVII, 1924, 

p. 82 [pe Valea Greziei, ceramică getică „La Tene"), 
p .- 83 [cer-amică cu striaţii]. 

FEDELEŞOIU , jud. Vîlcea 
Schitul Fedeleşoiu (Fedelcşci

ori) cu biserica Schimbar·ea la faţă: 
N. Io rga, Schitul Fedeleşcioiu, V, 1912, p. 30-35 [des
criere, istoric, inscripţii, ctitori, meşteri, odoare, ruine 
case domneşti; cu foto schit, case domneşti, mobi 
lier, paftale], Rectificare, V, 1912. p.136; Raport pe anul 
1921, XV III , 1925, p. XII [consolidarea şi restaurarea 
tîmplei); Raport pe anul 1925, XVII I, 1925, p. X IX 
[diferite I ucrări]; V. Drăghiceanu, Monumentele Olte
niei. I. XXIV. 1931, p. 127-128 [descriere, pisanie, 
inscripţii, ctitori, foto]: N . Ghika-Budeşti, Memoriul 
pe 1932, XXVI, 1933, p. 190 [lucrări de întreţinere .şi 
de documentaţie]; idem, Evoluţia arhitecturii. IV, XXIX, 
1936, p. 20, 69 - 70, 106. 121; fig. 347 - 358. 

FEDERI. jud. Huned·oara 
Peşteri (eneolitic, musterian): RSR Cluj 1925, 

XV III , 1925, p. XX I [săpături arheologice]. 
FELEAC, jud. Cluj 
Bi serica Cuvio asa Paraschiva a 

fostei Episcopii a Feleacului: G. 
Balş, Bisericile lui Ştefan cel More, XVIII, 1925, p. 203, 
208 [foto uşi] şi Indice; Şedinţele Comisiunii, 1925. 
XVIII, 1925, p . V [cerere de informaţii de la Mitropolia 
Blajului asupra lucrărilor executate), p . VIII [cerere 
de informaţii, planuri, foto de la Secţia Regională CILj 
privind reconstrucţia bisericii]; RSR Cluj, 1925, XVIII, 
1925, p. XX I [lucrări de restaurare şi întreţine re]; 
N. Ghi ka- Budeşti, Artele minore bizantine şi rom6ne, 
XXX, 1937, p. 170 [scoarţe de evanghelie, în a~gint, 
dăruite de Ştefan cel Mare] . 

FEREDENI, jud. l aşi 

B iserica Adormirea Maicii D om
nu I u i : N. Iorga, Cîtevo însemnări, XXX, 1937, 
p. 44 - 45 [pe o evanghelie luată de la mănăstrr·ea Sla
tina]; idem, Cronică. La biserica din Feredieni (Botoşani), 
XXXII, 1939, p. 47 [însemnare pe o evanghelie, odoare]. 

FEREŞTI. jud. Maramureş 
B iserica de lemn Sf. Nicolae: 

V. Brătulescu, Biserici de lemn din Maramureş, XXXIV, 
1941, p. 37, 43 [descriere, însemnări]. 

FERIGILE, vezi Costeşti, jud . Vilcea. 
FILIAŞ I . jud. Dolj 
B i s e r i c a S f. N i c o I a e , S f. G h e o r -

ghe şi Sf. D umitru, din cimitir: 
Şt. Ciuceanu, Raport, ACMI. 1915 . p. 135 - 141 [des
Qliiere, ctitori, pictură, foto]. 

FILIPEŞTll D E PĂDUR E, jud. Prahova 
C. Mo1sil, Staţwni/e preistorice, III. 1910, p. 121 

[pe harta lui Gr . Tocilescu]. 
Casa Cantacuz1n ilar: G. Balş, Sfin 

tu/ Munte, V I, 1913, p. 38 [pivniţe de construcţie apro;;pe 
identică cu cele ale magaziei de la Vatoped]; N. Ghika 
Budeşti, Evoluţia arhitecturii, IV, XX IX, 1936 , p. 114 
116, fig. 1003 . 

Bi serica Sf-ţii Trei I erarhi: S. 
Cegăneanu, Ceva despre provenienţo şi orta vechilor 
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noastre argintarii, IV, 1911, p. 30 [uşă împărătească, 
comparaţie cu uşa bisericii de la Arbănaşi (BJlgaria)]; 
N. Ghika-BJdeşti, Evoluţia arhitecturii . III, XXV, 1932. 
p. 13, 37- 38. 68 - 69. fig. 329 - 338; 478 [chenare de 
piatră); idem, L'oncienne orchitecture, XXXV. 1942. 
p . 42, pi . XXI. 

FILIPEŞTll DE TÎRG, jud. Prahova 
Ruinele palatului lui Cantacu

z i n o p os t e I n i c u I : Al. Lapedatu, Baio dom
nească din Tirgovişte. Cîtevo însemnori istorice, III, 1910. 
p. 90 [descrierea băii de către Paul din Alep]; N . Iorga, 
Palatul de Io Filipeştii-de-Tirg, VIII, 1915, p. 1 - 5 [de
scriere, foto]; N. Ghika-BJdeşti, Evoluţia arh itecturii. 
IV, XXIX, 1936, p . 114, 116. 

Biserica Adormirea Maicii Dom
nu I u i : V. Drăghiceanu, Filipeştii de Tîrg. Prahova, 
XVII, 1924, p. 94 [însemnare pe o evanghelie]; Procese 
verbale, ACMI, 1915. p. 43 [completarea grilajului, 
cercetare în vederea dărîmăr11 un e i construcţi 1 din 
curte]; Procese verbale, ACMI, 1942, p . 34 [consoli
dare după cutremur]. 

FILIFOFOL, Bulga ria 
Biserica Sf. Maria şi biserica 

S f e t 1 N e d e I e a : S. Cegănean u, Ceva despre 
provenienţa ş i arta vechilor noa,stre argintării, IV, 1911, 
p. 30 [mobi I ier interior sti I Renaissance, asemănător 
cu mobi I ieru I brîncov~nesc). 

FiNTA VECHE, jud. Dîmboviţa 
V. Drăghiceanu, Morminte domneşti. Matei Basarab, 

doamna Elena şi fiul lor Mateiaş, VIII. 1915, p. 170 -
171 [descrierea bătăliei de la F1nta). 

FIRIZU, jud. Mehed!nţ i 
Ruinele bisericii mănăstiriiCo

şuştea-Crivelnic: Al . Bărcăcilă, Cronică, 
XXVIII, 1935, p. 92 - 94 [descrierea ruinelor, săpături. 
legendă cu Nicodim, propuneri pentru continuarea 
I ucrări lor, foto]; idem, Mănastirea Coşuştea-Crivelnicu. 
Mehedinţi. Descoperire arheologică, XXVIII, 1935. p. 
165 184 [descrierea săpăturilor ş i ruinelor, inscripţii 
şi monede găsite, foto. schiţe şi planuri); idem, Ra
port, ACMI, 1915, p. 172 [urmele mănăstirii. legendă 
cu Nicodim, legendă cu „jidovi"). 

FÎLFANI. jud . Argeş 
Biserica Adormirea Maicii Dom

n u I u i : Procese verbale, ACMI, 1942, p . 33 [restau
rare]; Procese verbale, ACMI, 1943, p . 66 [restaurarea 
pict urii]. p. 75 [lucrări). 

FÎNTÎNELE. jud. Constanţa 
C. Moisil, Din tesa urul arheologic al Dobrogei. I. 

o noua diplomă militară romana, li. 1909, p. 113 - 119 
[cu foto şi desene) . 

FÎNTÎNELE, jud. Prahova 
Biserica Adormirea Maicii Dom

n u I u i - M a z i I i. ruinată: Al. Zagoritz, Sculpturi 
în piatră, VI. 1913, p. 71 şi f 0 VIII [cadrele ferestrei]; 
V. Brătulescu, Biserici din Prahova . Biserica Fîntînele
Mazi/1, XXXII, 1939, p. 30-31 [descriere, reparaţii, 
pictură, foto]; Procese verbale, ACMI, 1942, p . 34 [bi
ser i că în ruină, construi rea unui pavilion peste Sf. 
Ma!:ă], p. 57 [lucrări de sistematizare, păstrarea bi se
r icii). 

FÎNTÎNELE-MAZILI, vezi Fîntinele, jud. Prahova. 
FÎNTÎNELE-UNGURENI, vezi Ungureni. jud. 

Prahova. 
FÎRLIUG. jud. Caraş Severin 
Castrul roman Azi zis şi aşezare 

dacică RSR Lugoj. 1925, XVIII. 1925, p. XXIII 
[săpături planificate în 1926). 
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FÎSTÎCI, jud. Vaslui 
S c h i t u I F î s t î c i c u b i s e r i c a S f. 

N ic o I a e : N. Ghika-Budeşti, Oficiale. Raport de 
activitate pe anul 1930, XXVI, 1933, p . 143 [deviz, 
control lucrări]; Procese verbale, ACMI, 1942, p . 57 
[consol idare după cutremur]. 

FLĂMINDA, schit, jud. Argeş, vezi Dealu-Mare, 
jud. Vî icea. 

FLĂMÎNZEŞTI, vezi Curtea de Argeş, jud. Argeş . 
FLOCI, Cetatea de, vezi Giurgeni, jud. Ialomiţa. 
FLOREŞTI, jud. Bălţi, azi în URSS 
Biserică din 1809: G. Bezviconi, Comu

nicari. Material istoric din Basarabw, XXXIII, 1940, 
fasc. 103, p. 44 [ctitor, morminte]. 

FLOREŞTI, jud. Giurgiu 
B i s e r i c a S f. N i c o I a e : Raport pe anul 

1925, XVIII, 1925, p. XVIII [diferite lucrări). 
FLOREŞTI , jud. Prahova. 
P a I a t u I Ca n t ac u z i n o: N. A. Constan

tinescu, Comunicări adunate în 1925, XXXII, 1939, p .93 
[pisanie, însemnări]. 

Biserica Sf. Treime şi Naşterea 
Dom n u I u i (în curtea cantacuzinească): N. A . Con
stantinescu, Comunicări adunate în 1925, XXXII, 1939, 
p. 93-94 [„refăcută în stil modern", pisanie, por
trete ctitori, însemnări pe cărţi]. 

FLOREŞTI, jud. Putna, vezi Cimpineanca, jud. 
Vrancea. 

~LOREŞTI. jud. Soroca, azi în URSS 
B i s e r i c a S f. M i t r o f a n. 1853 : . G. Bez

vicon i, Comunicări. Material istoric din Basarabia, 
XXXIII, 1940, fasc. 103, p. 46 [ctitor, morminte). 

FLOREŞTI, jud . Tulcea 
Ase zare dac o - rom a n ă: C. Moisil, Din 

tesaurul arheologic al Dobrogei. I. O nouă diplomă m ili
tară romană, 11, 1909, p. 113 [monete republicane]. 

FLOREŞTI, jud. Vaslui 
Mănăstirea Floreşti cu biserica 

Sf. I I ie: Raport general CM/, 1908, I, 1908, p. 180 
[aprobarea folosirii materialului rezultat din dărîmarea 
vechilor clădiri ale bisericii; se vor păst.-a inscripţiile 
greceşti şi pietrele cioplite]; G. Balş, E'isericile lui 
Ştefan cel Mare, XVIII, 1925, p. 150 şi Indice [biserica 
nouă, neterminată, din secolul XIX]; Pr9cese verbale, 
ACMI, 1914, p. 56 [aşezarea în pridvor a pietrelor cu 
inscripţii]; I. Antonovici, Raport: b, c, ACMI, 1914, 
p. 94, 95 [datare, adunarea inscripţiilor, tipărire de 
documente, fotogranere obiecte şi pietre de mormînt). 

FLORU, jud. Olt 
Biserica Sf-ţii Constantin şi 

E I e n a ş i S f. D u m i t r u : N. Iorga. O exploraţie 
arheologică şi istorică o judeţului Olt, XXVI, 1933, p. 123 
[ctitori, data construcţiei, caracterizare, recenzie la 
I. Ionaşcu. Biserici Olt]. 

FOCŞANI, jud. Vrancea 
B i s e r i c a A r m e n e a s c ă S f. G h e o r

g he - M u n ten i: N. Iorga. Argintărie moldovenească 
din veacul al XVIII-iea. Biserica armenească din Focşani, 
XX, 1927, p. 54-56 [descriere, foto]; idem Icoana 
românească, XXVI, 1933, p. 24 [icoană din 1774 adusă 
la Vălenii de Munte). 

B i s e r i c a A d o r m i r e a M a i c i i D o m
n u I u i. a fostei mănăstiri Preci s ta: 
Şedinţele Comisiunii, 1926, XIX, 1926, p . XII (ronduri 
pentru reparaţii); N. Iorga. Bisenci focşanene. XXII, 
1929, p. 27-28 [icoane, evanghelie, cu foto); idem, 
O descriere din 1859, o monumentelor Ţării Româneşti, 
XXX, 1937, p. 86 [după Th. Margot, O viatorie]; Pro
cese verbale, ACMI, 1942, p. 26, 33 [consolidare după 
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cutremur], p. 41 [consolidarea şi restaurarea bisericii, 
casa parohială), p. 48 [lucrări în cur;), p. 53 [restaura
re), p . 75 (aprobarea planulu i pridvorului şi turlei]. 

B i s e r i c a A d o r m i r e a M a i c i i D o m
n u I u i - j ă I ă boi u: Procese verbale, ACMI, 1942, 
p. 58 (lucrări la clopotniţă); ibidem, 1943, p. 59 [supli
mentarea devizului de restaurare). 

B i se r i ca N a ş te re a M ai c i i Do m n u
l u i - S ă p u n a r i: N. Iorga, Argintărie moldove
nească din veacul al XVII-iea. Biserica armenească din 
Focşani, XX. 1927, p. 54-56 [evanghelie 1780, cu foto). 

B i s e r i c a P r o f e t u I S a m u i I : N. Ior
ga, Biserici focşănene, XXII, 1929, p. 28 (descriere, 
pictura lipseşte). 

B i s e r i c a S f. G h e o r g h e (care? sînt 
mai multe): Procese verbale. ACMI, 1942. p. 58 [apro
bare proiect pridvor], p . 62 [restaurare], p. 62 [casă 
parohială]; ibidem, 1943, p. 38 (;tprobare planuri pen
tru strane]. 

Mănăstirea Sf. Ioan : N . Iorga, O 
descriere din 1859 a monumente/or Ţării Româneşti, XXX, 
1937, p. 86 (după Th . Margot, O viatorie]. 

Biserica Sf-tii Mina şi Hara-
1 a m b i e : Biserici scoase din r1ndu/ monumente/or 
istorice, ACMI, 1942. p . 13; ibidem, 1943, p. 14; Pro
cese verbale, ACMI, 1942, p. 46 (declasare] . 

Biserica Sf. Nicolae Vechi-Că
P i ta nu : Procese verbale, ACMI, 1942, p. 69 [apro
bare deviz]; ibidem, 1943, p . 73 [restaurarea bisericii 
în ruină]. 

B i s e r i c a S f. N i c o I a e - ? : Procese ver
bale, ACMI, 1942, p. 72 [cercetare] . 

B i s e r i c a S f - ţ i i V o i e v o z i [care? 
sînt două]: Procese verbale, ACMI. 1942, p. 59 [res
taurare]. 

Biserica Vovidenia, din Tăbăcari: 
N. Iorga, Biserici focşănene, XXII, 1929, p. 27 [datare, 
catapeteasmă , fragmente de pietre sculptate. fereastră 
din secolul XVIII]. 

FOLEŞTll QE JOS~ jud. Vîlcea 
Biseric a Sf-ţii Trei Ierarhi: 

Raport pe anul 1925, XVIII, 1925. p . XIX (diferite lu
crări]; V. Brătulesc u, Biserici din VI/cea, XXX. 1937. 
p. 60-65 (-descriere, pictură, o-namentaţii; foto 
biserică, pictură şi uşi; aceeaşi biserică cu cea din Ge
nuneni? (vezi p. 64-65) . 

FRASIN. jud. Gorj _ 
Biserica Sf-ţii lmpăraţi şi Sf-ţii 

Ar hang he Ii : Al. Bărcăcilă, Tnsemnări din Gorj, 
XX, 1927, p. 46 [ctitori, morminte]; V. Drăghiceanu, 
Monumentele Olteniei . I, XXIV, 1931, p. 107 (pisanie, 
descriere, pictură]. 

FRĂSINEIUL, mănăstire, vezi Frăsinet, jud. Vîlcea. 
FRĂSINET, mănăstire, jud. Vîlcea, vezi Şuta. 
FRĂSINET-CESIENI, jud. Olt. vezi Cezieni. 
FRĂSINETU, jud. Olt · 
D. Tudor, Antichităţile din Romanaţi, XXV. 1933, 

p. 78 (urme romane]. 
FRJNCEŞTI, jud. Vî!cea (?) 
Biserică : N. Ghika-Budeşti, Oficiale. Me

moriu/ pe 1932, XXVI, 1933, p. 190 [lucrări de docu
mentaţie]. 

FRUMOASA, jud. Orhei, azi în URSS 
Mănăstirea Frumoasa cu biseri

ca Adormirea Maicii Domnului : P. 
Gore, Şt. Ciobanu, RSR Chişinău, 1926, XIX, 1926, 
p. XV [măsuri de conservare]. 

FRUMOASA, jud. Teleorman 
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5 t a ţ i u n e p r e i s t o r i c ă : C. Moisil, 
Staţiunile preistorice, III, 1910 , p. 122 (indicată de C. 
B~lliac şi Gr. Tocilescu]. 

FRUNZARU-URIA, vezi Uria, jud. O lt. 
FUNDĂTURA, schit, vezi Nucu, jud. Buzău. 
FUNDENI, jud. Prahova 
Biserica Sf. Nicolae: N. Iorga, Bise

rica de /a Fundeni (Prahova), XXVI. 1933. p. 82 (pisanie, 
descriere]; Procese verbale, ACMI, 1914. p . .:48 [G . Balş 
va raporta la CM! despre valoarea bi.sericii],. p. 52 
[primirea raportului cerut]; G. Balş, Biserica din Fun
deni-Prahova, ACMI, 1914, p. 75-79 (descriere, pic
tură, pisanie, plan şi foto] . 

FUNDU CĂTINEI. jud. Buzău, vezi Calea Cătinei. 
FUNDU TUTOVEI. jud. Bacău 
C. Moisil, Staţiunile preistorice, III, 1910, p. 173 

[pe harta lui Gr. Tocilescu] . . 
FUNDUL SADOVEI. jud. Cimpulung. vezi Colacu, 

jud. Suceava. 
FURCENI. jud. Orhei, azi în URSS . 
Biserica Sf-ţii Voievozi, 1857: G. 

Bezviconi. Comunicări. Material istoric din Basarabia. 
XXXIII. 1940, fasc. 103, p . 45 (ctitor, mormînt]. 

FURNICOSI. jud. Argeş 
Cu I a S ~co J e s cu : V. Drăghiceanu. C1teva 

monumente din Muntenia, XXIV, 1931, p . 132-133 
[descriere. a dispărut fiind dărîmată de „edilii satului"; 
cu foto]; H. Teodoru, Meterezele biserici/or c1mpulungene, 
XXXVI, 1943. p . 99 [despre dărîmarea. ei]. . 

B i se r ic a Sf. I o a n (paraclisul culei) : Ra
port general CM/, 1907, I, 1908. p . 42, 47 [cerere de 
clasare]; V. Drăghiceanu, Cfteva monumente din '."1un
tenio, XXIV. 1931, p. 132-133 [pisanii în versuri; cu 
foto]; N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii. IV, XX!X· 
1936, p. 27, 31. 58, fig . 141-143; H. Teodoru, Bise
rico schitului Mărculeşti F/ăm1nda, din C1mpu/ung Muscel, 
XXXV, 1942, p. 184 [acoperişul turlei]. 

FURTUNEŞTI. jud. Buzău . 
B i s e r i c a d e I e m n S f. N 1 c o I a e 

N. A. Constantinescu, Biserici şi mănăstiri din jude~u/ 
Buzău . Schitul Fundul Cătinei, XVII, 1924, p. 1.91 ~1n
semnare pe un minei din 1805, biserica nu mai există 
azi]. 

G 

GALAŢI, jud. Galaţi 
O r a ş : N. Iorga, 1n legătură cu o „Călăuză" 

necunoscută a maiorului D. Papazoglu, XXXII, 1939, 
p. 147 [oraşul natal al lui Alexandru I. Cuza. legături 
comerciale]. 

Castru şi necropolă romană, pe 
d e a I u I T i r i g h i n a. î n f a ţ a g ă r i i B a r .
boşi : C. Mois il. Din tesaurul arheologic al Dobrogei. 
III, Sarcofage de piatră. III. 1910, p. 82-87 [cu f~to, 
inscripţie]; A. T. Dumitrescu, Inscripţia sarcofagului ~e 
la Barboşi, IV, 1911. p. 44; Al. Lapedatu, Cetatea Alba, 
VI, 1913, p. 58 şi nota 6 [„cetatea Gherghina"]; Pro
cese verbale, ACMI, 1914, p. 56 [castrul este monument 
istoric, săpături se vor face numai cu avizul CMI] . 

Bi serica Precista (Adormirea 
Maicii Domnu I u i) : N. Ghika-Budeşti, Ofi
ciale. Memoriu/ pe 1932. XXVI, 1933, p. 190. (lucrări 
de documentaţie]; B. Slătineanu, Comunicări, XXVIII, 
1935, p. 91 [inscripţii pe cruci); Procese verbale, ACMI, 
1992, p. 25 [consolidare după cutremur]; ibidem, 
1443, p. 43 [majoriarea devizului pentru consolidare]. 
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Biserica Sf. Gheorghe: N. Velichi, 
Inscripţia bisericii Sf. Gheorghe din Galaţi, VII, 1914, 
p. 33-34; N. Ghika-Budeşti, Oficiale. Memoriul pe 
1932. XXVl,)933, p. 190 [lucrări de documentaţie]; 
M. Golescu, Saint Georges delivre /'adolescent €mmene 
en captivite par Ies inficeles, XXX, 1937, p. 130, 131 
[pecetea mănăstirii, din 1836, reproducere]. 

-COSTI, municipiul Galaţi 
Procese verbale, ACMI, 1915, p. 23 [săpături arhe

ologice se pot face numai cu avizul Muzeului Naţional]. 
-ŞENDRENI, municipiul Galaţi 
Staţiune daco-roma.nă: N . Velichi, 

Necropola şi a/caru/ votiv de la Serdaru (Şendreni). judeţul 
Covurlui, V, 1912, p.120 - 122 [cu desene şi foto]; V. Pâr
van, Adaos, V, 1912, p. 122-124 [cu foto]. 

GALDA DE JOS, jud. Alba 
C a s t e I u I K e m e n y - A I b 1 n i : V. Bră

tulescu, Biserici din Transilvania. Biserici întărite, XXX, 
1937, p. 22 [descriere, foto]; N. Iorga, Două biserici 
ardelene, XXII. 1929, p. 26 [autorul îl identifică greşit 
drept castel Teleki]. 

B i s e r i c a n o u ă, f o s t ă u n i t ă , în 
mijlocul satului: N. Iorga. Două biserici ardelene, XXII, 
1929, p. 26 [„fără interes", cărţi vechi]. 

B iseri ca ortodoxă Naşte1·ea 
M a i c i i D o m n u I u i : N. Iorga, Două biserici 
ardelene, XXII, 1929, p. 26 [în ruină, descriere, p ic
tură]; B. Brătulescu. Biserici din Transilvania. Biserici 
Fntănte, XXX, 1937, p. 22, 42 [cu foto şi relevee]. 

GALICEA, jud. Vîlcea 
Biserica Adormirea Maicii Dom

nu I u i : Procese verbale, ACMI 1942, p. 56 [restau
rare]. 

GALIŢIA, azi împărţită între Polonia şi URSS 
G. Balş, Bisericile lui Ştefan cel Mare, XVIII, 1925, 

p. 268 [meşteri] şi Indice; P. P. Panaitescu, Fundaţiuni 
religioase rom6neşti în Galiţia, XX II. 1929, p. 1-19 
[cu foto şi reproduceri]. 

GALTOFANI, vezi Gîltofani, jud. Vîlcea . 
GARVĂN, jud. Tulcea 
Aşezare (cimitir?) din epoca 

fierului, la „Mlăjitul Florilor": 
G. Ştefan, Raport asupra săpăturilor de la Dinogeţia, 
ACMI , 1943, p. 92. 

Aşezare geto-dacă, apoi cetatea 
romano-bizantină Dinogeţia, la 
„ B i s e r i c u ţ a " : C. Moisi I, „Bisericuţele", III, 
1910, p. 32-33 [Bisericuţa de pe dealul Bugeac (lîngă 
Garvăn), greşit identificată de Gr. Tocilescu]; idem, 
Stllpi miliari romani găsiţi în satul Garvăn (jud. Tulcea), 
III, 1910, p. 141-143 [cu foto]; Erata la p. 200; idem, 
Staţiunile preistorice, III, 1910, p. 174 [obiecte preisto
rice]; V. Brătulescu, Hârşova, XXX III , 1940, fasc. 105, 
p. 6 [cetatea este pierdută de Lisimach la 292 e.n.]; 
Procese verbale, AC MI, 1943, p. 75 [săpături efectuate 
de G. Ştefan]; G. Ştefan, Raport asupra săpăturilor 
arheologice de la Dinogeţia, ACMI, 1943, p. 90-92 
[dezvelirea în continuare a incintei cetăţii]. 

GĂEŞTI, jud. Dîmboviţa 
Or a ş : N. Iorga, O descriere din 1859 a monu

mente/or Ţării Romllneşti , XXX, 1937, p. 84 [nemai
fiind capitală de district, din 1832, multe case au fost 
părăsite; după Th. Margot, O viatarie]. 

Biserica Intrarea în biserică
C i of Ie c : Raport pe anul 1925, XV III , 1925, p. 
XVIII (diferite lucrări]; Procese verbale, ACMJ, 1943 , 
p. 28 [restaurare din fondul acordat c:fe C orneliu Mano
lescu Romniceanu]. 

! ON EŞTI , oraşul Găeşt i 
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Aşezare-teii de tip Gumelnita 
D. Berciu, Săpături, XXVIII, 1935, p . 29. 

PUNTEA D E GRECI, oraşul Găeşti 
Aşezare-teii de tip Gumelni ţa 

D. Berciu, Săpături, XXVIII, 1935, p. 29. 
GĂINA, munte, jud. Bihor 
8 pa v i I i o a n e : RSR Cluj, 1925, XVIII, 1925, 

p . XXII [planuri şi deviz]. 
GAIŢA, vezi Făcăeni, jud. Ialomiţa. 
GĂLĂŞENI, jud. Bălţi, azi în URSS 
B iserică : G. Bezviconi, Comun icări . Material 

istoric din Basarabia, XXXIII, 1940, fasc. 103, p. 44 
[ctitor. morminte]. 

GĂLĂŞEŞT I , jud. Argeş 
B iserica Sf. Nic o I a e : N . Ghika-

Budeşti, Evoluţia arhitecturii. IV, XXIX, 1936, p . 8, 
26, 27, 28. 58, 59, fig.167-175; Procese verbale, ACMJ, 
1943, p. 68 [restaurarea picturii]. 

GÎLMEELE. schit, vezi Gîlmeiele, jud. Olt. 
GĂLTOFANI, vezi Gîltofani, jud. Vîlcea. 
GĂNDEŞTI, jud. Neamţ (neidentificat), vezi Cîn-

deşti, jud . Neamţ 
GĂURENI, vezi Vîlcelele, jud. Botoşani . 
GĂVANELE, jud. B uzău 
S c h i t u I! G ă v a n e I e c u b i s e r i c a 

Adormi1·ea Maicii Domnului . Sf. Ne
c u I a e ş i S f. E I e f t e r i e : Redacţional, Comu
nicări, XIX, 1926, p. 89 [despre publicaţie I. C. Filitti 
în RI]. 

GĂVĂNEŞTI, jud . Gorj, Olt sau Vîlcea 
B iserică : N. Ghika- Budeşti, Oficiale. Me

moriu/ pe 1932, XXVI, 1933, p. 190 [lucrări de între
ţinere şi de documentaţie]. 

GEACA, jud. C luj 
Biserică : Procese verbale, ACMJ, 1943, 

p. 51 [reparaţii, păstrarea dispoziţiei stîlpi lor prid
vorului]. 

GEAMĂNA, jud. Argeş 
B i se r i că : Şedinţele Comisiunii, 1931, XXIV, 

1931, p . 95 [reparaţii]. 
GEMENEA, vezi Gemenea-B rătuleşti, jud. Dîm

boviţa. 
GEMENEA- BRĂTULEŞTI, jud. Dîmboviţa 
Mine de aur : D. Berciu, Săpături, XXVlll, 

1935, p. 29 [au funcţionat încă de pe vremea romanilor] ; 
A . Vasilescu, Cetatea Dîmboviţa, XXXVIII, 1945, p . 25-
26 [pe vremea dacilor, romanilor şi pînă după primul 
război mondial]. 

Aşezare La Te ne: D. Berciu,Săpături, 
XXVIII, 1935, p. 29. 

G ENERAL SCĂRIŞOREANU, jud. Constanţa 
Procese verbale, ACMI, 1914, p. 30 [se semnalează 

existenţa unui apeduct roman]. 
GENEVA, Elveţia 
Expoziţie de veche artă româ

n e a s c ă ( 1 9 2 5 ) : Şedinţele Comisiunii, 1925, 
XV III, 1925. p. IV [mutarea expoziţiei de la Paris la 
Geneva], p. VI [despre expoziţie]; V. Drăghiceanu, 
Monumente reprezentative din vechea artă romllnă expuse 
în expoziţiile din Paris şi Geneva în anul 1925, XIX, 1926, 
p. 68 [cu foto]. 

M u z e u I d e I s t o r i e; Te m p I u I M a -
de Ii ne i : V. D răghiceanu, Inscripţii asemănătoare 
celor de pe inelele de la Curtea de Argeş, XXVI, 1933, 
p. 184 [inscripţii pe clopote (1407 şi 1486)]. 

GENUNENJ, jud. Vîlcea 
B iserica Trei I erarhi: V. Drăghiceanu, 

Biserica din Genuneni-Vilcea, XXI I, 1929, p. 138 [pi
san ie]; N . G h i ka- Budeşt i, Evoluţia arhitecturii. IV. 
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XXIX, 1936, i:;. 64; fig. 266; V. Brătulesc~. Biserici din 
Transilvania. Biserici întărite, XXX. 1937, p. 20 [pic
tură]; idem. Biserici din Vilcea. Biserica din Foleştii de 
Jos, XXX, 1937, p. 64, 65 [amestecă biserica din Fo
leştii de Jos cu cea din Genuneni. probabil o greşeală]. 

GEOAGIU DE SUS. jud. Alba 
S a t u I : Al. Lapedatu, Din posesiunile domnilor 

noştri în Ardea l - Vinţul şi Vurperul, 11, 1909, p. 40-
41 [sat stăpînit de Radu IV cel Mare]; Pricese verbale, 
ACMI , 1942, p. 23 [cercetarea monumentelor]. 

Biserica lntrare;t în biserică a 
f o s t e i m ă n ă s t i r i G e o a g i u : V. Brătu-
1 escu, Biserici din Transilvania. Biserici întărite, XXX 
1937, p. 22 - 25 [descriere, pictură, biserică ruinată 
şi părăsită de mai mulţi ani, foto]. 

B i s e r i c a n o u ă a s a t u I u i : V. B ră-
tulescu, Biserici din Tran silvania. Biserici întărite. 
Geoagiu, XXX, 1937, p . 25 

Biserica unită: Procese verbale, ACMI, 
1943. p. 67 - 68 [restaurare]. 

GERNYESZtG, vezi Gorneşti, jud. Mureş. 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, jud. Bacău 
B i s e r i c a S f. N i c o I a e : Procese verbale, 

ACMI. 1942. p. 30 [consolidare după cutremur], p. 45 
[consolidare]. 

-BOGDANA, municipiul Gheorghe Gheorghiu
De j 

Mănăstirea B ogdana cu biserica 
Coborîrea Sf. Duh: G. Balş, Biserica Mi
rău ţ i din Suceava, XVII , 1924, p. 171 [dispoziţia pla
nului]; Şedinţele Comisiunii, 1924, XVII, 1924, p. XII 
[reparaţiile necesare vor ft suportate de mănăstire]; 
V. Drăgh iceanu, Mănăstirea Bogdana-Bacău, XXIV, 
1931 . p. 91 [pietre de mormînt]; N . Iorga, Monumentele 
istorice in vechea noastră literatură, XXVI, 1933, p. 
107, 108 [cu desen de Gheorghe Asachi din 1872] 
N . Ghika-Budeşti, Oficiale . Memoriul pe 1932, XXV I, 
1933, p. 190 [lucrări de documentaţie]; idem, Raport 
pe anul 1935, XXX, 1937, p . 191 [lucrări de întreţi
nere]; Procese verbale, ACMl, 1915, p. 32, 35 [reparaţia 
acoper i şului]; G. Lupu. Memoriu, ACMI. 1915. p. 53 
[ I uc ră r i de întreţinere] ; Procese verbale, ACM I, 1942 . 
P. · 61 [restaurarea arhondaricului] . 
-BORZEŞTI, municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej 

Biserica Adormirea Maicii Dom
n u I u i : Raport general CMI, 1907, I, 1908, p. 33 
[lucrări de conservare şi întreţinere începute în 1904]; 
Al. Lapedatu, Lucrările Comisiunii, 1909, li, 1909, p. 
96 [cercetare Ghika-Budeşti privind lucrilrile necesare], 
p. 143 [primirea raportului]; Raport general CMI, 1909, 
li, 1909, p . 184 [cerere de reparaţii], p . 186 [deşi aco
perită şi reparată în 1904--1905 ea ameninţă totuşi 
să se prăbuşească]; C. Moisil, Colecţiunea Maria lstrati
Capşa, IV, 1911, p. 141 [comunicare făcută la Academie, 
despre biserică, de către doctor Ist rati]; I. Kalinderu, 
Al. Lapedatu, Raport general CM/, 1912, V, 1912, p. 
189 [lucrări de conservare amînate din l ipsă de fon
duri]; G . Balş, Bisericile lui Ştefan cel Mare, XVIII, 1925. 
p . 81-87 şi Indice; Raport pe anul 1924, XVI II , 1925, 
p . XVII [reparaţii]; G. Balş, Biserici sec. XVI, XXI, 
1928, Indice; N . Iorga, Monumentele istorice în vechea 
noastră literatură, XXVI. 1933, p. 103 [legendă despre 
tinereţea lui Ştefan cel Mare; biserică „zidită în stilul 
obişnuit" (după Gheorghe Asachi)]; Procese verbale, 
ACMI, 1914, p . 32 [întocmire de deviz pentru repa
raţii]; ibidem, 1915, p. 35 [reparaţii necesare]; ibidem, 
1942, p. 23 [restaurare], p. 48 [reparaţii], p. 51 [ma
jorări de deviz]; ibidem, 1943, p. 59 [restaurare, deviz 
suplimentar], p. 67 [aprobare lucrări], p. 75 [lucrări 
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de restaurare], p. 83 [despre proiect de monument 
funerar pentru mormîntul doamnei Bogdan, fiica lui 
V. Alecsandri]. 

-GURA VĂII (fost Rîpile), municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej 

C. Moisil, Staţiunile preistorice, III, 1910, p. 173 
[pe harta lui Gr . Tocilescu]; R. Bogdan, Urme preis
torice în valea Trotuşul11i. XXIV, 1931, p. 143 [ la Oneşti, 
la „Rîpa Malului"] . 

B i s e r i c a d e I e m n S f. N i c o I a e : 
Raport pe anul 1925, XVIII, 1925, p. XVIII [diferite 
lucrări]. 
-NEGOIEŞTI, municipiul Gheorghe Gheorghiu

Dej 
Podul de piatră al lui Ştefan 

c e I M a r e : C. Moisi I, Colecţiunea Maria lstrati
Capşa, IV, 1911, p. 141 [despre comunicarea lui Istrati 
făcută la Academia Română în 1904]. 
-RĂDEANA, municipiul Gheorghe Gheorghiu

Dej 
B i s e r i c a S f - ţ i i V o i e v o z i : Procese 

verbale, ACMl, 1942, p. 25 [consolidare după cutremur]. 
-SLOBOZIA, municipiul Gheorghe Gheorghiu

Dej 
B i s e r i c a S f. N i c o I a e : Procese verbale, 

ACMI, 1942. p. 51 [reparaţii] . 
GHERGHIŢA, jud. Prahova 
Cetate, o r a ş : Al. Lapedatu, Meşterii bise

ricilor din Ţara Romdnească, V, 1912, p . 179 [Vlad 
Ţepeş cere meşteri din Braşov pentru construcţie]; 
Al. Vasilescu, Cetatea Dîmboviţei, XXXVIII, 1945, 
p. 39-40 [scaun domnesc temporar]. 

B i s e r i ca S f. D u m i t r u : V. B rătu-
lescu, Biserici din Prahova, XXXIII, 1940, fasc. 105, 
p. 32-33 [pisanie, foto]. 

Biserica Sf. Procopie-Dom-
n ea s că : Al. Zagoritz, Sculpturi în piatră, VI, 1913, 
p. 70 şi pi. V [ctitoria lui Matei Basarab, azi prefăcută; 
a rămas doar uşa veche şi pisania]; N. Ghika-Budeşti, 
Evoluţia arhitecturii . III, XXV, 1932, p. 13, 28, 42-43, 
fig. 22-28; V. Brătulescu, Biserici din Prahova, XXXIII, 
1940, fasc. 105, p. 31-33 [pisanie, descriere, foto]; 
Al. Vasilescu, Cetatea Dîmboviţei, XXXVIII, 1945, 
p. 40 [închinată bisericii Sf. Ştefan din Bucureşti]. 

GHERMAN, vezi Bucureşti, sat Alunişu. 
GHIGHEN, vezi Gigen, Bulgaria. 
GHIGHIU, mănăstire, vezi Ploieşti, sat Ghighiu. 
GHIGOIEŞTI, jud. Neamţ 
Aşezare geto-romană şi Cucu

t e n i B : C. Mătasă. Cercetări din preistoria judeţului 
Neamţ, XXXI, 1938, p. 126. 

GHINDĂOANI, jud. Neamţ 
Aşezare „Cucuteni B". La Tene 

ş i m e d i e va I ă : C. Mătasă. Cercetări din preis
toria judeţului Neamţ, XXXI, 1938, p. 128; idem, Săpă
turi de preistorie în judeţul N~amţ, XXXIII, 1940, fasc. 
103, p. 38. 

GHINDEŞTI, jud . Soroca, vezi Gîndeşti. 
GHIOROIU, jud. Vîlcea 
B i se r ic a Sf. N ic o I a e (?): M. Golescu, 

O fabulă a lui Esop trecută în iconografia religioasă, XXVII, 
1934, p. 73 [pictură] . 

GHIRDOVENI, jud. Dîmboviţa 
C. Moisil, Staţiunile preistorice, III, 1910, p . 121 

[pe harta lui Tocilescu]. 
GHIULA-VÎRŞAND, vezi Vărşand, jud. Arad, 
GHIZDĂVEŞTI, jud. Dolj 
D. Tudor, Antichitilţile din Romanaţi, XXVI, 1933 . 

p. 78 [urme romane]. 
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GIGEN, Bulgaria 
O r a ş u I rom an Oe s c u s : I. Kalinderu, 

Bibliografie, VI, 1913 , p. 50 [recenzie la R. Netzham
mer, Constantin cel Mare şi Romdnia; pod pe Dunăre 
între Oescus şi Sucidava]; N. Iorga, În legătură cu o 
„Călăuză" necunoscută a maiorului D. Papazog/u, 
XXXII, 1939, p. 45 [pod de lemn al lui Constantin cel 
Mare, antichităţi]; Al. Bărcăcilă, Ştiri noi din preajma 
Porţilor-de-Fier: Drubeta, Transdrubeta, Transdierna, 
XXXII, 1939, p. 156, nota 2 [podul lui Constantin rel 
Mare, construit în 328); V. Brătulescu, H1rşova, XXXIII 
1940, fasc. 105, p. 7-8 [cetate ridicată de Traian) . 

GIOSENI, jud. Bacău 
B i s e r i c a S f - ţ i i V o i e v o z i : ~edinţe/e 

Comisiunii, 1925, XVIII, 1925, p. VI [reparaţii]; Raport 
pe anul 1925, XVIII, 1925, p. XVIII [diferite lucrări] 

GIROV, jud. Neamţ 
St a ţ i u n e „ C u c u t e n i B ", (pe locul 

şcoalei): C. Mătasă Cercetări din preistoria judeţului 
Neamţ, XXXI, 1938, p. 128; idem, Săpături de preistorie 
în judeţul Neamţ, XXXIII, 1940, fasc. 103, p. 42. 

GIULEŞTI, jud. Maramureş 
B i s e r i c ă d e I e m n : V. Brătu I eseu, Bise

rici de lemn din Maramureş, XXXIV, 1941, p. 9-12 
şi p '. I [descriere, pictură, inscripţii, cărţi vechi, pla
nuri şi foto]. 

GIULEŞT I , jud. Vîlcea 
Biserica Sf. Paraschiva şi Sf. 

Nic o I a e : Şedinţele Comisiunii, 1924, XVII, 1924, 
p . V [aprobare lucrări]: M. Golescu, Folosirea teme/or 
mus1cc/e în iconografia bisericii răsăritene, XXVI, 1933, 
p. 177 [lăutari la masa lui Irod); idem, O fabulă a lui 
Esop trecută în iconografia religioasă, XXVII, 1934, 
p . 73 [zugrăvită între 1828 şi 1875; tema „bătrînul şi 
moartea"]; idem, Un arhitect romdn de la începutu/ 
veacului al XIX-iea: meşteru/ Ilie Gulie, XXXVI, 1943, 
p. 109,; idem, Ctitorii mărunte din Vî/cea, XXXVII, 
1944, p. 8S-86 [pisanie, zugrav, piatră de mormînt, 
mobi lier, foto]. 

C r u c ea I u i I I i e G i u I e s c u, 1 7 6 7 : 
M. Go lescu , Ctitorii mărunte din Vi/cea, XXXVII, 1944, 
p . 86 şi fig. 4 [aproape de biserica din Giul eşti]. 

GIURGENI, jud. Ialomiţa 
C e t a t e a d e F I o c i, azi dispărută : V . Bră

tu lescu, Hdrşova, XXXIII, 1940, fasc. 105, p. 17-18 
[rol ul cetăţii, întîlni rea lui Constantin Brîncoveanu , 
în 1691, cu Calga şeful tătarilor, pentru a urmări pe 
generalul Heissler); Procese verbale, ACMI, 1915, p. 
42 [oietre cu in scripţii ce trebuie aduse la Bucureşti). 

Biserică : N. lo1·ga , Însemnări. Biserica din 
Piuo Petrei, XXIV, 1931, p. 45-46 [însemnări pe cărţi, 
pome nic şi piatră de mormînt, cu foto]. 

GIURGIU, jud. Giurgiu 
Cetatea din insulă: Al. Lapedatu, 

Vechile cetăţi romdneşti după contele de Longeron, VI li, 
1915 , p. 72-73 [descriere, şi despre oras]; M. Popescu, 
Cetăţile turceşti din prejurul principatelor romdne, XX, 
1927, p. 84, 85 [descriere, plan]; N. Iorga, Les chdteaux 
owdentaux en Roi:manie, XXII, 1929, p. 51 [dispărută, 
cu plan]; id em, /n legătură cu o „Călăuză" necunoscută 
o maiorului D. Papazoglu, XXXII, 1939, p. 146 [ziduri 
turceşti); Al. Vasilescu, Cetatea Dîmboviţei, XXXVIII, 
1945 , p. 40 [reşedi nţă domnească temporară). 

Turnul Ceasornicului: N. Ghika-
Budeşti, Raport pe anul 1935. XXX, 1937, p. 190 [lu
crări de restaurare]. 

Biserica Adormirea Maicii Dom
nu I u i : V. Brătulescu, Elemente profane în pictura 
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religioasă. Sfintul Ilie şi căruţa cu caii de foc, XXVIII, 
1935, p. 130-131, 132, 133 [icoană, cu foto]. 

B i s i r i c a S f. N i c o I a e : N. Iorga, 1n 
legătură cu o „Călăuză" necunoscută a maiorului D. 
Papazog/u, XXXII, 1939, p. 146 [fostă geamie] . 

Biserica Sf. Treime: V. Brătulescu, 
Elemente profane in pictura religioasă, XXVII, 1934, 
p . 65 [icoană prăznicar din secolul XVII, cu foto]. 

GÎLMEELE, schit, jud . Oit, vezi Sprîncenata. 
GîLTOFANI, jud . Vîlcea 
Biserica Adormirea Maicii Dom

n u I u i : V. Drăghiceanu, Biserica din Ga/tofani, 
Bălceşti-Argeş, XXII, 1929, p . 116 [scurt istoric, de
scriere, icoană, urma a fi dărîmată, foto]. 

GÎNDEŞTI, jud. Soroca, azi în URSS 
B i s e r i c ă : G . Bezviconi, Comunicări. Material 

istoric din Basarabia, XXXIII, 1940, fasc. 103, p. 47 
[mor~inte] . 

GIRBOVĂŢ, jud. Orhei, azi în URSS 
Mănăstirea Gîrbovăţ cu biseri

ca Adormirea Maicii Domnului: 
P. Gore , Şt. Ciobanu, RSR Chişinău 1926, XIX, 1926, 
p. XV. [măsuri de conservare]. 

G!RBOVEŢI, vezi Gîrbovăţ, jud. Orhei . 
G IRBOVU, jud. Gorj, identificare probabilă 
St a ţ i u n e p re ist o r ic ă : C. Moisil, 

Produsele industriei preistorice, IV, 1911, p . 84 [Gorgovu 
Jiu(?); găsirea unui ciocan de diabas negăurit). 

GÎRCINA. jud. Neamţ 
Schitul Coborîrea Sf. Duh: N. 

Iorga, Monumentele istorice în vechea noastră literatură, 
XXVI, 1933, p. 104 [zidit de doamna Maria, fiica lui 
Ştefan, care a fost îngropată la mănăstirea Bistriţa, 
cf. „zilnicarului" lui Gheorghe Asachi„ din 1838). 

GÎRDEŞTI, jud. Teleorman 
B i s e r i c a S f. N i c o I a e : Procese ver-

bale. ACMI, 1942, p. 45 [consolidare]. 
GÎRLA MARE, jud. Mehedinţi 
D. Berciu. Generalităţi asupra preistoriei O/teniei 

XXV II . 1934, p. 33 [materia le de bronz şi ceramică) 
GÎRLICIU, jud. Constanţa 
C e t a t e a r o m a n ă C i u s : Descoperiri 

nouă în Scythia Minor. Relaţie oficială, V, 1912, p. 120 
[săpătur i la cetatea de piatră; identificată de autor la 
Hasarlîc, azi Saraiu. jud . Constanţa]. 

GLADNA ROMÂNĂ. jud. Timiş 
Cetate a : RSR Lugoj, 1925, XVIII, 1925, p. 

XXIII [săpături planificate în 1926) . 
GLAVACIOC, jud . Argeş 
Mănăstirea Glavacioc cu bise

r i :: a B u n a Vest i re : Raport general CM/, 
1907, I, 1908, p. 43 [aprobare de reparaţii]; Al. Lape
datu, Lucrările Comisiunii, 1909, li, 1909, p . 96 [cerere 
de reparaţii]; idem, Meşterii biserici/or din Ţara Romd
nească, V. 1912, p. 179 [meşteri de la Braşov]; Procese 
verbale, ACMI, 1942, p . 21 [majorări de preţuri la 
lucrări], p. 34 [modificare deviz], p. 74 [lucrări), p. 77 
[împrejmuire]; ibidem, 1943. p. 22 [recepţia lucrări
lor de împrejmuire), p. 48 [acordare de ajutor în 
măsuri disponibilului], p. 61 [refacerea turlei Panto
cratorului, reparaţii la biserică]. 

GLĂVĂNEŞTI, jud. Bacău 
B i s e r i c a S f. N i c o I a e : Procese verbale, 

ACMI. 1943 , p. 43 [reparaţii]. 
GLĂVUŢA-GOGOTENI ( ?) , Oltenia (Dolj?), 

neidentificat 
N . Ghika-Budeşti, Oficiale. Memoriul pe 1932, 

XXVI, 1933, p. 190 [lucrări de documentaţie]. 
GLINA, vezi Bucureşti, sat Glina. 
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GLMBOCU, vezi Piteşti, sat G lîmboc u, jud. 
Argeş. 

GLOBURĂU, jud . Caraş-Severin 
Bi serica Sf-ţii Arhangheli: N. 

Iorga, Arta romdnească În Banatul muntos, XXXI, 1938, 
p. 147 [foto]. 

GLOD, jud. Maramureş 
Biserica de lemn Sf. Nicolae: 

V. Brătulescu, Biserici de lemn din Maramureş, XXXIV. 
1941, p. 85-87, 90, 91, 92, pi. XX IX [descriere, pic
tură, însemnare, foto]. 

GLODURILE, vezi Comâneşti, localitatea Ver
meşti-Gloduri, jud. Bacău . 

GLOGOVA, jud. Gorj 
C as e I e G I o g o v e n i I o r : V. Drăghi-

ceanu, Monumentele Olteniei. III, XXVII, 1934, p. 119 
[descriere din 1909). 

Bi serica Sf. Nicolae: V.Drăghiceanli, 
Monumentele Olteniei. III, XXVII, 1934, p. 118 [pisanie]. 

GLOGOVĂŢ vezi Arad, sat Vladimirescu. 
GOALA, vezi Albeşti, jud. Teleorman . 
GODINEŞTl ,-jud. Dorohoi, azi în URSS 
B i se r i că : Procese verbale, ACMI, 1942, 

p. 53 [lucrări) . 
GOLEASCA , jud. Giurgiu 
B i s e r i c a A d o r m i r e a M a i c i i D o m

n u I u i : P. Smarandescu, Restaurarea bisericii din 
Ueşti-V/oşco, ACMI, 1942, p. 94 [construită în 1816-
1817)' 

GOLEŞTI, vezi Piteşti, sat Goleşti, jud. Argeş. 
GOLEŞTll BADll, vezi Topoloveni, jud. Argeş. 
GORANU, vezi Rîmnicu-Vîlcea, sat Goranu. 
GORGOTA, mănăstire, vezi Tîrgovişte, sat 

Gorgota . • 
GORGOVU-JIU, vezi Gîrbovu, jud. Gorj. 
GORJ, judeţ 
Al. Bărcăcilă, lnsemnări din Gorj: Bumbeşti, Curti

şooro, Tîrgul-jiufui şi de pe Gilort, XX, 1927, p. 44-
47; D. Berciu, Săpături, XXVII I, 1935, p . 27-28 [cu 
foto]; N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii. IV, XXIX 
1936, p. 117, fig. 1033 [casă]. 

GORNEŞTI , jud . Mureş 
C a s t e I u I T e I e k i : N. Iorga, Vederi arde

lene fn carteo unui eng/es, XXXIII, 1940, p. 2 [după 
Charles Boner, Ardealul, ţaro şi oamenii, Leipzig, 1868] 

GOSTAVĂŢU, jud. Olt 
D. Tudor, Antichităţile din Romanaţi, XXVI, 1933, 

p . 77-78 [clădire şi cimitir roman, inscripţie). 
GOŞMANI, jud. Neamţ 
Aşezare cultură Cucuteni B: C 

Mătasă, Cercetări din preistoria judeţului Neamţ, XXXI 
1938, p. 127. 

GOVORA, jud. Vîlcea 
M ă n ăst i re a G ovo r a c u b i.s e r i ca 

A d o r m i r e a M a i c i i D o m n u I u i : Raport 
general CM/, 1907, I, 1908, p. 33 [lucrări de conservare 
şi întreţinere începute în 1904]. p. 38 [lucrări execu
tate în 1906]; Al. Lapedatu, Lucrările Comisiunii, 1908, 
I, 1908 , p . 91 [aşezarea şi repararea tîmplei]; Raport 
general CM/, 1908, I, 1908, p. 175 [pictorul Norocea 
reface pictura]; I. Kal inderu. ln cestiuneo fondurilor 
de restaurări, li, 1909, p . 94 [căderea pereţilor la casele 
egumeneşti]; Al. Lapedatu, Lucrările Comisiunii, 1909, 
li, 1909, p . 95 [arhitectul Ghika-Budeşti va întocmi un 
deviz de lucrări necesare], p. 143 [aprobare deviz]; 
Raport general CM/, 1909, li. 1909, p. 181 [fonduri 
pentru reparaţii], p. 183 [reparaţii]; S. Cegăneanu, 
Din odoarele bisericeşti ole Muzeului Noţional, III, 1910, 
p. 8-10 [epitraftrul lui Radu cel Mare, cu foto]; I. D. 
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Trajancscu, tkînăstire~ Din tr-un Lemn şi M.Jnâslireo 
Govora. III, 1910, p. 3'9 - 41 [olan oe ansamblu şi fcto]; 
S. C<:gă ·1 eanu. C€va cu privire la Meşteru/ /\1anok , III. 
1910. p. 46 [măn~tirea dist rusă de Albul cel 1"1„ri: ; 
reedificare de către Radu cel Marc]; I. Kalind( ru. Al. 
Lapedatu, Raport general CM/, 1910, IV, 1911. p . 36 
[reparaţii la chilii ş1 biserică, nivelarea curţri]; Şedinţele 
Comisiunii, 1924, XVII, 1924, p. V [documentat 11 în 
vederea reparaţiilor]. p. XI [reparaţii planificate în 
1925]; Raport pe anul 1920, XVIII, 1925, p . XI [co nsoli
dare. reparaţii]; Raport pe anul 1923. XVIII, 1925, p. 
XV [reparaţia învelitorilor, refacerea porţ ii, etc.]; 
P. Demetrescu. Lucrări executate in 1926. XIX. 1926, 
p . XIII [şindrilirea bisericii]; N. Ghika-Budeşti, Evo
luţia arhitecturii, III, XXV, 1932, p . 9, 26, 61; 1b1dem. 
IV, XXIX, 1936, p. 13, 14, 15, 21. 29. 30, 37, 45 . 63, 
71-72, 83, 112, 115, 121, 122. fig. 400 - 405; V. Dră
gh iceanu, Monumentele O/teniei. /I, XXVI, 1933, o. 
50-52 [descri ere, inscripţii, mobilier, pictură, chilii, 
foto]; Şedinţele Comisiunii, 1932, XXVI. 1933, p. 96 
[recomandare pentru deviz de lucrări]; I. Vîrtosu , 
Biseriei de lemn . Sfinto mănăstire Govora, XXVI, 1933, 
p. 137 [pisanie, avere. cişmea, clopote]; N . Iorga. 
Les arts mineurs en Roumanie. Seconde partie, XXVI, 
1933, p ." 152 [epitrahil]; N. Ghika-Budeşti, Oflciole. 
Memoriul pe 1932, XXVI, 1933, p. 190 [lucrări de între
ţinere şi de documentaţie]; idem, Artele minore bizantine 
şi rom6ne, XXX, 1937, p. 174 [patrafir dăruit de Radu 
cel Mare]; idem, L'oncienne orchitecture, XXXV , 1942, 
p. 47, pi. XXXII; I. D . Trajanescu, Memoriu, ACMI, 
1915, p. 57 [deviz]; Procese verbale, ACM I, 1942, :J. 36 
[consolidarea şi într-eţinerea chiliilor], p. 38 [consoli
darea clopotniţei şi chiliilor], p. 42 [consolidare bi~e
rică]; ibidem, 1943, p . 59 [recepţie lucrări, lucrări de 
restaurare la mănăstire]. 

Bi serica de lemn Naşterea Pre
cistei : I. Vîrtosu, Biserici de lemn, XXVI, 1933, 
p. 137 [inscripţie]. 

GRATIA, jud. Teleorman 
Bi serica Adormirea, Sf -ţii Ar

h a n g h e I i ş i S f - ţ i i Î m p ă r a ţ i : V. Bră
tu 1 escu, Biserico din Gratia. Vlaşca, XIX, 1926, p. 125 
[inscripţii] . 

GRĂDIŞTE, vezi Sarmizegetusa, jud. Hunc coara. 
GRĂDIŞTEA, jud. Călăraşi 
St a ţ i u n e p re ist o r i că, get i că , 

elenă, la „Grădiştea Cacomeanca": 
R. Vlădescu-Vulpe , Mostiştea-Că lăraşi, XVII, 1924, 
p' 85' 86. 87 . 

GRĂDIŞTEA. corn. Comana. jud. Giurgi u 
C a s e I e G r ă d i ş t e a n u : V. Brătu leicu. 

Biserico din Grădlştea-Vlaşca. XVII, 1924, p. 174 [C:is
părute]. 

B iserica Adormirea Maicii Do m
nu I u i : V. Brătulescu, Biserico din Grădiştea-Vlqco, 
XVII, 1924, p . 174- 176, 193 [cu foto ctitori, istoric, 
inscripţii]; Procese verbale, ACMI. 1943, p. 63 [restau
rarea picturii]. 

GRĂDIŞTEA, corn. Grădiştea. jud. Ialom iţa 
Bi serica Adormirea Maicii D om

n u I u i - M ă x i n e n i : Procese verbale, ACMI, 
1942, p. 26 [consolidare după cutremur], p. 27 [des
groparea bisericii], p. 53 [restaurare]; p. 56 [l t:crări 
în curs], p. 63 deviz pentru lucrări suplimentare, con
diţii speciale], p. 68 [aprobare proiect pentru uş ă 
dublă]. 

B i s e r i c a S f. T r e i m e - G r e c i i d e 
Sus : N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii. IV, 
XXIX, 1936, p . 118; V. Brătulescu, Biserici de cimp 
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li. Biserica din Greci-Ilfov, XXXII, 1939, p. 101 [scurt~ 
descr1erP, cu foto]. 

GRĂDIŞTEA, jud. Vîlcea 
CLtate dacică: D B~rc1u, Săpături. 

XXVIII, 1935, p. 28 [înconjurată de un val]. 
B1se1·ica Sf. Nicolae: N. Ghika-

Bc1d eşti. EvoluţJ.a arhitecturii, IV, XXIX, 1936, p. 118, 
fig. 868 

GRĂDIŞTEA DE MUNTE, jud. Hunedoara 
Cetatea dacică Sarm1zegetusa 

Bas i I e i o n : Al. Bărcăcilă. Şw1 noi din preajma 
Porţilor-de-Fier: Drubeta, T ransdrubeta, T ransdierna, 
XXXII, 1939, p. 155, nota 2 [capitala lui Decebal, ocu
pată de romani la finele războiului al doilea dacic]. 

GRĂJDANA, jud. Buzău 
R u 1 n e d e b i s e r i c ă. Z i d u r i I e 

do am n c 1 Ne aga : N . Iorga, Biserica din Tisău, 
XXVII, 1933. p. 28 [descriue, foto]. 

GRĂJDENI, jud. Vaslui 
Schitul Grăjdeni, cu biserica 

Sf. N ic o I a e : Şedinţele Comisiunii, 1932, XXVI, 
1933, p . 96 [cerere de referat]. 

GRĂMEŞTI, vezi Pietreni, jud. Vîlcea 
GREACA, lac, jud. Giurgiu 
N. Iorga, ln legătură cu o „Călăuză" necunoscută 

a maiorului D. Papazoglu, XXXII, 1939, p . 147 [vii]. 

GREBLEŞTI, jud. Vîlcea 
B i s e r i c a S f. N i c o I a e ş i C u v i o a s a 

Par as c hi va : V. Brătulescu, Biserici din Argeş 
şi VI/cea, XXVII, 1934, p. 41-42 [pisanie, inscripţii, 
pomelnic, portrete ctitori, foto]. 

GRECEŞTI, vezi Horezu-Poenari, jud. Dolj. 
GRECI, jud. Ilfov, vezi Grecii de Mijloc, jud. 

Ialomiţa. 

GRECI, corn. Schitu, jud. Olt 
Casă boierească: V. Brătulescu, Bise

rici din Olt, XXII, 1929, p. 140 [arsă în secolul XVIII]. 
Bi serica Sf. Nicolae şi Sf. Gri

g o r e D e c a p o I i t u I ; c r u c e a p o s t e 1-
n icu I u i Badea Greceanu (1623): 
V. Brătu lescu, Biserici din Oit, XXII, 1929, p. 138-
140 [inscripţii, pisanie, cărţi vechi, mormînt]; V. Dră
ghiceanu, Monumentele Olteniei. li, XXVI, 1933, p. 49; 
N. Iorga, O exploraţie arheologică şi istorică a judeţului 
Olt, XXVI, 1933, p. 123 [biserică de la începutul seco
lului XIX, piatră de mormînt, crucea familiei Greceanu; 
recenzie la I. Ionaşcu, Biserici Olt]. 

GRECI, jud. Tulcea 
Şedinţele Comisiunii, 1924, XVII. 1924. p. IV [te-

zaur monetar]. 
GRECII DE MIJLOC, vezi Sitaru, jud. Ialomiţa. 
GRECII DE SUS, vezi Grădiştea, jud. Ialomiţa. 
GRODNO, azi în URSS 
P. P. Panaitescu, O stampă rcprezentind o solie a 

lui Alexandru Lăpuşneanu, XVII, 1924, p. 76 - 77 [solie 
primită de regele Poloniei, Sigismund-August, la 
1567, cu reproducere]. 

GROJDIBODU, jud. O lt 
A ş e za r e r u r a I ă ro m a n ă, p e m a -

I u I bă Iţi i Pot e I u : D . Tudor, Antich ităţile 
din Romanaţi, XXVI, 1933, p. 78 [urme romane]: D. 
Berci u, O colecţie de antich1tăţ1 din judeţul Romanaţi 
- Gh. Georgescu-Corabio, XXVII, 1934, p. 81 - 82 
(obiecte din perioada Hal l~ tatt şi La Tene]; N. Iorga, 
ln legătură cu o „Călăuză" necunoscută a maiorului D. 
Papazoglu, XXXII, 1939, p. 146 [pod de lemn peste 
Dunăre]. 

GROŞEREA, jud. Gorj 
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Cula Crăsnaru şi cula pope 
I o n : V. Drăghiceanu, Monumentele O/teniei./, XXIV• 
1931, p. 108-109 [descriere , foto. planuri); N. Gh1Ka
Budeşt1, Evoluţia arh1tecturi1. IV, XXIX, 1936, p. 118• 
fig. 1043, 1045, 1049 [culele Crăsnaru ş1 Cocos]. 

Biserica Sf-ţii Arhangheli: V. 
Drăghiceanu, Monumentele Olteniei. /, XXIV, 1931, 
p. 109 [pisanie, ctitori]. 

B i s e r i c a S f. N i c o I a e : Procese verbele, 
ACMI, 1915, p. 43 [ac'ăpostirea IEmnărie1]. 

GRUIŢA, jud. Do lj 
Schitul Tezluiu cu biserica 

i n ă Iţar ea Domn u I u i N. Ghika-Budtşt1, 
Oficiale. Memoriul pe 1932, XXVI, 1933. p. 190 [ luc•i:ri 
de documentaţiE]. 

GRUMĂZEŞTI, corn. Grumăzeşti, 1ud. Nc"Mţ 
Aşezare neolitică (cultura 

C r i ş) : C. Mătasă, Cercetări, din preistoria NeC'm-
1utu1, XXXI, 1938, p. 128. 

GRUŞEŢU, vezi Costeşti': jud. Vî!cea. 
GUERtMt, biserici din, vezi Cappadocia. 
GUGEŞTI, jud. Vrancea 
B i s e r i c a S f - ţ i i V o i e v o z i : Raport 

general CMT, 1907, I, 1908, p, 42 [cerere de clasare): 
Raport general CM/, 1908, I, 1908, p. 182 [refuz de cla~a
re]: V. Drăghiceanu, Inscripţii. Gugeşti-Putno, VIII, 1915, 
p . 48; N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii . IV, 
XXIX. 1936, p. 118, fig. 946 . 

GUMELNIŢA, vezi Olteniţa, jud. Călăaşi. 

GURA-CAMENCA , jud. Soroca, azi în URSS 
B i s e r i c ă : G. Bezvicon i, Comunicări. Material 

istoric din Basarabia, XXXIII. 1940, fasc. 103, p. 47 
[ctitor, mormînt). 

GURA CĂINARI, jud. Soroca, azi în URSS 
Biserică din 1816: G. Bezv1coni, Comuni

cări. Material istonc din Basarabia, XXXIII, 1940, 
fasc. 103, p. 47 [ctitor, morminte]. 

GURA HUMORULUI, jud. Suceava 
VORONEŢ, oraşul Gura Humorului 
Mănăstirea Voroneţ cu biserica 

Sf. Gheorghe: Şedinţele Comisiunii, 1924, XVII, 
1924, p. I [evangheliarul se află la muzeul CMI]; G. 
Balş, Bisericile lui Ştefan ce/ More, XVIII, 1925, p. 31-
36 [descriere], p. 245 [pictură). p. 266 [clopo~e], 
p. 282 [pietre de mormînt] şi Indice; RSR Cernăuţi, 
1925, XVIII, 1925, p. XXI [lucrări planificate pe 1926); 
P. Luţia, RSR Cernăuţi 1921-1925. Secolul al XV-iea, 
XIX, 1926, p. 127 [vechime]: idem, RSR Cerncuţi, 
1921, XIX, 1926 , p. 134-135 [reparaţie acoperiş , cu 
foto p. 136): idem. RSR Cernăuţi 1922, XIX. 1526. 
p. 187 - 188 [săpături la est de biserică, mormirte]; 
idem, RSR Cernăuţi 1923, XX, 1927, p. 37 [resta1Jrc.re 
soclu): G. Ba lş, Biserici sec. XVI, XXI, 1928, p. 88 91 
[pridvorul bisericii], p. 273 [pictură), p. 335 336 
şi 344-346 [pietre de mormînt]. p. 348 [1nscripţ e]: 
N. Iorga, Les orts m1neurs en Roumon1e. Seconde pan 1e, 
XXVI, 1933, p. 146 [tron], p. 147 [strane]: V. Brătu-
1 eseu, Elemente profane Fn picturo ref igioosă, XXVI I, 
1934 , p. 55 şi foto p. 56 [pictură rcprezentînd ~ar
tiriul Sfîntului Gheorghe): I. Nistor, P. Luţa, RSR 
Cernăuţi 1933 1934, XXVIII, 1935, p. 65. 68 [p 1 ot.ă 
în biserică, picturi le sînt ameninţate]: V. Brătule!cu, 
Elemente profane în picturo religioasă. S(întul Ilie şi 
căruţa cu caii de foc, XXVIII, 1935, p. 129.130 [cu foto 
pictură]: I. Nistor, P. Luţa, RSR Cernău'i 1935, XXVIII. 
193S, p. 139 [acoperişul necesită o restaurare urgentă]; 
P. Luţa, RSR Cernăuţi 1936. XXX, 1937, p. 91-92 
[grave deteriorări, restaurare necesară), p. 94 [apro
bare deviz de restaurare), p. 95 [cerere pentru e:xpert 
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în arh 1tect(j ră ş1 pictură]; M. Golescu, Saint Georges 
de/1vre /'adolescent emmene en captlvite par Ies infideles, 
XXX, 1937 , p. 130 [trei scene pictate în frescă]; 
N. Ghika-Budeşt1, Artele minore bizantine şi rom6ne, 
XXX. 1937, p. 172 Qeţ de pe vreme lui Petru Rareş, 
strane]; N. Iorga, Ce este vechea noastră artă?, XXXV, 
1942, p. 139, fig. 8; H. Teodoru, Porţile Sucevei, 
XXXVIII, 1945, p. 16 - 18 [poarta clopotniţei, cu plan]; 
Bucovina - Proces verbal No. 1, ACMJ, 1943, p . 17 
[se aprobă restaurarea picturii]. 

GURA LARGULUI, vezi Poiana Largului, jud. 
Ne:imţ. 

GURA MOTRULUI, jud. Mehedinţi 
Mănăstirea Gura Motrului cu 

b i s e r i c a C u v i o a s a P a r a s c h i v a : Raport 
general CM/, 1907, I, 1908, p. 32 - 33 [lucrări de con
servare şi întreţinere începute în 1904, întrerupte 
în 1905]: Al. Lapedatu, Lucrărie Comisiunii 1908, I, 
1908, p . 90 [împrejmuire]: Raport general CM/, 1908, 
I, 1908, p. 177 [repararea zidului de împrejmuire]: 
Al . Lapedatu, Lucrările Comisiunii, 1909, 11, 1909, 
p. 95 [cercetarea unor presu puse rămăşiţe arheo
logice]; I. Kal inderu, Al. Lapedatu. Raport genera/ 
CM/, 1912, V, 1912, p. 189 [lucrări de protecţia maluri
lor]; Şedinţele Comisiunii, 1913, VI, 1913, p. 53 [inter
venţii pentru protecţia malurilor]; V. D răghiceanu, 
Inscripţiile de la Hîrlău, Nucşoara (Prahova) "şi Gura 
Motrului (Mehedinţi), 2b, VI. 1913, p. 195; idem, 
Insc ripţii referitoare la ... 4. Gura Motrului, Mehe
dinţi, VI I. 1914, p. 195 [pe o cădelniţă, o anaforniţă 
şi un clopot; pisanie pe poartă etc.]: C. Karadja, Notiţă 
desp·e unele miniaturi înfăţişînd pe Matei Vodă Basarab 
şip~ doamna Elena, XIX, 1926, p. 56 - 57 [evanghelie 
afl.ită la muzeul din Atena]; N. Gh1ka-BcJdeşt1, Evoluţia 
arhitecturii. III, XXV. 1932, p. 13, 34. 60 - 61, fig. 
271 281; ibidem. IV. XXIX. 1936 , p. 112 [clopotniţă]; 
V. Drăghiceanu, Monumentele O/teniei. III. XXVII. 
1934 , p. 105 107 [pisani e, însemnări, inscri p ţii. 
ctitori. descriere, critica restaurări 1. foto): N. Ghika
BJdeşti, L'ancienne architecture. XXXV, 1942. p. 36 . 
45 . p. XIX. XXII I; Procese verbale, ACMI, 1915. p . 25 
[d ig de protecţie contra apelor Jiului]. p. 29 [şcoala 
din fostele chil11 este ameninţată de apele Motrului]; 
Şt . Ciuceanu, Raport ş1 Anexa 1. ACMI, 1915, p. 130 -
134 [pictură. odoare. foto]. p. 151 152 [1nscipţi1]: 
Procese verbale, ACMI. 1942, p. 42 [consolidarea biseri
cii]; p. 44 [orfelinat în clădirea stăr11ţiei); 1b1dem, 1943, 
p . 59 [despre catapeteasmă: porţi de fier]. p . 71 [res
taurarea catapetasmei]. p. 74 (lucrări]. 

GURA NIŞCOV. vezi Nişcov, jud. B .1zău. 
GURA PA DINll, jud. Olt 
a) A ş e z a r e n e o I i t i c ă ( c u I t u r a V ă

d a s t r a) ş i d i n e p o c a f i e r u I u i : 
b)Aşezare din epoca romană: 

D . B~rciu, Săpături, XXV III , 1935, p. 28 [şi mormînt 
de incineraţie]. 

GURA SĂRĂŢll, jud. B Jzău 
B i se r 1 ca P o r u m b i ta: Al. Lapedatu, 

Bise·icile din Gura Sărăţii-Buzău. VIII, 1915, p . 91 - 92 
[fosU de lemn. pisanie, foto]. 

GURA VĂII. jud. Blcău 

Biserica Adormirea şi Sf. Ştefan 
Pâtrăşcani: Procese verbale, ACMI, 1942, 

p. SJ [reparaţie]. p. 64 [fonduri pentru lucrări). 
GURA VĂII. jud. Vilcea 

B iserica Sf-tii Mihail şi Gavril: 
I. Vîrtosu, Biserici de' lemn, XXVI, 1933, p. 187 
[pi:;anie]. 
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C r u c i d e p i a t r ă d i n 1737 ş i 1795 : 
I. Vîrtosu. Bise(ICI de lemn. Crucile de piatră de la Cozia 
la Rîmnic, XXVI, 1933. p. 134. 

GURAHONŢ, jud. Arad 
Staţiune preistorică la losăşel 

pe d ea I u I C re m e n ea sa: RSR Clu1 1925, 
XVIII, 1925, p. XX [săpături arheologice: paleolitic 
inferior]. 

GURBĂNEŞTI, jud. Dlmboviţa, vezi Burlăneşti, 
jud. Dîmbov1ţa 

H 

HAGIGADAR, mănăstire, vezi Buiai, jud . Suceava . 
HALEŞ, jud. B uzău 
a) B i s e r i c a S c h i m b a r e a I a fa ţ ă a 

fostului schit Cetăţuia; 
b) R u 1 n e I e p a I a t u I u i d o a m n e i 

Neaga(?): V. Drăghiceanu, Săpăturile din Buda, 
Lapoş şi Tisău-Buzău. XX IV, 1931. p . 159. nota 1. 

Schitul Ciolanu, cu biserica Sf. 
Gheorghe şi biserica Sf-ţii Apos
t o I i: V. Drăghiceanu. Săpăturile din Buda, Lapoş 
ş1 T1său-Buzău, XXIV, 1931, p. 160; Procese verbale, 
ACMI. 1942, p. 41 [consolidare după cutremur: ar
hondărie, trapeză, clopotniţă , restaurarea stăreţiei 
noi du pă incendiu]. p. 75 [materiale de construcţie 
pentru clădirile mănăstirii]. 

HALKI. insulă în Marea de Marmara, Turcia 
V. Drăghiceanu, Mormîntu/ lui Constantin Brinco

veanu Basarab Voevod. V li. 1914, p . 116 118 [istoricul 
mănăstirii Halki, mănăstirile din insula Halk1, mănăs
tirea Maicii Domnului sau a Sf. Ion. z1d1tă de Ion 
Paleologu I. renovarea ei de Panaiotach1 N1cosio~: rela
ţiile mănăstirii cu Ţara Românească ş1 Brîncoveanu, 
renovarea ei de Alexandru lpsilante, mormîntul 
Brîncoveanu I u i]. 

HALMYRIS, vezi Dunavăţu ~ Jos. 
HAMANG IA, vezi B1ia, jud. Tulcea. 
HANGU, jud. Neamţ 

C o m u n a: C. Mătasă, Cercetăn din preistoria 
Neamţului. XXXI, 1938, p. 131 [sa bif). 

HANGU~. schit, vezi Ceahlău, jud. Neamţ . 
HASARLIC, vezi Gîrl iciu. jud. Constanţa 
HASIDULUC, vezi Cumpăna. 1ud. Constanţa. 
HĂSNĂŞENll MARI, jud. Bă 1 ţ1, azi în URSS 

B is e r 1 că d i n 1874: G. B;zv1coni. Comunică
(/. Mcterial istoric din Basarabia, XXXIII, 1940. fasc. 
103 , p. 43, 44 [ctitor. morminte). 

HAŢEG. jud. Hunedoara 
Case româneşti : N. lorgJ, Tun româ

neşti . I. XXXIII, 1940, f<:c.104, p. 51. 52 57 [cu foto). 
B iserica catolică: N. Iorga. Ţâr1româ

neşt1 . I, XXXIII, 1940, fasc. 104. p. SO. 57 [cu foto). 
D o u ă b i s e r i c i ro m â n e ş t 1 : N. Iorga. 

Ţări româneşti. I, XXXIII. 1940, fasc . 104, p. 57 [cu foto 
fereastră] 

SILVAŞU DE SUS, oraşul Haţ€g 
Mănăstirea Prislop cu biserica 

Sf. Treime: RSR Cluj. 1925, XVIII 1925 , p . XXI 
[lucrări de întreţinere şi restaurare]: G . Bl !ş, Despre 
biserica Prislopului, XXIV. 1931, p. 97 100 [ 1~ toric, 
descriere, discuţia planului, desen, plan şi foto]: Al 
Bircăcilă, Un tropar al prea-cuviosului Nicodim, XXVI 
1933, p. 43 [aproape nimicită de generalul BJcov în 
1762]: N. Ghika- B Jdeşti . L' ancienne architecwre, 
XXXV . 1942 . p. 13, 14, pi. II I; 

HĂBĂŞEŞTJ , jud. l aşi 
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B i s e r i c a S f. G h e o r g h e : Şedinţele Co
m1siuni i, 1924, XVII. 1924, p. X [reparaţii, tencuieli 
interioare şi exterioare]. 

HĂRMAN, jud . B raşov 
Ce ta t e a s ă t e a s c ă, c u p a r ac I i s u I: 

M. Golescu, Motive de animale, XXXVI, 1943, p . 37 
[motivu l pajurei]. 

HĂRNICEŞTI, jud. Maramureş 
Biserica de lemn Naşterea Pre

c i s t e i : V. Brătulescu, Biserici de lemn din Mara
mureş, XXXIV, 1941, p. 14-15, pi. III [descriere, 
pictt..ră, însemnări, foto). 

HECI, jud. laşi 

B iserică de lemn: Procese verbale, ACMI, 
1942, p. 41 [refacerea învelitorii de şindrilă). 

HERĂŞTI, jud. Giurgiu. 
Casa lui Năsturel Herăscu: V. 

Drăgh iceanu, Citeva monumente din Muntenia, XXIV, 
1931 , p. 134 [după autor casele ar fi fost construite 
de prinţul Miloş Obrenovici al Serbiei. Ele „au fost 
conf~ndate pînă aci cu casele doamnei Elena a lui Matei 
B1sarab, cu care n-au nimic de a face"]. 

B i s e r i ca S f. T r e i m e: Raport general 
CM/, 1907, I, 1908, p. 134 [se cer lucrări de reparaţie]; 
V. D răgh iceanu, Citeva monumente din Muntenia, XXIV, 
1931, p. 134 [pisanie, biserica a fost transformată în 
interior de Miloş Obrenovici]. 

HERINA , jud . Bi striţa Năsăud 
B i s e r i c ă : N. Iorga, Vederi ardelene în cartea 

unui engles. XXXIII, 1940, p. 2 [după Charles Boner , 
Ardealul , ţara şi oamenii. Leipzig, 1868) . 

HERŢA, jud. Botoşani, azi în URSS 
B i s e r i c a S f. G h e o r g h e : Şedinţele Co

misiu.1ii, 1924, XVII, 1924, p. XIII [aprobare de repa
raţie în 1925]; idem, 1925, XVIII. 1925, p. I [lucrări 
de întreţinere), p. IV [plata pictorului]; Raport pe 
anul 1925, XVIII. 1925, p. XVII [reparaţia zidurilor 
şi acoperişului). 

HETZELDORF, vezi Aţei, jud. Sibiu. 
HI NOVA, vezi Ostrovu Corbului, jud. Mehedinţi . 
HIROVA, jud. Orhei, azi în URSS 
Mănăstirea Hirova cu biserica 

Sf. N ic o I a e: P. Gore, Şt. Ciobanu, RSR Chişinău 
1926. XIX, 1926, p. XV [ mă:uri de conservare]; G. 
Bezv1coni, Comunicări. Material istoric din B'.lsarabia , 
XXXIII. 1940, fasc. 103, p. 45 [morminte]. 

H~STRIA, vezi Istria, jud. Constanţa . 
HIR BOVĂŢ, jud . Orhei, vezi Gîrbovăţ 
HÎRLĂU, jud. laşi 
O r a ş: I. Mi nea, În legătură cu grofitele de la 

bise,ica Sfîntul Gheorghe din Hîrlău, XIX, 1926, p. 
78 - 79 [despre oraş]. 

Staţiune preistorică: C. Moisil,Sta
ţiunl/e preistortce, III, 1910, p. 173 [pe harta lui Gr . 
Toci kscu]. 

Ruinele Curţii domneşti a lui 
Ştefan ce I Mare: Şedinţele Comisiunii. 1913, 
VI, 1913, p. 96 [construirea unei case parohiale în 
curtea palatului]; V. Drăghiceanu, De la palatul lui 
Ştefan-cel- Mare din Vaslui, VIII, 1915, p . 94 [pisania 
palatului de la Hîrlău se află la Muzeul Naţional]; 
G. Balş, Bisericile lui Ştefan cel Mare, XVIII, 1925, 
p. 150-151, [pisania palatului, găsită la 1871, text 
şi foto]; I. Minea, În legătură cu grofitele de la biserica 
Sfîntul Gheorghe din Hîrlău, XIX, 1926, p. 78 - 80 
[istoric); N. Iorga, Cea d'intîiu visită domnească la 
monumente istorice şi opera lui Grigore Matei-Vodă 

Ghica. XIX, 1926, p . 144; S. Zotta, Bisericile din Hîrlău 
şi Cotnari. După un raport din 1800 (?), XXVI, 1933, 
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p . 92 [ruine]; R. Gassauer, Teracote sucevene, XXVIII, 
1935, p. 158 - 159 [placă de teracotă cu stema Mol
dovei]; V. Brătulescu, Cronică, XXX, 1937, p. 44 
[recenzie la B. Slătineanu, Trei plăci de ceramică româ 
nească din secolul al XVI-iea. RIR, 1935). 

Cuptoarele monetăriei lui Şte
f a n c e I M a r e : S. Zotta, Bisericile din Hîrlău 
şi Catnari . După un raport din 1800 ( ?). XXVI, 1933, 
p. 92 [în malul B1h luiului, bucăţi de aramă şi argint 
găsite). 

Bis erica Sf. Dum itru a lui Petr u 
Rare ş: Al. Lapedatu, Meşterii bisericilor moldovene, 
V, 1912, p. 25 [construită de meşteri din Bi striţa după 
modelul bisericii Sf. Dumitru din Suceava]; Şedinţele 
Comisiunii, 1913 , VI, 1913, p . 199 [refacerea acoper i
şului); idem, 1926, X IX, p. 1926 p. V [reparaţii interi
oare); G. Balş, Biserici sec. XVI, 1928, p . 68 72 şi 
Indice; N. Ghika-Budeşti, Raport de activitate pe anul 
1929, XXVI, 1933, p.141 [lucrări de conservare]; idem, 
Oficiale Raport de activitate pe anul 1939, XXVI, 1933 
p. 143 [restaurarea ferestrelor naosului şi absidelor]; 
Procese verbale , ACMI, 1914, p. 32 [reparaţii le vor fi 
stabilite de CMI la faţa ' locului]. 

B i s e r i c a S f. G h e o r g h e : Raport general 
CM/, 1907, I. 1908, p. 43 [amînarea construcţiei unei 
noi clopotniţe), p. 44 [aprobarea restaurării interi
oare, cu excepţia picturii]; Al. Lapedatu, Lucrările 
Comisiunii. 1908, I. p. 90 [se aprobă terminarea restau
rării]; idem, Lucrările Comisiunii, 1909, li, 1909, p . 45 
[cercetare, în urma cererii de dărîmare a vechii clo
potniţe), p. 143 [recepţia lucrărilor]; I. Kalinderu, 
Al. Lapedatu, Raport general CM/, 1910, IV, 1911, p. 38 
[decl asarea clopotniţei dărîmate]; C. Moisil, Colec
ţiunea Maria Istrati- Capşa, IV, 1911, p. 143 [discuri 
smălţuite]; I. Kalinderu, Al. Lapedatu, Raport general 
CM/, 1912, V, 1912, p.189 [cerere de lucrări de conser
vare]; G. Bi lş, Bisericile lui Ştefan cel Mare, XVIII, 
1925, p. 47 - 57, 287 şi Indice; I. Minea, În legătură 
cu grofitele de fa biserica Sfîntul Gheorghe din Hîrlău, 
XIX. 1926, p . 78 - 86 [texte zgîriate pe pictura biseri
cii, care formează o cronică a ei. inscripţii, documente 
şi foto]; Şedinţele Comisiunii, 1926, XIX, 1926, p. IX 
[reparaţi i prin colectă]: idem 1932, XXVI. 1933, p. 96 , 
97 [lucrări de pictură, ofertă pentru pictură]; N . Gh1ka
Budeşti, Oficiale. Raport de activitate pe anul 1929, 
XXVI, 1933, p. 142 [cercetarea picturii]; idem, Ofi
ciale. Raport de activitate pe anul 1931, XXVI, 1933, 
p. 189 [curăţirea picturii); V. Brătulescu, Elemente 
profane in pictura religioasă, XXVII, 1934, p. 55, 56 
[frescă cu Sf. Gheorghe, foto]; Procese verbale, ACMI, 
1914, p. 30 [se anunţă vizita pictorului Viertelberger 
din Viena]. 

Bi serica Sf. Nicolae-Munteni: 
V. Drăghiccanu, Inscripţiile de la Hîrlău. Biserica Sf. 
Nicolae-Munteni, VI, 1913, p . 195 [pe un mormînt] . 

HÎRSEŞTI, jud. Argeş 
B i s e r i c a A d o r m i r e a M a i c i i D o m

n u I u i: Raport pe anul 1925, XVIII, 1925, p. XVIII 
[diferite I ucrări]. 

H ÎRŞOVA, jud. Constanţa 
Oraş. Cartierul tătăresc: N.lorga, 

În legătură cu a „Călăuză" necunoscută a maiorului 
D. Papazoglu, XXXII, 1939, p. 146 . 

Cetatea romană Carsium şi Ce
t a t e a t u r c e a s c ă: Descopeflri nouă în Scythia 
Minor. Relaţie oficială, V, 1912, p . 120 [săpături la 
cetatea de piatră); M. Popescu, Cetăţile turceşti din
prejurul principatelor romc'.lne, XX, 1927, p. 81, 84 
[cu perspectivă]; N . Iorga, Les ch6teaux occidentaux en 
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Roumon1e, XXII. 1929, p. 51 - 52; idem, Cronici:, XXVI, 
1933, p. 140 (fereastră gotică; citat după Langcron]; 
V. Bcătulescu. Hirşovo, XXXIII, 1940, fasc. 105, p. 
3-24+3 hărţi [epoca pre-romană şi romană; năvălirile 
barbare, epoca b1zant1nă, vlahă şi rcmîr>ă; Mih<i1 Vitcaz1..I; 
cu foto]; G. Florescu. Roport osuţ>ra activitciţi i arheologice 
de la Hfrşova în 1943, ACMI, 1943, p . 179 - 180 (la 
cetatea romană şi turcească); Procese verbale, ACMI, 
1943, p. 70 (cercetări ale Muzeului de Antichităţi). 

Moschee: N. Iorga. Moschei pe pămînt româ-
nesc, XXII, 1929, p. 185 („de aparenţă nouă"). 

HÎRTEŞTI, vezi Bucşeneşti - Lotaş1, jud. Argeş. 
HÎRTIEŞTI, vezi Hîrteşti. 
HLĂPEŞTI, jud. Neamţ. 
Staţiune La Tene şi medievală: 

C Mătasă, Cercetări din preistoria Neamţului, XXXI, 
1938, p . 128. 

HLI NCEA, JUd. laşi 
Mănăstirea Hlincea cu bi seri ca 

S f. G h e o r g h e : Al. Lapedatu, Noi monumente 
istorice. Mănăstirea Chlincea, I, 1908, p . 87-89 [iHoric, 
descr iere de Ghika-Budeşti, pisanie, foto]; icem, 
Lucrările Comisiunii, 1908. I.' 1908, p . 90 [cl.i~are, re
paraţii generale], p. 134 [ILcră1 i ce consuv.crc.], 
p. 188 [Ghika-Budeşti, raportează situaţia lucrărilor 
de conservare şi restaurare]; Raport genera/ CM/, 1908, 
I, 1908, p. 176 [lucrări de conservare), p . 181 [clasare]; 
Al. Lapedatu, Lucrările Comisiunii, 1909, li, 1909. p. 45 
[vizită CMI]; G. Balş, Bisericile lui Ştefan cel Mare, 
XVIII, 1925, p . 20; N. Ghika-Budeşti, Raport de acti
vitate pe anul 1930, XXVI, 1933, p.143 [deviz, control]; 
N. Iorga, Cîteva însemnări, XXX, 1937, p . 45 [piatră 
de mormînt]; Procese verbale, ACMI, 1942, p. 47 [lfci
taţie pentru lucrări]; ibidem, 1943, p. 37 [restaurare, 
lucrări suplimentare]. p. 44 [aprobarea situaţiei defi
nitive a lucrărilor]. 

HMIELOW, cetate, vezi Cernăuţi. 
HOCENI, jud. Vaslui 
Bi s e r i c a S f. G h e o r g h e : Şedinţele Comi

siunii, 1925, XVIII. 1925, p . V [proces verbal încheiat 
de Serviciul Tehnic judeţean]. 

HODOREASCA, jud. Gorj 
B i s e r i c a S f. V a s i I e: Procese verbale, 

ACMI, 1942, p . 49 [întccmire de deviz per.tru 
reparaţii]. 

HODOS BODROG, rr>ără~tire, vcz; Bccrcgu 
Vechi, jud. 'Arad . 

HOMOCEA, JUd. Vrancea 
C. Mois1I, Staţiunile pre1stor1ce, III, 1910, p. 173 

[pc harta lui Gr. Tocilescu). 
HOMORÎCIU, jud. Prahova 
C e t a t e a T e I e a j c n ( ?) (r u i n e s e c o

lu I X V): N. Iorga, Mănăstirea din Vălenii c!e Munte, 
XVII, 1924, p. 99 (localizată de autor la Văltr>ii de 
Munte]; Al. Bărcăcilă, Cronică, XXVIII. 1935. p. 94 
[la Cetăţea, ceramică antică , bloc de piatră cu inscripţie 
1atină). Vezi şi Cerneşti, jud. Prahcva. 

HORDAN I, fost în judeţul Dolj (neident ifi cat) 
C. Moi si I, Produsele industriei preistorice, IV, 1911 

p. 84 [daltă de argilă silicioasă, în colecţia Maria 
Istrati-Capşa). 

HORECEA, schit, vezi Cernăuţi. 
HOREZU. jud . Vîlcea 
Biserica Intrarea în biserică şi 

Sf. Ioan Botezătorul, din Tîrg: V. 
Drăghiceanu, Monumentele Olteniei . li, XXVI, 1933, 
p. 53-54 [pisanie, ctitori, mobilier); N. Ghika-Budeşti, 
Evoluţia arhitecturii. IV, XXIX, 1936. p. 21, 25, 26, 
34, 35, 90-91, fig. 643-652. 
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-RÎMEŞTI, oraşul Horezu 
B i s e r i c a D u m 1 n i c a t u t u r o r S f i n

ţ i I o r: A I. Lapedatu. Mănăstirea Hurezu. Note 
istorice, I, 1908, p. 60 [metoh al mănăstirii Horezu]; 
V. Drăgh1ceanu, O ctitorie metropolitană. Bisencc din 
Rămeşti-Vîlcea. IV, 1911, p . 130 - 132 [de~critre. foto]; 
idem, Monumentele Olteniei. li, XXVI, 1933, p 65 66 
[reparaţie „fără nici o socoteală", foto). 

-ROMANII DE JOS, oraşul Horezu 
S t a ţ i u n e p r e 1 s to r 1 c ă, 

năstirea Horezu: C. Moisil , 
istorice, III, 1910, p. 119 [toporaş de 
muzeul din Tîrgu Jiu]. 

Mănăst1rta Hurez i: 

I î n g ă rn ă
Stcţiunik pre
piatră aflot la 

a) B i s e r 1 c a S f - ţ i i Î m p ă 1 a ţ i, p a I a
t u I d o m n e s c. 1 n c i n t a : Raport general CM/, 
1907, I, 1908, p. 39 [lucrări de consuvzre înce:::ute 
în 1905, întrtruptc 1906, relLatc în 1907] , p. 43 
[mute.rea spitalului 1udeţcar: din cLrtea rnănăst1ru; 
înflinţar€a urui muzeu); Al L;pedatu. MănăH1rea 
Hurezu . Note istonce, I, 1908, p.53- 72 şi notai: 52 
[ is toric. sch1ll ri ş, metocuri. odoare, egumeni, foto, 
oesen]; idt m. Portrete:/e murele c!e la Hure zi. Descrrue, 
I. 1908, p . 73 78, 156-160 [ş1 inscripţ11, foto]; idtM, 
Lucrările Comisiunii, 1908, I, 1908, p. 90 [acord;;rea 
de fonduri pentru lucrări), p. 91 [ind icarea la faţa 
locului a lucrărilor de efectuat); I. Vulcan, Mănăstirea 
Hurezi. Descriere generală arhitectonică, I, 1908, 
p. 141 - 148 [cu planuri]; Raport general CM/, 1908, I. 
1908, p. 172- 174, 176, 177 [lucrări efectuate, foto 
clopotniţă şi broderie); N . Ghika-Cudeşti, Mănăstirea 
Hurezi. Biserica cea mare, li, 1909, p. 23 - 32 [cu foto 
(şi la p. 16, 17), planuri (şi la p. 20 - 21) şi desene]; 
ibidem. III, 1910. p. 42-43 [secţii şi releveu); N . Grika
[ ud eşti, I. D . T rajanescu, Report despre lucrările de 
restaurare a mănăstirii Hurezi, li, 1909, p. 46-48 
[case domneşti, cele două foi şoa re. clădirile cu cerdac. 
spital, chilii]; A . f'altazar, Frescurile de la Hurezi. 
Biserica cea mare. li, 1909 , p. 73-84. 123 - 128 [cu foto]; 
Al. Lapedatu, Lucrările Comisiunii, 1909, "li, 1909'. 
p. 95 [fonduri pentru restaurare], p. 143 [fonduri 
pentru restaurarea casei dcmneşti ş1 caselor rnărăs
tireşti]; I. D . Trajanescu, Mănâstirca Hurezi. O /11le 
de la miază-nocpte . Descriere, li, 1909, p 137 140 
[cu planuri]; idem, Mănăstirea Hurezi . Fo1iorul lui D1 cn1s1e 
Bălăcescu, li, 1909, p. 175-180 [cu planuri şi desene]; 
Report genera/CM/, 1909 , li , 1909. p.1 81 [fonduri putru 
restaurare]. p . 182 [lucrări efectuate), p. 185 (lt.crăn 
rămase de efectuat, foto foişoare p. 184, 185. 189; 
desen la p. 190]; N. Gh1ka-Pudqt1. I. D . Trajanescu, 
Restaurarea mănăstirii Hurezi. Lucrările din 1909. 
(Memoriu). li, 1909, p . 191-193 [la casele domntşti, 
foişoarele domneşti, clopotniţă, clădirea cu foişor. 
foişcrul lui Dionisie, desen); N. Ghika-eudeşti, Bmma 
domnească din Tîrgoviştc, III, 1910, p . 19 (înălţ imea 
turlei]; S. Cegăneanu, Ceva cu privire la meşterul 
Manole, III, 1910, p. 45 [Manea vătaf de zida ri nu tste, 
meşteru I Mano! e]; I. Ka Ii nderu, Al. Lapc.datu, Raport 
/!Eneral, CM/, 1910. IV, 1911, p. 35 [re!taurarea ch1-
l1ilor, acoperire fo1şcr, dărîmart.a fo1şorulu1 lui Hrisant 
etc.); idem. Raport general CM/, 1911. V. 1912, P· 
39-40 [transforrr>area spit2lulu1 în atelitre şi camere 
de oaspeţi; restzurare chilii); I. D. Trajanescu, Anexe 
li . Memoriu asupra lucrărilor de restaurare executate 
la mănăstirea Hurezi Tn 1911, V, 1912, p. 44 - -45 [clo
potniţă, stăreţie, chilii]; Raport general CM/, 1912, 
V, 1912, p. 186 [transformarea spital ului, restaurarea 
fîntîn1i]i N. Iorga, „Arginturile" lui Constantin Brfnco
veanu, VII, 1914, p. 97-98 [cruci), p. 99-100, 102 
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[anaforniţe, evanghelii, foto]: idem, Portretele fui 
Constantin Brincoveanu şi ale familiei sale, VIII. 1915, 
p. 49 [in biserică şi paraclis]; V. Orăghiceanu, Mănăs
tireo Hurezi în 1731. Dupa planuri contemporane. VIII, 
1915, p. 88 [planuri le Wciss, reproducere] . Erato. 
p. 144: N . Iorga. O iriscripţie pierdută V:I', 1915 p. 123 
[descrierea mănăstirii după Vaillant, 1844]: I. O Tra-
1anescu, Stareţia mănăstirii Hurezi, VIII. 1915, p. 126-
138 [cu foto, planuri, desene]; Şedinţele Comisiunii, 1924, 
XVII, 1924, p. VIII (proastă restaurare a acoperişului 
bise ri cii, strî.1gerc de fonduri]. p. XII [lucrări de cana'i
zare]; idem, 1925. XVlll.1925. p. VII [pictarea icoanelor 
tîmplei): Raport pe a1ul 1920, XVIII, 1925, p. XI [re
paraţie acoperiş şi jghiaburi]; Raport pe anul 1923, 
XVIII, 1925, p. XV [reparaţie acoperiş şi ateliere]: 
Raport pe anul 1924, XVII, 1925, p. XVI [reparaţia 
palatului „regal", stăreţiei, trotuarului]; Raport pe 
anul 1925, XVIII. 1925, p. XVIII [înv~litori l.;1 chiliile 
din vale, executare de cărţi poştale cu vederi ale mănăs
tirii]; Tablou cfe /ucrdri. li, XVIII, 1925. p. XVIII. XIX 
[restaurarea tîmplei]; M. Popescu, Oltenia în timpul 
stiipînirii austriece (1718-1739), XIX, 1926, p. 103, 
104 [invel1toare de plumb şi aramă la biserică; chiliile 
au fost reşedinţa unui escadron de cavalerie; perspec
tivă şi plan ale mănăstirii]; Şedinţele Comisiunii, 1926. 
XIX, 1926, p. XI [aprobare de custode]; N. Jorga, 
Les châteaux occidentoux en Roumanie, XX 11. 1929, 
p. 68; Şedinţele Comisiunii, 1931, XXIV, 1931. p. 94 
[aprobare deviz I t..crări]; N . Iorga, Icoana rom6nească. 
XXVI, 1933. p. 16 [pictură]; V. Drăghiceanu, Monu
mentele Olteniei. li, XXVI, 1933, p. 54-55. 65 [de
scriere. tezaur, mobilier. trapeză. biserica mare, foto 
p. 53. 54; Şedinţele comisiunii, 1932 . XXVI, 1933. p. 96 
[aprobare deviz I ucrări]; N. Iorga, Monumentele istorice 
in vechea noastră literatură, XXVI, 1933, p. 108 [cărţi 
ş1 manuscrise sustrase (relatarea lui A. Macedonski 
în 1882)]; N . Ghika-P.udeşti, Oficiale. Raport de activi
tatepeanul 1929, XXVI, 1933, p.142[reparaţii curente]; 
idem . Oficiale. Raport de activitate pe anul 1930, XXVI, 
1933, p. 143 [reparaţii, reparaţia tîmplei]; M. Golescu, 
Folosirea temelor musicale în iconografia bisericii rasa
ritene. XXVI. 1933, p. 177 [pictura din pridvorul 
bisericii]: N. Ghika< ud eşti. Oficiale. Merroriul pe 
1932. XXVI, 1933, p. 190 [lucrări de întreţinere la 
acoperişul bisericii şi la chilii]; V. Brătulescu, Elemente 
profane în pictura religioasa, XXVII, 1934, p. 61 [Sf. 
Eustaţie Plachida, cu familia, zugrăvit în biserică]; 
N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii . IV, XXIX, 
1936, p. 36-40, 47, B0-85. fig. 515-569. 1 068; 
N. Iorga, O descriere din 1859 a monumentelor Ţarii 
Rom6neşti, XXX, 1937, p . 85 [după Th. Margot, O 
viatorie, care nu apreciază mănăstirea]; idem, Varia, 
XXX, 1937, p. 189 [pagube suferite de mănăstire sub 
ocupaţia turcească din vremea lui Mavrogheni; recenzie 
la I. Ionaşcu, Contribuţii la istoricul mănastirii Hurez, 
Craiova, 1935]; idem, Monumentele noas'tre şi opero 
Comisiei Monumentelor Istorice, XXXI, 1938, p. 50; 
idem, Cronica. XXXII, 1939, p. 143 [perdele brînco
veneşt i de la Hurez reproduse în ATG, martie-iunie 
1940]; V. Brătu lescu, Mănastirea Palavragi, XXXIII, 
1940. fasc. 106, p. 6 [biseri ca de la Polovragi, metoh 
al mănăstirii Hurez]; N . Gh i ka - B ud eşti, L' ancienne 
architecture, XXXV, 1942, p. 44, 48, pi. XIX, XXII, 
XXIII, N. Iorga, Ce este vechea noastră arta?, XXXV, 
1942, p. 139 [ornamentaţie sculptată provenită din 
Orient]; Procese verbale, ACMI, 1914, p. 38, 41 [veri
ficare şi aprobare deviz de I ucrări]; I. O. Trajanescu, 
Memorii . 1, ACMI, 1914, p. 66- 67 [lisata lucrărilor 
efectuate la mănăstire în 1914]; idem, Memoriu, ACMI, 
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1915, p. 55 56 [lucrări efectuate în 1915); Procese 
verbale, ACMI, 1943, p . 36 [ l ipsă de spirit gospodăresc 
la mănăstire]; p. ' 6Cî [cercetarea acoperişului bisericii], 
p. 84 [restaurarea învelitorii casei domneşti] . 

b) B o I n i ţ a ( b i s e r i ca A d o r m i re a 
Maicii O om nu I u i): Al. Lariedatu, Mănăstireo 
Hurezii . Nete istorice. I. 1908. p . SB, 59 [istoric, ctitor], 
idem. Portretele murale de la Hurezi. Descriere . fi; 
I, 1908. p. 156 - 158, cu foto la p . 159] [şi inscripţi•;] 
I. Vulcan, Mănăstirea Hurezi. Descriere generala arhi
tectonică, I, 1908, p. 147 [III: Incinta bolniţei şi a 
cimitil'Ului]; Raport general CM/, 1909, li, 1909, p . 185 
[reparaţii necesare]; A. B31tazar. Frescurile de la Hurezi . 
Bolniţo, III, 1910, p. 11 - 16 [cu foto]: I. O Trajanescu, 
Bolniţa mănăstirii Hurezi. Biserico-foişorul-chiliile. Descri
ere arhitectonică, III, 1910, p . 71 - 80 [cu foto şi planuri] 
I. Kalinderu, Al. Lapedatu, Raport general CM/, 1911. 
V, 1912. p. 40 [repararea zidului de împrejmuire ş i 
a foişorulu!]; I. O. Trajanescu. Anexe fi. Memoriu 
asupra lucrărilor de restaurare executate Io mănăstirea 
Hurezi in 1911, V, 1912, p . 44 [la bolniţă şi cimitir]; 
N. Iorga. , Arginturi/e" lui Constantin Brincoveanu, 
VII, 1914, p. 99, 107 [potir. cu foto]; Şedinţele Comisiunii, 
1932. XXVI, 1933, p. 96 [demontarea tîmple1]; N. 
Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii. IV, XXIX. 1936, 
p. 42 ,43, 51-52, fig. B-19; idem, L'oncienoe·orchi
tecture, XXXV, 1942, p. 46; I. O. Trajanescu, Memorii . 1, 
ACMI, 1914, p. 67 [lucrări de întreţinere]. 

c) P a r a c I i s u I : b i s e r i c a N a ş t e r e a 
M a i c i i O o m n u I u i: Al. Lapedatu, Portretele 
murale de Io Hurezi. Descriere. li, I, 1908, p. 156-160 
[cu inscripţii şi foto]; Raport general CMI, 1908, I, 1908, 
p. 173 [refacere exterior, re5taurarea părţii superi
oare]; N . Gh1ka-Budeşti, I. O. Trajanescu, Raport 
despre lucrările de restaurare a monastirii Hurezi, 11. 
1909, p. 47-48 [descrierea I ucrări lor efectuate la 
paraclis]; A. B1ltazar, Frescurile de la Hurezi. Paraclisul. 
li. 1909, p.128-132 [cu foto]; N. Ghika-Budeşti, Monas
tirea Hurezi. Paraclisu/, 11.1909. p.171-174 [cu planuri]; 
Raport general CM/, 1909, li. 1909, p. 182 [terminarea 
restaurăr i i exterioare, foto la p. 186, 187, 188]; N. 
Ghika-Budeşti. I. O. Trajanescu, Restaurarea monas
tirii Hurezi . Lucrările din 1909. Memoriu, li, 1909, p . 
192- 193 [enumerarea lucrărilor]: N . Iorga, Portretele 
lui Constantin Brincoveonu şi ale familiei sale, VIII, 
1915, p. 49; Raport pe anul 1923, XVIII, 1925, p. XV 
[învelitoare nouă la biserică şi turlă]; V. Orăghiceanu, 
Monumentele Olteniei. li, XXVI, 1933, p. 54 [foto 
paraclis]; N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii . IV, 
XXIX. 1936, p. 38, 41-42, 51, 84, fig. 1 - 7; idem, 
L'ancienne arhitecture, XXXV, 1942, p. 46, pi. XVIII. 

d) S c h i t u I 5 f - ţ i i A p o s t o I i: Al. Lape
datu, Mănăstirea Hurezii. Note istorice, I, 1908, p. 
58-59 [ctitor, datare din 1698-1700, închinare la 
mănăstirea Horezu]; I. Vulcan, Manăst1rea Hurezi. 
Descriere generală arhitectonică, I, 1908, p . 148 [pe 
deal, într-o pădure]; N. Ghika-Budeşti I. O. Traja
nescu, Restaurarea manăstirii Hurezi'. Lucrările din 1909 
(Memoriu), li, 1909. p. 193 [închiderea intrării, cură
ţirea interioară]; Raport general CM/, 1909, li , 1909. 
p . 185 [necesitatea reparării]; I. O . Trajanescu, Schitul 
Sf. Apostoli de pe lfngă manăstirea Hurezi . I. Desrnere. 
li. Biserico . fli. Chiliile. IV. Stareţio, III , 1910, p. 145 -
154 [cu foto ş i planuri]; I. Kalinderu, Al. Lapedatu, Raport 
general CMI, 1911, V, 1912, p . 40 [rep;iraţia zidului 
de împrejmuire, restaurare exterioară]; I. O . Traja-
nescu, Memoriu asupra lucr6ri lor de restaurare executate 
Io pmnăstirea Hurezi în 1911, V, 1912, p . 44-45 [lucrări 

153 

http://patrimoniu.gov.ro



110 

la schit, tîmpla se află la biserica din Bogdăneşti]; 
I. Kalinderu, Al. Lapedatu, Raport general CM/, 1912. 
V, 1912. p. 186 [terminarea restaurării]; N. Gh1ka
Budeşti, Evoluţia arhitecturii. IV, XXIX. 1936, p. 43, 
52- 53, 87, fig. 20 - 29; idfm, L'cncienne architecture, 
XXXV, 1942, p . 46. pi. XVIII: I. D. Traj;:rucu, Me
morii. 1. ACMI, 1914, p. 67 [kcrări de întreţinc.rE). 

e) R u i n e I e S c h i t u I u i S f. I o a n: Al. 
Lapedatu, Mănăstireo Hurezii . Note isrcr ice, I, 1 SOS, 
p. 53 - 54, 57 - 58 [istoric, ctitor); I. Vulcan, Mănăs
tireo Hurezi. Descflere generală arhitectonică, I, 1908, 
p . 148 [la trei ceasuri de mănăstire); I. D. Trajan€Scu, 
Anexe li . Memoriu asupra lucrărilor de restourcre execu
tate Io mănăstireo Hurezii în 1911, V, 1S12. p. 'i5 [ruiră; 
tîmpla se află la bi~erica din Romanii cc. Sus). 

f) S c h i t u I S f. Ş t e fa n : Al. Lapcdatu, 
Mănăstirw Hurezii. Note istorice, I, 1908. p. 59 [ctitor, 
inch inare I a măr.ăst i rea !-'crE zu ]; idem. Lucrările Ccmi
siun1 i, 1908. I, 1908, p. 133 [se 2prcbă publicarea 
articolului lui I. Vulcan]; I. Vulcan, Mănăstireo Hurezi. 
Descriere generală arhitectonică. I. 19C8. p. 148 [aşezat 
într-o poiană retrasă]; idi:m, Schitul Sf. Şte(cn de Io 
Hurezi. Note arhitectonice, I, 1908, p. 149 - 155, 168 
[descriere , pisanie , reparaţii, planuri şi sHţiuni]; 
Raport general CM!. 1908, I, 1908. p. 173 [restaurare 
1907, continuarea lt.!crărilor; foto la p. 180, 181, 182 , 
183, 185 şi plan la p. 184): N. Gh1ka-Buc!eşti, /. D. 
T rajanescu, Report despre /ucrăflle de restaurare o 
mănăstirii Hurezi, li. 1909, p. 46-48 (şi reparaţii şi 
săpături[: idem, Restaurarea mănăstirii Hurezi. Lucrările 
din 1909 (Memoriu), 11, 1909, p. 193 [curăţirea curţii. 
închiderea intrării); /. Kalindei-u, Al. Lapedatu, Report 
general CM/, 1911, V, 1912, p. 40 [repararea zidului 
de împrejmuire]; /. D . Trajanescu, Memoflu asupra 
lucrărilor de restaurare executate Io mănăstireo Hurezi 
În 1911, V, 1912, p. 45; N. Ghika- Budeşti, Evoluţia 
arhitecturii. IV, XXIX, 1936, p. 45, 68-69, 83, fig. 
320- 329; I. D . Trajanescu, Memorii. 1, ACMI, 1914, 
p. 67 [lucrări de întreţinere). 

-ROMANII DE SUS, oraşul Horezu 
B i seric a: I. D. Trajanescu, Anexe li. Memoriu 

asupra lucrărilor de restaurare executate Io mănăstireo 
Hurezi în 1911, V, 1912, p. 45 [aci se află tîmpla de la 
schitul Sf. Ioan - Hurezi). 
-URŞANI, oraşul Horezu 

Casa Urşanu: N. Iorga, O descriere din 
1850 o monumentelor Tării Rom6neşt1, XXX. 1937, 
p. 85 [după Th. Marg~t. O viotorie]. 

Biserica Intrarea în biserică şi 
S f. I o a n : M. Gol eseu, Folosireo temelor musicale 
În iconografia bisericii răsăritene, XXVI, 1933, p. 176 
[din 1805, pictată de Dinu Zugravu; Irod dansînd); 

N. Ghika- Budeşti, Evoluţia arhitecturii. IV, XXIX, 
1936, p. 35. 90. fig. 641-642; V. Brătulescu, Biserici 
din Vîlceo . li, XXX, 1937, p. 97-109 [descriere, pic
tură, inscripţii, foto]; N. Ghi ka- Budeşti, L'oncienne 
orchitecture, XXXV, 1942, p. 52, pi. XXX. 

HOREZU-FOENARJ, jud. Dolj 
B i s e r i c a S f - ţ i i A p o s t o I i : Şt . C1 u

ceanu, Report, ACMJ, 1915, p. 127 [zidită la 1852). 
R u 1 n ă b i s e r i c ă d i n s e c o I u I XVIII: 

V. Drăghiceanu, Monumentele Olten1e1. III, XXVII, 
1934, p. 100 [jumătate mîncată de apele Jiului); Şt. 
Ciuceanu, Report, ACMI. 1914, p. 107 [de pe vremea 
lui Alexandru lpsilanti. jumătate mîncată de apele 
Ji ul ui); idem, Raport, ACMJ, 1915. p. 125-127 [datare, 
1~toric . Nu a mai rămas decît o parte din pridvor, 
restul a fost mîncat de Jiu, descrierea vechii biserici, 
foto ruină). 
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Biserica Sf. Ioan Botezătorul-
G rece şti: Şt. Ciuceanu, Report, ACMJ, 1915, 
p. 127 şi nota 3 [bi~e:rică din 1820]; Proase ~ubole, 
ACMI, 1943. p. 52 [restaurare). 

HORODEASCA. vni Hccorfa~ca, j1..d. Gcr j. 
HORODNICENI, jud. Suceava 
Case Cantacuzino şi biserica 

Coborîrt:a Sf. Duh: N. Iorga, Cea d'lntîiu 
visit6 dcmneoscă Io monurr.enre isterice şi cpero lui 
Grigore MGtei-Vcdci Ghica, XIX. 1926, p. 143 [case le 
din Horcdnicrn1 ale lui Şerban Cart<:cuziro, urde a 
dormit comnul în 4 septembrie 1732]; Şedinţele Comisi
uun1i, 1926, XIX, 1926, p. li [şincnlirta şi văruina 
biscrici1J. p . VIII [rduat G . B;;Jş t1 irr îs bisericii); 
G. Balş, Bisef/ci sec. XVI, XXI, 1928, p. 62-65 [arhi
tectură) şi Indice: Procese verl:ole, ACMI, 1942 p. 71 
[restaurarto). 

HORODIŞTEA, j1..d. Bălţi, azi în U.R.S.S 
Biserică d 1 n 1915: G. Bezviconi, Ccrr.uni

cări. Material istoric din Bosorob10, XXXIII. 1940, 
fasc. 103, p. 44 [ctitor, mormînt). 

HOTARU, jud. Olt 
Aşezare rurală, romană: D.T1..cor, 

Antich1t6ţile din Romanaţi, XXVI, 1933, p. 78. 
HOTĂRANI, jud. Mehedinţi 
D. Berciu, şi /. Berciu, Antichităţi medievcle din 

Oltenia. Antichităţi hunice, XXX, 1937, r' · /8-79 
[toartă de vas, la muzeul din Turnu Severir). 

HOTĂRANJ, jud. Olt 
Schitul Hotărani cu biserica 

Sf-ţii Voievozi: A. T. Dumitrescu, Despre 
schitul Hot6rani, V, 1912, p. 125 - 128 [istoric, inscrip, 
ţii, documrnte, pictură. ctitori, foto); V. Drăghiceanu
Monumentele Olteniei. li I, XXVII, 1934, p. 109 [pisanie, 
descriere, turn, cetate, foto); N. Ghika-B1..dqt1, 
Evoluţia arhitecturii. IV, XXIX, 1936, p . 118; Procese 
verbale, ACM I, 1942, p. 45 [consolidare). 

HOTJN, jud. Hotin, azi în URSS 
Or a ş: Şedinţele Comisiunii 1924, XVII, 1924, 

p. IX [reparaţia bisericilor din eparhie); /. Popovici, 
Un zugrav rom6n necunoscut din veacul al XVIII-iea 
(1750 - 1838), XXXIII, 1940, fasc. 105. p. 44 [Amfi
lohi, ep1~copul Hotinului între 1767- 1780). 

Cetate a: Al. Lapedatu, Cetatea Al/.Jă, VI, 
1913, p. 59, 63 [întemeiată de poloni]; idem, Vechile 
cetăţi romtJneşti după contele de Longeron, VII I, 1915, 
p. 70 [scurtă descriere); idem, Cele mai vechi stcmpe 
representînd cetatea Sucevei şi Cetatea Albă, IX, 1916, 
p. 28 [stampe aflate la Academia Română şi în posesia 
lui G. Sion, datînd din epoca luptelor dintre turci şi 
polonii lui Ioan Sobieski (1673-1675); Şedinţele Comi
siunii, 1924, XVII, 1924, p. VIII [locuitorii fură piatra 
din cetate]; RSR Chişinău 1925, XVIII, 1925, p. XX/I 
[arendarea păscutului oilor în interiorul cetăţii, 11..crări 
de executat în 1926): P. Gore, Şt. Ciobanu, RSR Chişi
nău 1926, XIX, 1926, p. XV [transformarea terenului 
cetăţii în islaz; zonă de proteq1~): M. Popescu, Cetâ
ţile turceşti din pre1urul Principatelor Rom(Jne, XX, 
1927, p. 76 , 77-80 [descriere. vedere, plan ş1 pers
pectivă); N. Iorga, Les cMteaux occidentoux en Rou
monie, XXII, 1929, p. 60 - 61, 62, 63 [moştenită de 
români de la polonezi (Choczim): cu foto şi pl an] ; idem, 
Cele două Chilii, XXII, 1929, p. 189 [materiale de 
construcţie; în 1713 turcii iau un „colţ" din cetatea 
lui Petru Rareş]. 

P a r a c I i s u I c e t ă ţ i i : G. Balş, Bisericile 
lui Ştefan ce/ Mare, XVIII. 1925, p. 150 şi Indice; idem , 
Biserici sec. XVI, p. 84-87 şi Indice [cu foto şi desene). 

HUDEŞTI, jud. Botoşani 
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S l <\ ţ i u n e p r c i s t o r i c ă : C. Moisi I, Sta
ţiunile preistorice, III, 1910, p. 173 [pe harta lui Gr. 
Toci Ir seu]. 

B i s e r i c a S f - t i i V o i e v o z i : Procese 
verbale, ACMI, 1943, p. i7, 29 [lucrări de întreţinere] 
p. 80 [restaurare]. 

HUDEŞTll-MARI, jud. Dorohoi, vezi Hudeşti, 
jud. Botoşani . 

HUMOR, mănăstire, vezi Mănăstirea Humorului, 
jud. Suc~ava. 

HUNEDOARA. jud. Hunedoara 
O r a ş: N. Iorga. Vederi ardelene în cartea unui 

engles, XXXIII, 1940, p. 4 [după Charles .Soner, 
Ardealul, ţara şi oamenii, Leipzig, 1868]. 

C a s t e I u I C o r v i n i I o r :G. Balş, Biseri
cile lui Ştefan cel Mare, XVIII, 1925, p. 196 [acoperi
şurill; foto], p. 212 [foto fereastră] şi Indice; Procese 
verbale, ACMI, 1943, p. 28 [recon strucţia podului 
de lemn ce duce la castel], p. 83 [arhitectul Wagner, 
restauratorul castelului, poate să locuiască mai departe 
acolo]. 

Biserica Sf. Nicolae: N. Iorga, Les 
châteaux occidentaux en Roumanie, XXII, 1929, p. 59 
[fresce, reparaţii proaste]; N. Ghika-BudEŞti. Biserica 
din Hîrtieşti-Muscel, XXVII, 1934, p. 24 [scurtă 
descriue]. · 

HUNIA, jud. Dolj 
Aşezare neolitică şi din epoca 

fi e r u I u i. I a , ,M ă g u r a C ă I i n i i" : C. Moi
si 1, Staţiunile preistorice, III, 1910, p. 119 [indicată pe 
harta lui Gr. TocilEscu]; V. Dum itrescu, Raport, ACMJ, 
1943, p. 94 [schelete găsite]. 

HUREZI, schit, vezi Slatina, sat Slătioara, jud. Olt. 
HUSTJNSCH I, mănăstire în Voi hinia, azi în U. R.S.S. 
P. P. Panaitescu, Fundaţiuni religioase româneşti in 

Galiţia, XXII, 1929. p. 12 [Irina Movilă sprijină mănăs
tirea şi autorizează clădirea a două mănăstiri filiale 
pe moşiile ei în Volhinia]. 

HUŞI, jud. Vaslui 
Casa P I e ş u, strada Cuza Vodă, 5: Procese 

verbale, ACMI, 1943, p. 65 [pretinsă a fi casa natală a lui 
Cuza Vodă. Neexistînd dovezi ea nu poate fi clasată]. 

B iserica Episcopală Sf-ţii Petru 
şi Pa v e I: I. Kalinderu, Al. Lapedatu, Raport gene
ral CM/, 1910, IV, 1911, p. 37 [restaurată de Traja
nescu; declasare]; G. Bal ş, Biserjcile lui Ştefan ce/ Mare, 
XVIII, 1925, p. 67-68 şi Indice; N. Ghika-Budeşti, 
Raport pe anul 1933, XXX, 1937, p. 191 [lucrări de 
întreţinere]; Procese verbale, ACMJ, 1942 , p. 17 [studiu 
restaurării; pictură de Tattarescu; tîmplă], p. 19, 30 
[tîmplă nouă, cea veche era din 1890], p. 22, 28-29, 
33 [p ictură], p. 30 [urgentarea lucrărilor], p. 36-37 
[adjudecreaa lucrărilor de pictură la biserică], p. 49 
[reparaţii], p. 53 [coşuri noi, lucrări suplimentare], 
p. 57 [predare de tablă de aramă şi de lemn de şar
pantă], p. 63 [lucrări la pridvor şi execuţia unor ferestre 
metalice la turla clopotniţei], p. 67 [instalaţie electrică; 
pictură], p . 72 [cercetare în vederea zugrăvirii], p. 73 
[deviz pictură]; ibidem. 1943, p. 21, 24 [lucrări de 
restaurare]. p. 24 [aprobare proiect pentru uşă dublă 
la biserică], p. 26 [aprobare lucrări], p. 30 [aprobare 
deviz pentru zugrăvire], p. 31 [instrucţiuni CMJ privind 
pictarea interioară a bisericii], p. 33 [aprobare deviz 
pentru completarea picturii în pronaos ş i tindă] p. 36 
[începerea picturii], p . 42, 79 [pictarea bisericii]. 

Biserică de lemn de prin părţi le 
H u ş u I u i: C. Bobulescu, Candela de la temelia 
bisericii din Cotmeana, ACMJ, 1942, p. 129 nota 1 
[furtul bisericii]. 
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IABLANJŢA, jud. Caraş Severin 
Bis erica Naşterea Sf. Ioan: N. 

Iorga, Arta românească în Banatul muntos, XXX I, 1938, 
p. 149, 163 [foto inscripţie ş·i catapde<:~mă]. 

IACO BEN I, jud. Sl.Cceava 
B i s e r i c ă d e I e m n d i n 1812 : I. Nistor, 

P. Luţa, RSR Cernăuţi 1933-1934, XXVIII, 1935, p. 69 
[nu se aprobă dărîmare ci numai mutare, foto]. 

IACOBEŞTI, jud. Suceava 
P. Luta, RSR Cernăuţi, 1936, XXX, 1937, p. 94 

[se aprobă, aducerea bisericii de lemn din Capu Cîm
pului, jud. Suceava, ridicată la 1782]. 

IANCA, jud. Olt 
D. Tudor, Antichităţile din Romanaţi, XXVI, 1933, 

p. 78 [viei romani atestaţi prin descoperirea unor 
resturi de ceramică. zidărie şi pietre sculptate]. 

IANCU-JIANU, jud. Olt 
B i s e r i c a S f. P a r a s c h i v a - C e p t V -

ro ai a: V. DrăghicEanu, Lămuriri asupra Buzeşti/or 
(după pisaniile (ondaţiuni/or lor), IV. 1911, p. 120 [c(a 
mai veche biserică a Buzeştilor]: N. Ghika-Budeşti. 
Oficiale. Raport de activitate pe anul 1930, XXV I, 1933, 
p . 143 [deviz, control]; idem, Oficic/e. Memoriu/ pc 
1932, XXVI, 1933. p. 191 [spălări şi reparaţii de zugră
veli]; V. Drăghiceanu. Monumentde Olteniei. III, XXVII, 
1934, p. 114- 11~ [inscripţii, portrete ctitori, de
scriert]; Dj . Boskov1c, Du nouveau ou Mont-Athos, XXXII, 
1939, p. 66 - 67 [piatra de mormînt a lui Moise-Vccă 
din 1529; portrete ale BuZEştilor]. 

/AN EVA. Iugosl avia 
C o I o n i e d e s a ş i f i e r a r i ş i a r g i n

t ari: S. Cegăneanu, Ceva de~pre provenienţa şr crta 
vechilor nocstre argintării, IV, 1911, p. 29. 

IARBA DULCE, jud. B răila (nu mai Există) 
Pod de pi a t ră: N. Iorga, Tn legătură cu 

o „Călăuză" necunoscută a maiorului D. Papagozlu, 
XXXII, 1939, p. 147 [urmele podului care datează 
de acum „20 secole"]. 

IAROSLAV, U.R.S.S. 
Bi serica Sf. I lie: M. Golescu, Motive 

de animale. XXXVI, 1943, p. 38, 39 [cu foto tîmplă]. 
IAROVA, jud. Soroca, azi în U.R.S.S. 
Biseric ă din 1854: G. Bezv iconi, Comu

nicări. Material istoric din Basarabia, XXXIII, 1940, 
fasc. 103, p. 47 [ctitor, morminte]. 

IAŞJ, jud. laşi 
Or a ş: Raport genera/ CM/, 1907, I, 1908, p. 32 

[monumente istorice dărîmate]; Al. Lapedatu, Rela
ţiune despre cîteva monumente ale laşilor la 1672. III, 
1910, p. 143 [descrise după relatarea lui Cornelio 
Magn i]; V. Drăghciceanu, Podeala strade/or vechiului 
laşi, Vili, 1915, p. 94 [grinzi groas'e de stejar desco
perite în strada Mîrzescu]; N. Iorga, Les châteaux 
occidentaux en Roumanie, XXII. 1929, p. 69 [case cu 
sti I uniform, spre Copou]; Procese verbale, ACMI, 
1914, p. 52 [O. Tafrali trebuie să-şi mărginească studiile 
la monumentele din laşi]; ibidem, 1942, p. 20 [si~t<
matizare]. 

Curtea domnească şi baia lu-
A I e x a n d r u L ă p u ş n e a n u: Al. Lapedatu, 
Baia domnească din Tîrf_ovişte. Cîteva inscmnări istorice, 
III, 1910, p. 89 - 90 [baia palatului]; idem. Meşteri. 
bisericilor moldovene, V, 1912, p. 28 [meşteri bistri
ţeni pentru baia lui Lăpuşneanu]; V. D răghiceanu, 
Palatul lui Ştefan ce/ Mare din laşi, IX, 1916, p. 48 [re
paraţii în 1840, palatul a fost dărîmat fără a se face 
relevee şi foto]; N . Iorga, Cea d'intăiu vis1tă domnească 
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la monumentele istorice şi opera lui Grigore Matei-Vadă 
Ghica, XIX. 1926. p. 145 [turnul cu ceas]; V. Drăghi
ceanu, Incinta palatului dtn laşi. XXVI, 1933', p. 38 
[palat-ii lui Ştefan cel MarE]; N. Iorga. Monumentele 
istaric2 în vEchza noastră I iteraturd. XXVI. 1933, 
p. 107 [despre desen de A. Asachi. 1868]; idem, 
Cronica. XXVI, 1933. p. 139 [descrierea lui Iacob 
Sob ieski]; Procese verbale, ACMI, 1942. p. 49 [reparaţia 
vech i ului palat ( ?)] . 

F o s t a r e ş e d i n ţ ă do m n e a s c ă a I u i 
C u za V o d ă: strada Lăpuşneanu. 37: Procese verbale, 
ACMI, 1943, p. 61 [ocupat atunci de „Liga Culturală"]. 

Foişorul lui Matei-Vodă Ghica 
în dealul Copou lui: N. Iorga. Cea d'intăiu 
visită domnească la monumente istorice şi opera lui Gri
gore Matei-Ghica, XIX, 1926, p. 145-146 [descriere, 
petreceri cu boieri] 

C a sa „d e p I ă ce re" a I u i Co n st an -
t i n M o r u z i (în d o s u I m ă n ă s t i r i i C e -
tă ţ u ic:): V. Drăghiceanu. Cetăţuia din laşi. I. Studiu 
arheologic, VI, 1913, p. 159 [zidită la 1781, heleşteu). 

Casa Gheorghe Asachi: N. Iorga, 
Ce face un monument istoric, ACMl.1914, p.131 [ridicată 
dupa 1821. influenţe străine). 

C a: s a C o s t a c h e C o n a c h i : N. Iorga, 
Note moldoveneşti în legătură cu clădirile bisericeşti şi 
profane. XXVI. 1933, p. 124-125 [contract 1839 
pentru mobilă]. 

Casa Ilie Kogălniceanu: N. Iorga. 
Ce este un monument istoric, ACMI. 1914, p. 131 [casa 
nu mai există]. 

Ca s e I e fa m i I i e i S t u r za: N. Iorga, 
Monumentele istorice românzşti şi Daponte, XXV I. 1933, 
p. 157 [Grigore Vodă Ghica locuieşte aci în 1739]. 

H a n u I I u i B u z i I ă: N. Iorga. Note moldo
veneşti în legătură cu clădirile bisericeşti şi profane, 
XXVI, 1933. p. 128 [boltirea unei pivniţe, document 
din 1839]. 

Ac ad e m ia M i hăi Ie an ă: V. Drăghiceanu 
Arcul de triumf al Academiei Mihăilene. IX. 1916, p. 48 
[proiectat de ingine1·ul Costinescu la 1840, foto]. 

Creditul Funciar: N. Iorga. Ce este 
un monument istoric, ACMI. 1914. p. 131-132 [fosta 
reşedinţă a lui Cuza, ca domn]. 

F a c u I t a t e a d e M e d i c i n ă : Procese 
verbale, ACMI, 1943, p. 44 [consolidarea şi restaurarea 
vechiului zid de incintă]. 

„F e re d eu I tu r ce s c" a I I u i V as i I e 
Lupu, lîngă biserica Trei Ierarhi: Al. Lapedatu, 
Baia domnească din Tîrgovişte. Citeva însemnări istorice. 
III, 1910, p. 89 [dărîmat în 1894]. 

Institutu 1 · Geo I o g ic: C. Moisil, Pro
dusele industriei preistorice, IV, 1911, p. 88 [colecţie 
de antichităţi). 

M uz e u I C u za V o d ă: Procese verbale, 
ACM I. 1942, p. 61 [lucrări de întreţinere]. 

M u z e u I E t n o g r a f i c : Procese verbale 
ACMI, 1914, p. 51 [piatră cu inscripţie, de la fîntîna 
lui Başotă, care ar trebui pusă la loc], p. 54 [pitară 
de mormînt, „dar personal" al unui preot]. 

M u z e u I d e I s t o r i e N a t u r a I ă C. 
Moisil, Staţiunile preistorice, Staţiunile din Moldova şi 
Dobrogea, III, 1910, p. 175 [obiecte aflate la muzeu, 
desene]. 

Ş c o a I a d e A r t e ş i M e s e r i i: C . eobu
lescu, Candela de la temelia bisericii din Cotmeana, ACMI, 
1942, p. 126 [slujbă cu ocazia pun erii pietrei de 
fundaţie). 

Ş c o a I a d e B e I I e A r t e şi P i n a -
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cote ca: I. Popovici. Un zugrav romJn ri1:::unJscut 
din veacul al XVIII-iea (1750-1838) . XXXIII, 1940, 
fasc. 105, p. 43 [înfiinţare, profesori]. 

Ş c o a I a N a ţ i o n a I ă dP I a 
m ă n ă s t i r e a T r e i I e r a r h i: N. Iorga. Cronică 
XXVIII, 1935. p. 95 [inscripţie din 1822 a mintind reîn
noirea Şcolii Vasiliene]; iden1, Cronică, XXXi. 1938, 
p. 190 (textu I inscripţiei din 1822). 

Şcoala Vasiliană: N. Iorga. Cron1cd . 
XXVIII. 1935, p. 95 [inscripţie amintind îi1temeie r"a 
şcolii, piatra se afla atunci în Sdla Gotică de la Trei 
Ierarhi]; idem. Cronică, XXXI. 1938. p. 190 [tt'xtul 
inscripţiei aflat în depozitul de la „Sala Gotiră"]. 

S p i ta I u I Sf. S p i r id o n: C. BJbult.~cu, 
Candela de la temelia bisericii din Cotmeana. ACMI, 
1942, p. 126 [sHnţirea temeliilor cu ocazia construcţ1Li 
unui adaos al spitalului în 1846]. 

Vechiul local al Universităţii, 
inc I u siv chioşcu I: Procese verbale, ACMI, 
1915, p. 26 [va fi conservat în stare intactă deoarece 
a fost palat domnesc]. 

„P i v n i ţ ă". I în g ă b i s e r i c a S f. S ava: 
N. Iorga. Ce este un monument istoric. ACM I, 1914. 
p. 139 [distrusă „de curînd". av~a o loggia pc stîlpi 
de zid]. 

C i ş m e a u a I u i B a ş o tă: Procese verbale. 
ACMI. 1914. p. 51 [piatră cu inscripţie. aflată la Muzeul 
Etnografic], p. 53 [inscripţia se readuce la fîntînă). 

B i s e r i c a A d o r m i r e a M a i c i i D o m
n u I u i - Ba r n o v s c h i: Al Lapedatu. Lucrarile 
Comisiunii 1908. I, 1908. p . 91 [recomandare de ajutor 
pentru repa1·aţii]; Raport general CM/, 1908 , I, 1908, 
p. 176 [reparaţii]: Al. Lapedatu, Lucrările Comisiunii 
1909, li. 1909, p. 143 [Ghika-Budt?şti va referi despre 
starea bisericii]: Raport general CM/, 1909, li, 1909, 
p. 184 [cerere de reparaţie, nerezolvată]; I. Kalinderu, 
Al. Lapedatu. Raport general CM/, 1910 , IV, 1911, p. 37 
[învelitori noi la biserică şi turle, reparaţia crucilor]; 
idem, Raport general CM/, 1911, V, 1912, p. 41 [înve-
1 irea clopotniţei. I ucrări de întreţinere]; idem. Raport 
general, CM/, 1912. V, 1912. p. 188 [lucrări ce între
ţinere]; Şedinţele Comisiunii, 1913, VI. 1913. p. 53 
[acordare de fonduri pentru reparaţii]; p. 95 [I . Kalin
deru şi N. Ghika-BJdeşti inspectează lucrările]. p. 95 
[rezultate mulţumitoare ale inspecţiei], p. 143 [asi
gurarea obiectelor istorice din altar]: Şedinţele Comi
siunii, 1924 , XVII, 1924. p. III [acte justificative nece
sare. privind lucrările]. p. XI [reparaţii planificateîn 
1925]: G. Balş, Bisericile fui Ştefan ce/ Mare, XVIII, 
1925, p. 140; Raport pe anul 1920, XVII I, 1925, p. XI 
[reparaţii generale şi curente]: Raport pe anul 1922, 
XVIII. 1925, p. XIV [acordare de ajutor]; Raport pe 
anul 1925, XVIII, 1925, p. XVII [introducerea luminii 
electrice]: N . Iorga, Miniaturi romllneşti în secolul al 
XVII-iea, XXIV, 1931 , p. 146-148 [manuscris aflat 
la mănăstirea Sf. Sava, lîngă Ierusalim] : Procese verbale 
ACMI, 1914, p. 35 [aprobarea unor dulapuri pentru 
odoare], p. 46 [fonduri pentru reparaţia clopotniţei] 
ibîdem, 1915, p. 25 [lipsă de fonduri pentru continuarea 
reparaţiilor]: ibidem, 1942, p. 25, 35 [consolidare 
după cutremur], p. 35 [restaurarea casei parohiale], 
p. 47 [obligativitatea respectării devizului întocmit 
de CMI], p. 54 [lucrări]. 

Biserica Banu, vezi biserica D uminica 
tuturor Sfinţi lor - Banu. 

B i s e r i c a B a r b o i, vezi biserica Sf-ţii 
Apostoli - B~rboi . . 

B i s e r i c a B a r n o v s c h i. vezi biserica 
Adormirea Maicii Domn ului - Barnovschi. 
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Mănăstirea C etăţuia cu biserica 
Sf-ţii Aposto l i. Casele domneşti 
ş i S a I a G o t i c ă (t r a p e z a) : Al. Lapedatu 
Luc-ănle Comisiunii, 1908, I, 1908, p. 91 [aprobare 
lucră.rt de întreţinere la biserică), p. 134 [aprobare 
deviz pentru refacerea învelitorii la Casele domneşti], 
p. 188 [lucrări de restaurare]: Raport genera/ CM/, 
1903, I, 1908, p . 176 [amînarea învelirii Casei domneşti] 
Al. Lapedatu, Lucrările Comisiunii, 1909, li, 1909, p . 45 
[CMI inspectează lucrările executate]: idem, Baia 
domnească din Tfrgovişte. Cîteva însemnări istorice, 
III, 1910. p. 89 - 90 [biseri ca, baia, foto baia lui Duca
Vodă]; idem, Relaţ1Une despre citeva monumente ale 
laşilor la 1672 , III, 1910, p. 143 [Carlo Magni vizitează 
palatul I u1 Duca-Vodă]; I. Kal inderu, Al. Lapedatu, 
R 1port general CM/, 1911 , V, 1912, p. 41 [I ucrări efec
tuate, întocmire proiect restaurare pentru Sala Gotică]; 
Gh . Gh. Lupu, Anexe III. Memoriu asupra lucrărilor de 
restaurore executate ln 1911 la mănăstireo Cetăţuia
/ aşi, V, 1912 , p. 46 - 47; I. Kalinderu, Al. Lapedatu, 
Report general CM/, 1912, V , 1912, p . 187 (fondul 
oentru lucrări, chilii noi, reparaţii la Sala Gotică etc.]. 
Şedin ţele Comisiunii, 1913, VI, 1913, p. 95 [vizită CM!, 
continuarea lucrărilor]; Gh . Lupu, Memoriu asupra 
lucrărilor executate la Cetăţuia (laşi) în 1912, VI, 1913, 
p. 142-143: V. Drăghiceanu, Cetăţuia din laşi . /. Studiu 
arheJfog1c. VI, 1913, p. 145 -1 79 (istori c amănunţit, 
cu evenimente istorice ce 2u avut loc la mănăstire 
Intre 1669-1914; descri e re: inci nta , interiorul curţii 
- b11a, t urnul clopotniţă, Cast:ole domneşt i, Casele 
eg u~encşt1 ş1 case le adău gate de Grigore Ghika-Vodă, 
Bi1a domnească; „Meşteri şi sti I" , bibliografie, crucea 
lui Fert"ncz, foto]. Îndreptări şi d'lfoose, VII, 1914, 
p. 43; Gh. Gh. Lupu, Cetăţuia din /aşi . /I . Note arhitec
tonice. VI. 1913 , p. 180, 181-194 („1 . Plan de situaţie, 
2. Clâd ir'ea cu SJ!a Goti că (casele egumeneşti), 3. Pri
viri gene • <1le as4pra modului de const rucţie şi arhitec
tur11, 4. Restaurări", planuri, secţiuni, desene. detalii 
ornamcntalt ] . VIII, 1915. p. 97-121 [bi serica, locuinţa 
co•nnească, baia domnească, clopotniţa, pîrgurile 
(oa;t1oanele). desene, planuri, secţiuni, foto]: Şedinţele 
Com i:;1unil, 1913, VI , 1913, p. 199 [repartizare fonduri 
rep:i raţ i1 ] , p. 198 [înregi strarea corespondenţei dintre 
mitr·opolitul Moldovei şi CM!, asupra reparaţiilor], 
p. 199 [respingerea acuzaţii lor aduse de profesoru I 
Ursu . privind distrugerea unor picturi cu ocazia re
paraţiilor), p . 200 [aconturi de plăţi. aprobarea măsuri
or p<!ntru îngrijirea panourilor cu pi cturi aflate în 

Sala Gotică]. p. 201 [pl ată lucrări. fonduri su plimen
tar~ pentru I ucrări cxecuţate, consolidare teren], 
p. 202 [reparaţ 11, nivelare teren ], p. 203 (fonduri 
luat~ de la alte capitole pentru n ivelarea şi consoli
dare1 teren ulu i]; E. A . Pal'\grati, +Ion Ka/inderu , 
VII. 1914. p. 44 [restaurarea „puţin fericită" din 1892); 
G . Balş, Biserica Mirău ţi din Suceava, XV II. 1924, p . 171 
[plan . caracteri st ic i]; Şedinţele Comisiunii, 1924, XVII, 
19H. ;>.VIII [igrasie la contraforturi]; G. Balş . Bisericile 
lui Ştefan ce/ Mare, XVI II, 1925, Indice [fig. 220, plan]; 
Şedi~ţe/e Comisiunii, 1925, XVIII. 1925. p. I [repararea 
streşinilor); Raport pe anul 1919, XVIII, 1925, p. X 
[reoaraţia acoperişu lui); Raport pe anul 1924, XV III. 
1925. p. XVII [refacere învelitori la chilii şi clopotniţă]; 
N. brga. Les cMteoux occidentoux en Roumanie, XXI I, 
1929 , p. 67 [pe locul unei cetăţui; palatul lui Duca , 
cam~r<:: luxoase, Sala Gotică]; Şedinţele Comisiunii. 1932, 
XXVI. 1933. p . 97 - 98 [reparaţia acoperişurilor]; 
N. Ghika-Budeşti. Raport de activitate pe anu/ 1929, 
XXVI. 1933, p. 141 [l ucrări de conservare]; N . Iorga, 
Mon n1entele istorice romdneşti şi Oaponte, XXVI, 1933, 
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p. 157 [ieşeni refugiaţi în faţa tătarilor la 1758]; idem, 
Cu privire la Cetăţuia (laşi), XXVI, 1933, p . 158 [citat 
din cronica lui Daponte: Mahomed IV despre mănăstire] 
Procese verbale, ACM I. 1914, p . 24 [acont plătit pentru 
nivelarea terenului], p. 32 [cerere de recepţie a lucră
rilor de nivelare]; Gh. Lupu, Memoriu, ACMI. 1914, 
p. 63 - 64 [lista lucrărilor efectuate în 1914): ibidem, 
1915, p . 30 [consolidarea terenului]; Gh . Lupu, Memo
riu, ACMI, 1915, p . 52 [lucrări de restaurare efectuate 
în 1915): Procese verbale, ACMI, 1942. p . 53 [insctrucţi
uni pentru lucrări]: ibidem, 1943, p. 27 [aprobare de 
lucrări la biserică], p . 29 [majorare deviz restaurare), 
p. 38 [aprobare deviz restaurare), p . 44 [aprobarea 
situaţiei definitive a lucrărilor]. 

B iserica Coborîrea Sf. Duh -
Cure lari : Procese verbale, ACMl.1942. p . 54 [lucrări]. 

B i s e r i c a C u r e I a r i, vezi biserica Cobo
rîrea Sf. Du h - Curelari . 

Bi serica Dan cu, vezi Biserica Sf-ţii Voie
vozi-Dancu . 

B iserica D uminica tuturor Sfin
ţ i I o r - B a n u : N. Iorga Monumentele istorice fn 
vechea noastră literatură, XXVI, 1933, p . 109 [cerce
tată de P. Verussi]; Procese verbale, ACMI, 1942, p. 50 
[consolidare după cutremur]. 

Mănăstirea Frumoasa cu biserica 
Sf - ţ i i A r h a n g h e I i : A l. Lapedatu, Lucrările 
Comisiunii , 1909, li , 1909. p. 96 (cerere de lucrări]; 
I. Kal i nderu. Al . Lapedatu. Raport general CM/. 1911, 
V, 1912 . p. 41 [refacerea acoperişului cu tablă de 
plumb]; Şedinţele Comisiunii, 1913, VI, 1913, p. 53 
[aprobare reparaţ ii]; N . Io rga, Cea d' intăiu) vi sită dom
nească la monumente isto rice şi opera fui Grigore Matei
Vodă Ghica, XIX, 1926, p. 144 - 145 [rezidirea bisericii 
pe locul unei mici bi seric i a lui Salica hatman; grădina 
mănăst irii; cu foto]: idem, Domnii fanarioţi şi ctitoriile, 
XXI I, 1929, p. 90 [ctitor]; idem, Monumentele istorice şi 
Daponte, XXVI, 1933, p . 157 [case dărîmate de ruşi]; V. 
Brătulescu, Elemente profane în pictura religioasă, XXVII, 
1934, p . 61 - 63 [pictură cu Sfîntul Eustaţie Plach ida şi 
Sf. Marina, foto]: N . Ghika-Budeşti, Memoriu, ACMI, 
1914, p . 62 [lucrări efectuate la clopotniţă]; Procese 
verbale. ACMI. 1943 [aprobare proiect pentru cerdacul 
anexelor din incintă]. 

Mănăstirea Galata cu bi se rica 
î n ă I ţ a 1· e a ş i P a I a t u I D o m n e s c : Raport 
general CM/, 1909. li , 1909, p. 184 [c.e rere pentru 
lucrări de întreţinere şi reparaţii]; Al. Lapedatu, 
Meşter ii biserici lor moldovene, V.1912, p. 28-29 [Petre 
Şch iopul cere meşteri de la Bistriţeni; Galata din Vale, 
Galata din Deal]; I. Kalinderu, Al. Lapedatu, Raport 
general CM/, 1911 , IV, 1912, p. 41 [refacerea acoperi
şului bisericii cu tablă pi umbuită]; Şedinţele Comisiunii, 
1913. VI, 1913, p. 96 [planificare lucrări]; G . Ba l ş 
Biserica Mirăuţi din Suceava, XVII, 1924, p . 171 (dis
poziţ ie în plan]; idem , Bisericile lui Ştefan ce/ Mare 
XVIII, 1925, p. 149 [plan]. p. 166 (foto] şi Indice; 
Raport pe anul 1919. XVIII. 1925, p . X [reparaţie aco
periş]; N . Io rga. Cea d'intăiu visită domnească la monu
mentele is torice şi opera lui Matei-Vodă Ghica, XIX, 
1926, p. 145 - 146 [casele domneşti]; G . Ba lş, Biserici 
sec. XVI, XXI. 1928, Indice; N . Iorga, Note moldove
neşti în legătură cu clădirile bisericeşti şi profane . I. 
Repara ţii de biserici (Gafata), XXVI, 1933 , p. 12'4 
[apel pentru reparaţii]; idem , Monumentele istorice 
romdneştl şi Daponte, XXVI, 1933, p . 157 (devalizată 
de be izadeaua Cantemir ; case dărîmate de ruşi. refu
giaţ i ieşeni fugiţi de tătari]; H . Teodoru, Porţile Sucevei 
XXXVIII, 1945. p . 11 - 12 [clopotniţă]; Procese verbale, 
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ACMI, 1915, p. 36-37 [reparaţia zidurilor şi a eşa
fodajului clopotelor cu bani de la Ministerul de Război]; 
N. Ghika-Budeşti, Memoriu, ACMI, 1915, p. 51 [studiu 
pentru clopotniţă]; ibidem, 1942, p. 20 [consolidarea 
paraclisului închisorii], p. 27 [reparaţia clopotniţei 
după cutremur]; p. 58 [restaurare] , p. 71 [gard pe 
latura de nord]; ibidem, 1943. p. 47 [restau1·arca 
clopotniţei]. 

Mănăstirea Golia cu bistr1ca 
Î n ă I ţ a r e a D o m n u I u i : Raport general C Ml, 
1907, I, 1908, p. 45 [lipsă de fonduri pentru restau
rare]: Al . Lapedatu, Lucrările Comisiunii, 1908, I. 1908, 
p. 90 [acordare de fonduri pentru restaurare, apro
bare deviz], p. 187-188 [restaurare]; Raport general 
CMI, 1908, I, 1908, p. 174 [lucrări de restaurare]. 
Al. Lapedatu, Lucrările Comisiunii, 1909, li, 1909, p. 45 
[inspecţie CM!]; Raport general CM/, 1909, li, 1909, 
p. 185 [I ucrări de efectuat] ; I. Kal 1 nderu, Al. Lapedatu, 
Raport general CMI, 1910, IV , 1911, p. 34 , 35 [lipsă 
de fonduri pentru restaurare]; idem, Raport, general 
CM/, 1912. V, 1912, p . 187 [lucrări de restaurare. 
păstrarea fostei Case a Apelor, muzeu etnografic în 
turn]; Şedinţele Comisiuni. 1913, VI, 1913, p. 96 [nu 
se aprobă cedarea clădirii fostului externat din incintă, 
pentru Muzeul Etnografic], p. 201 [şeful de şantier 
va locui în curtea bisericii]; S . Zotta, Mănăstirea Galia. 
Schiţă istoncă, XV li. 1924, p. 107-127, 185-186 
[istori c detaliat secolele XVI-XIX, avere, despre 
ctitor, familia Golia, cu arbore genealogic la p. 127, 
egumeni, cu foto mănăstire, pictură, pisanie, biserică; 
inscripţie pe o evanghelie din 1582 aflată la Kiev]; 
N. Ghika-B udeşti, [Mănăstirea Galia] li. Studiu arhi
tecton ic, XV II , 1924, p. 128 - 140 [descriere, stil. 
plan de situaţie. plan, secţii, relevee. desene. foto]; 
G. Balş, Biserica Mirăuţi din Suceava. XVII, 1924, p . 171; 
[dispoziţia planului]; Şedinţele Comisiunii, 1924, XVII, 
1924. p. V 11 [ventilaţi a ferestrelor, fotografierea pic
turi lor ruinate, Ministerul Justiţiei trebuie să contri
buie la reparaţii]. p. VIII [studierea conservării pic
turilor], p. IX [recepţia lucrărilor], p. XI [cercetarea 
mormîntului lui Potemkin; post de telegraf în turn]; 
ibidem, 1925, XVlll.1925, p. I [restaurare], p. IV [locu
inţă provizorie a lui Ghelmettis în turn]. p. VII [re
paraţii planificate pe 1926]; Raport pe anul 1919, XV III, 
1925, p. X [reparaţia acoperişului bisericii]; Raport 
pe anul 1921, XVIII, 1925, p. XII [refacerea şarpantei 
bisericii şi învelire cu aramă]; Raport pe anul 1922, 
XVIII, 1925, p. XIII [reparaţie şa rpantă şi acoperiş 
etc.]; Raport pe anul 1924. XVIII. 1925, p. XVII [termi
narea acoperirii cu aramă]; V. Drăghiceanu. Biblio
grafie, XXII, 1929, p . 46, 47 [relenzie la I. D. Ştefă
nescu, L'evolution de la peinture religieuse]: N. Iorga, 
Les chdteaux occidentaux en Roumanie, XXII. 1929, 
p. 68 [zid de incintă cu bastioane purtînd coroana 
moldovenească şi însemnele lui D uca; necesitatea 
degajării ziduri lor]; idem, Monumentele istorice romd
neşti şi Daponte, XXV I. 1933, p. 157 [ieşeni refugiaţi 
în faţa tătarilor. 1758); idem, Cronică. Reparaţii la 
Goli a. XXX. 1937, p . 45 [istoricu I reparaţii lor, cutre
mur în zilele lui Grigore Matei Ghica]; N. Ghika- Budeşti 
Raport pe anul 1935, XXX, 1937, p. 191 [restaurarea 
ferestrelor]; N . Iorga. Monumentele noastre şi opera 
Comisiei Monumente/or istorice, XXXI, 1938, p. 50, 
51 [restaurare pe vremea lui G rigore Matei Ghica 
foto]; Gh. Lupu. Memoriu, AC Ml, 1914, p. 64 (lista 
lucrărilor efectuate în 1914]; Procese verbale. ACMI. 
1915. p. 43 [reparaţii urgente]; ibidem, 1942, p. 39 
[aprobarea începerii restaurării bisericii] , p. 77 [întoc
mire deviz restaurare]; ibidem, 1943, p. 40 [aprobare 
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deviz restaurare], p. 41 [cercetâri în veduca consoli
dării picturii bolţilor), p. 47 [restaurarea picturi i]. 
p. 48 ( !ucrări de nstaurare], p. 49 [aprobare referat 
ş1 dispoz1ţ e de şantier, lucrări de consol1care]. o . 51 
[consolicărt suplimrntarc], p. 59 [aprobarea oro1relor 
de şantier date de arhitectul Şt. BJlş]. p. 63 [ ucrări 
ce cor1~ol1dare]. p. 71 (a probare proiect arh. Ş~ B1lş , 
I ucr-ă!'i supl 1 mentui;], p. 74 [I uc rări], p. 76 [ ~c rări 
de r1ctură după mc.todule lui I D . Ştcăneset] p. 79 
85 [şedin ţă CMI ţinută la mănăstire, in~cpc.q1a 1 ·crăr i
lor de restaurare. verificare acte]. 
B i s e r i c a M i h a i V o d ă : N. Iorga, Mcnumen
te/e istorice în vechea noastră I 1teratură, XXVI, 1933, 
p. 109 [cercetată de P. Veru ssi. cca 1915] . 

Mitropolia 
a) B i s e r i c a A I b ă : e x i s t a I a 1640. 

D u p ă 1683 = „ M i t r o p o I i a V e c h e" ; h r a m 
S f. I o a n B o t e z ă t o r u I : A I. Lapcdatu-. Bise
rica Sf. Gheorghe din Botoşani, V, 1912. p. 51 [rămasă 
mult timp nezugrăvită]; idem, Icoanele lui Bornovski 
Vodă de la Moscova şi zugrafii Trei Erarhilor. V. 1912, 
p. 112 (nota 1) [Mitropolie în tot cursul secolului 
XVIII (? ?)]; I. Popov ici. Un zugrav romdn necunoscut 
din veacul al XVIII-iea (1750-1838). XXXIII, 1940. 
fasc. 105, p. 46 şi nota 3 (despre protopopul Vel1şcu 
la 1760; pe locul bisericii s-a ridicat mai tîrziu cate
drala lui Veniamin Costachi (actuala Mitropo l ie)]. 

b) B i se r ic a S t rate n ia sa u S f. t'-J i
c o I a e, 1682. a d o a m n e i A n a s t a s 1 a 
D u c a = M i t r o p o I i a N o u ă : Al. Lapedztu, 
Icoanele fui Barnovski-Vodă de la Moscova şi zugra(ii Trei 
Erarhilor din laşi, V, 1912. p. 112, nota 1 [serveşte ca 
mitropolie în tot' cursul secolului XVIII]; 

c) B i s e r i c a S f. G h e o r g h e, z i d i t ă 
în 1761 pe locul „Mitropoliei Vechi" 
(B i s e r i c a A I b ă) ş i d e n u m i t ă a p o i ş 1 
ea „M i t ro p o I ia V e c he": Raport general 
CM/, 1908, I, 1908, p. 179 [reparaţia învelitorii]; Al. 
Lapedatu, Lucrările Comisiunii, 1908, I, 1908 . p. 187 
[cerere de deviz pentru refacerea acoperişului]; idem. 
Lucrările Comisiunii, 1909, li , 1909, p. 45 [aprobare 
reparaţii]; Raport genera/ CM/. 1909, li, 1909, p . 181 
(lucrări de reparaţie şi întreţinere], p. 184 [revenire 
la cererea de reparaţii]; I. Kal inderu, Al. Lapedatu , 
Raport general CMI. 1911. V, 1912. p. 41 [lucrări de 
întreţinere, ferestre noi]; idem. Icoanele lui Barnovski
Vodă de fa Moscova şi zugrafi1 Trei Erarhilor din laşi. 
V. 1912, p. 112 nota 1 [bi ser ici ce au servit ca mitro
polie după mutarea capitalei de la Suceava la laşi]; 
Şedinţele Comisiunii, 1913, VI, 1913, p. 95 [obiecte 
de cult ce reprezintă un tezaur artistic]; Al. Lapedatu 
Noui documente cu privire la forma acopereminte/or 
vechilor biserici moldovane, VII. 1914 , p. 194 [tab loul 
ctitoricesc al bisericii Sf. Nicolae, aflat la biser ica Sf. 
Gheorghe] ; N. Io rga, Biserica din Valea Dan ului, X-XVI, 
1917-1923, p. 196 (catapeteasmă]; G. Balş, Bisericile 
lui Ştefan ce/ Mare, XV III , 1925, Indice; Raport pe anul 
1925 , XVIII. 1925, p. XVIII [diferite lucrări]; N. Iorga, 
Les arts mineurs en Roumanie. Seconde partie, XXVI, 
1933, p. 149 [catapeteasmă]; Procese verbale, ACMI, 
1914, p. 54 [pietrele de la Trei Ierarhi vor fi adăpos
tite în biserică, necesitatea unei inventarieri a obiecte
lor păstrate aci]; ibidem, 1942, p . 25 [conso 'ida re 
după cutremur]; ibidem, 1943, p. 50 (aprobare reforat 
Balş şi deviz]; 

d) M i t r o p o I i a M o I d o v e i ş i S u c e -
vei, cu palatul mitropolitan: Al 
Lapedatu, Icoanele lui Barnovski-Vodă de la Moscov · 
şi zugrafii Trei Erarhilordin laşi, V, 1912, p.112. rota „ 

1 

http://patrimoniu.gov.ro



[începută de Veniamin Costache la 1834]; I. Popovici, 
Un zugrav rom6n necunoscut din veacul ol XVIII-iea 
(1750-1838), XXX III , 1940, fasc. 105, p. 45 [zu
gravul Veniamin contribuie la planul mitropolici noi 
şi la zidirea palatului mitropolitan]; N. Iorga, Tapi
ţeriile doamnei Tudosco o lui Vasile Lupu, VIII, 1915, 
p. 147 [perdele de mormînt recuperate de la Trei 
Ierarhi]: C. Bobulescu, Candelo de Io temelia b1suicii 
din Cotmeono, ACMI, 1942, p . 125 - 126 [slujbă la 
punerea pietrei de temelie şi a candelei, în 1833]. 

Biserica Patruzeci de Sf1nţ1: 
Procese verbale, AC Ml. 1942, p. 25 [consolidare după 
cutremur]. p. 59 [restaurare]. 

Biserica Sf. Andrei: N. Iorga, Biblio
grafie, XXV I, 1933, p. 140 [recenzie la D . Gh. Ghibă
nescu, Biserico Sf. Dimitrie (Balş), Biserico S(. Andrei 
şi Biserico Sf. Nicolae Domnesc, laşi, 1934]: Prc.cese 
verbale. ACMI, 1942, p. 59 [restaurare]: ibidem, 1943, 
p. 69 [restaurare]. 

Biserica Sf-ţii Apo s toli-Barboi: 
Al. Lapedatu Lucrările Comisiunii, 1909, li. 1909, p. 
96 [cerere de reparaţii şi restaurare]; I. Kalinderu, 
Al. Lapedatu, Raport general CM/, 1910 , IV, 1911, 
p. 38 [declasare];; Report pe anul 1925, XVII I, 1925, 
p. XVII [refacerea învelitorii]: M. GolEscu. Motive 
de animale, XXXVI. 1943. p. 37-38 [piatra de mor
mînt a lui Filaret Athanasios, din 1850; motivul „pajă
rului"]: Procese verbale, ACMI, 1914, p. 24-25 [lucrări 
de conservare]. p. 29 [familia Sturza c.ste rwgată să 
suporte reparaţiile necesare], p. 41 [reparaţii la aco
periş], p . 42 [reparaţia casei parohiale cade în sarcina 
Casei Bisericii]; Gh. Lupu, Memoriu, ACMI, 1914, 
p. 64 (lucrări efectuate în 1914]: Procese verbale, ACMI, 
1915. p . 43 [reparaţia acoperişului]: ibidem, 1943, 
p. 60 (restaurarea acoperişului clopotniţei]. 

B i se ri ca S f - ţ i i A ta n a s i e ş i C h i r i I 
- Cop ou: Al. Lapedatu, Lucrările Comisiunii, 1909, 
li, 1909. p. 96 [cerere de reparaţii]: Şedinţele Comisiunii, 
1925 , XV III, 1925, p. VIII [se cer reparaţii]; idem, 1926, 
X IX, 1926, p. XII [lipsă de fonduri pentru reparaţii]; 
S. Becu, Lucrări executate în 1926, XIX, 1926. p. XIII 
[deviz reparaţii]; Procese verbale, ACMI, 1942, p. 51 
[consolidare după cutremur]; ibidem, 1943, p. 30 
[majorare deviz pentru consolidări]. 

B iserica Sf-ti i Atanasie şiCh iril, 
strada Sf. Athanasie. 20: Procese verbale, ACMI, 1942, 
p. 21 [refacerea acoperişului distrus de bombarda
ment], p. 23 [fonduri pentru reparaţii], p. 54 [lucrări]. 

Biserica Sf-ţii Constantin şi 
EI e na: Procese verbale, ACMI, 1942, p. 62 
[restaurare]. 

Biserica Sf. Dumitru - Balş: N. 
Iorga, Bibliografie, XXVI, 1933, p. 140 [recenzie la 
D Gh . Ghibănescu, Biserico Sf. Dimitrie (Balş), Biserico 

S(. Andrei şi Biserico Sf. N icoloe Domnesc, laşi, 1934]; 
Procese verbale, ACMI, 1942, p. 56 [consolidare după 
cutremur]: ibidem, 1943, p. 30 [aprobare deviz con
solidare]. 

Bis e r ic a Sf. I I ie: Procese verbale, ACMI, 
1942, p. 49 [consolidare] : ibidem, 1943, p. 39 
[restaurare]. 

Biserica Tăierii capului Sf. Ioan 
Bot eză toru I: N. Ghika-Budeşti, Oficiale . Raport 
de activitate pe anul 1931, XXV I. 1933, p. 189 [cerce
tare, deviz]: Procese verbale, ACMI, 1943, p. 44 [apro
bare proiect pentru schela clopotelor]. 

B i s e r i c a S f. I o a n c e I N o u - N i -
cor iţa: Şedinţele Comisiunii, 1926, XIX, 1926, 
p. X [reparaţii]: Procese verbale, ACMI, 1942, p. 25 
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[consolidare cupă cutremur]. p. 54 [ lucrări]; ibidem, 
1943, p. 37 [1·estaurare]. 

Biserica Sf. Ioan Zlataust: Al. 
La pe datu, Noui monumente istorice. Mănăstireo Chlinceo), 
I, 1908, p. 87 [zidită în 1683 oe Gheorghe-Duca pe 
lecui unei bi~H1c1 de 1€mn de pe vremea lui Ştefan 
Tomşa] Procese verbale, ACMI, 1915, p. 43 [reparaţia 
<:coperişului] ibidEm, 1942, p . 60 [rcst2urcr€]. 

Bi serica Sf. Nicolae Domnesc: 
C. Mo1si I, Colecţiunea Mo(lo lstrot1-Ccpşo, IV, 1911, 
p . 143 [discuri zmălţu1te:] Al . Lap€datu, /cocne/e lui 
Barr.c.vski-Voda de Io Moscova şi zugrofi1 Trei E1 crhilor 
din /oş1, V, 1912, p. 112, [mitropolie pînă la mijlocul 
!tcolului XVII cînd era „stricată"] idem , Portretele 
ctitoriceşti de Io S(. Nicolae Domnesc din lq1, V, 1912, 
p. 130 [Şttfan cel Mare, Evdochia, Bogc'an, în copie 
la Muzeul de Antichităţi şi la Academia Română; cu foto] 
I. Kalir.c!Eru, Al. LapE.datu, Raport general CM/, 1912• 
V. 1912, p. 187 [rt paraţi a calorifo rul u1, proiect de 
amEnajare a pieţei] Şedinţele Comisiunii, 1913, VI, 
1913, p. 95 [v izită CMI : „~e întreţine bine"] p . 143 
[recomandare de reparaţit]. p . 199 [stabilirea repa-
1aţiilcr necesare la calorifu], p. 200 [credite pentru 
împrejmuire], p. 201 [aprobzre CEviz pentru reparaţii 
calorifu]; E. A. P2ngrati, + Ion Kolinderu, VII, 1914, 
p. 43 [la 1884 încEpe „r€staurarE.a" lui Lccomte du 
Nouy] Al. L2ptcatu, Noui documente cu privire la 
formo ocoperEmintelor vechilor biserici molde\ cne, VII, 
1914, p. 194 [t<:bl ou ctitoncf~C aflat „ai" la biserica 
Sf. Ghcorghf] G . Balş , Biserico Mirouţi din Suceava, 
XVII, 1924, p. 171 [dispoziţia planului] Şedinţele Comi
~iun11, 1924, XVI I, 1924, p. VIII [ca~e vtchi inter€sante 
lîngă bisuică , amu2jarea unei pifţe] . p IX [rECepţie 
lucrări] G. Balş, Bisericile lui Ştcfcn cc/ Mo1e, XVIII. 
1925 , p. 57-61 şi Indice; Report pe cnul 1921, XVIII, 
1925, p . XII [1cparar€a vitraliilor]: Rcpo1t pe cr.u/ 1922, 
XVIII, 1925, p. XIII [rEparaţii vitralii şi ferestre]; 
Şedinţele Comisiunii, 1926, XIX, 1926, p. XII [reparaţie 
calorifu]; G . Balş , Biserici sec. XVI, XX I, 1928, p. 105; 
Şedin,ţele Comisiunii, 1931. XXIV, 1931, p . 95 [expro
priere teren]: N. Iorga, Monumentele istorice în vechea 
noastră literatură, XXVI, 1933, p. 109 [criticată de 
P. Veru ssi]; idEm, Cronică, XXVI, 1933, p. 139 [de
scriere de laccb Sobieski]: idEm, Bibliografie , XXVI, 
1933, p. 140 [recenzie la D . Gh. Ghibăr.escu, Biserico 
Sf. Dumitru (Balş), Biserico Sf. Andrei şi Biserico Sf. 
Nicolae Domnesc, l2şi, 1934]; N. Ghika-Budeşt i, Oficial~. 
Raport de activitate pe anul 1929, XXVI, 1933, p . 142 
[rEparaţi i curente]; N. Iorga, Monumentele noastre şi 
opero Comisiei Monumentelor Istorice, XXXI, 1938, 
p. 54 [restaurarea lui Lccomte du NcUy]: A. Frun
zescu, lnsemnări vechi, XXXV, 1942, p. 191 [inscripţii 
pe vase, cristelniţă şi lîngă prosccmidie]; Procese 
verbale, ACMI, 1914, p. 41 [aprcbare deviz de lucrări], 
p. 51 [instal are calorifrr; pi~ania veche aflată în curtea 
bisericii Trei Ierarh i]. p . 54 [pisania va f1 repusă la 
loc pe zidul bisericii]; p. 56 [critică ~dusă crucii de 
pe turla bisericii]: N. Ghi ka-Budeşti, Merroriu, ACMI, 
1914, p. 62 [ lucrări efectuate în 1914]; N. Iorga , Ce 
este un monument istonc, />,CMI, 1914, p . 134 [„restau
rarea" lui Lccomte du Nouy]; Procese verbale, ACMI, 
1915, p . 31-32 [lucrări de întreţinHe], p . 36 [biserica 
să fie redată cultului], p. 44-45 [pietrele cu inscripţii 
aflate la Trei Ierarhi nu au fost încă mutate la biserica Sf. 
Ghrnrghe]; ibidem, 1942, p. 54 [aproba re deviz], p. 55 
[dări marea unor case lipite de vechiul zid de incintă]. 

B i s e r i c a S f. N i c o I a e c e I S ă r a c : 
N. Iorga, Monumentele istorice în vechea noastră litero 
tură, XXVI, 1933, p. 109 [cercetată de P. Veruss i]. 
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B i s e r i c a S f. P a n t e I i m o n : Procese 
verbale. ACMI, 1942, p. 62 (restaurare). 

Biserica fostei mănăstiri Sf. 
Sava: Al. Lapedatu, Lucrările Comisiunii. 1909, li, 
1909, p. 96 (cerere de reparaţii şi întreţinere]; Raport 
general CM/, 1909, li, 1909, p. 184 [cerere de repa
raţii]; I. Kalinderu, Al. Lapedatu, Raport general CM/, 
1910. IV, 1911, p. 37 [reparaţii]; idem, Raport general 
0.11, 1911. V, 1912. p. 41 (lucrări de întreţinere, 
ferestre noi]; V. Drăgh iceanu, Cetăţuia din laşi. I. 
Studiu arheologic, VI. 1913, p 151 [mutarea tipografiei 
de la Cetăţuia la Sf. Sava]; Şedinţele Comisiunii, 1924, 
XVII, 1924, p. VIII, IX [degajare, reparaţii); idem, 
1926, XIX, 1926. p. VII [amînarea reparaţiilor]; 
N. Ghika-Budeşti, Raport de activitate pe anul 1931, 
XXVI, 1933, p. 189 [reparaţii curente]; idem, Oficiale. 
Memoriul pe 1932, XXVI. 1933, p. 190 [lucrări de 
documentaţie]; N. Iorga, Monumentele noastre şi opera 
Comisiei Monumentelor Istorice, XXXI, 1938, p. 59-60 
şi foto p. 55, 56 [foto înainte şi după restaurare; 
negi ijenţă la întreţinere, I ucrări executate de CM!], 
N. Iorga, Ce este un monument istoric, ACMI. 1914, 
p. 139 nota 1 [prost îngrijită, dărăpănată]; Procese 
verbale, ACMI, 1942, p. 57 [lucrări suplimentare], 
p. 63 [recepţie provizorie a lucrărilor]; ibidem, 1943, 
p. 37 [consolidare şi restaurare], p. 39 [recepţie lu
crări]. p. 72 [sistematizarea tereriului din jurul biseri
cii), p. 74 [lucrări]. 

B i s e r i c a S f. S p i r i d o n a f o s t e i 
m ă n ă s t i r i : Al. Lapedatu, Cit a costat zidirea 
bisericii Sf. Spiridon din laşi?, V, 1912. p. 95 [însem

'nare]; G. B1lş, Biserici sec. XVI, XXI, 1928, p. 154; 
N. Iorga, Monumentele istorice în vechea noastră I itera
tură, XXVI, 1933 , p. 109 [cercetată de P. Verussi]. 

B i s e r i c a S f. Ş t e fa n : Procese verbale, 
ACMI. 1943, p. 49 [începere de lucrări]. 

B i s e r i c a S f. T e o d o r : Procese verbale, 
ACMI, 1942, p. 62 [restaurare]. 

B i s e r i c a S f. V as i I e: N. Iorga, Monu
mentele istorice în vechea noastră I itera tură, XXV I, 
1933, p. 109 [cercetată de P. Verussi]. • 

Biserica Sf-ţii Voievozi- D ancu 
G. B1lş, Biserici sec. XVI, XXI, 1928, p. 66-67 şi 
Indice [pisanie, descriere]; N. Iorga, Monumentele 
istorice în vechea noastră literatură, XXVI. 1933, p. 109 
[cercetată de P. Verussi]; idem, Note moldoveneşti în 
legătură cu clădirile bisericeşti şi profane . . . Vechi 
măsuri de îngrijirea bisericilor, XXVI, 1933, p. 125-
128 (documente din 1841 privind reparaţiile mănăs
tirii Dancu, catagrafie de veşminte, veniturile mănăs
tirii, clopote din 1785 şi 1838, îmbrăcăminţi de icoane, 
evangheliar); idem, Cum se zidia acum o sută de ani, 
XXVI, 1933, p. 159-166 (dărîmată (în 1903) pentrll 
a se clădi Teatrul Naţional, fără a se face fotografii 
studii, inventar~ de obiecte şi odăjdii; documente din 
1838-1841 privind cheltuieli pentru praznice, repa-
1·aţii la biserică, chilii, case egum?neşti, crîşme, 

venituri, inventare etc.]. 
Biserica Sf-ţii Voievozi-Roşca: 

Procese verbale, ACMI, 1942, p. 50 [aprobare deviz]. 
B iserica de lemn Sf-tii Voievozi 

- Rufe ni, în Tătăraşi: Proces~ verbale, AC MI, 
1943, p. 59 [restaurare]. 

Mănăstirea Socola cu biserica 
Schimbarea la faţă: Şedinţele Comisiunii, 
1926, XIX, 1926, p . XII [re paraţii din fo ndurile spita
lului]; idem, 1931, XX IV, 1931, p. 95 [aprobare repa
raţii]; N. Gh i ka- Budeşti, Oficiale. Raport de activitate 
pe anul 1931, XXV I, 1933, p. 189 [cercetare, deviz]; 
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I. Popov ici, Un zugrav romdn necunoscut din veacul al 
XVIII-iea (1750-1838). XXXIII, 1940, fasc. 105, 
p. 44-45 [evacuarea maicilor în 1803]; Procese verbale , 
ACM I, 1943, p. 67 [restaurarea bisericii]. 

Biserica Toma Cosma: N. Ghika-
Budeşti, Oficiale. Raport de activitate pe anul 1931, 
XXVI, 1933, p. 189 [reparaţii generale]. 

B i s e r i c a T r e i I e r a r h i : Raport genera I 
CM/, 1909, li, 1909, p. 181 [fonduri pentru reparaţii], 
p. 183 [lucrări de întreţinere şi reparaţii]; Al. Lape
datu, Relaţiune despre citeva monumente ale laşilor 
la 1672, III, 1910, p. 143 (descrierea bisericii de către 
Cornelio Magni]; G. Bllş, N. Ghika- Budeşti, Messem
bria, V, 1912, p. 14 nota 7 (decoraţia faţadelor, arcuri 
trilobate]; Al. Lapedatu, Icoanele lui Barnovschi Vodă 
de la Moscova şi zugrafii Trei Erarhilor din laşi, V, 1912, 
p. 110-114 [despre zugravii Pospeev şi Gavrilov şi 
documente publicate de Si !viu Dragomir]; I. Kalinderu, 
Al. Lapedatu. Raport general CM/, 1912, V, 1912, p. 189 
[degajarea bisericii]; Şea111ţe1e Comisiunii. 1'113, VI, 
1913, p. 53 [se propune deschiderea unei străzi lîngă 
biserică], p. 95 (!iiserica în stare bună, are custode; 
inspecţie Kalinderu], D. 143 [recomandare pentru 
reparaţii), p. 199 [refacere- calorifer], p. 201 [aprobare 
deviz pentru calorifer şi fonduri]; E. A . Pangrati, 
+Ion Kalinderu, VII, 1914, p. 43 (în 1882 începe „res
taurarea" lui Lecomte du NoUy dar şi la data artico
lului se mai lucra la „Sala Gotică"]; N . Iorga, Tapi
ţeriile doamnei Tudosca a lui Vasile Lupu, VIII, 1915, 
p. 147-153 (descrierea bisericii de către Anatol 
Demidov; broderiile se găsesc azi la palatul mitropolitan 
din laşi, foto]; V. Drăghiceanu, Biserica Sf. Dimitrie, 
Craiova, VIII, 1915, p. 191 (pisania bisericii a fost 
fărîmată în cursu I restdu rării]; G. Balş, Biserica Mi rău ţi 
din Suceava, XVII, 1924, p. 171 (dispoziţia planului]; 
Şedinţele Comisiunii, 1924, XVII, 1924, p. VII [refacerea 
acoperişului Sălii Gotice]. p. IX (terminarea lucrărilor 
începute de Lecomte du NoUy, modificări aduse]; 
G . Balş, Bisericile lui Ştefan cel Mare, XVIII, 1925, 
Indice (p. 150, plan]; Şedinţele Comisiunii, 1925, XVIII. 
1925, p. IV (nu se aprobă returnarea unuia din clo
potele bisericii pentru biserica din Şipote, jud. laşi]; 
Raport pe anul 1921, XVII I, 1925, p. XII lfeparaţii 
la vitra lii]; Raport pe anul 1922, XVIII, 1925, p. XIII 
[reparaţii vitralii şi ferestre]; Şedinţele Comisiunii, 
1926, XIX, 1926, p. VI (intervenţii pentru restaurarea 
',Sălii Gotice"], p. X [cerere de deviz pentru repa
raţii], p. X II [reparaţie calorifer]; G. B<1lş, Biserici 
sec. XVI. XXI. 1928, lnidce; N. Iorga Monumentele 
istorice în vechea noastră literatură, XXVI, 1933, 
p . 109-110 [critici aduse de P. Verussi]; N. Ghika
Budeşti, O {iciale. Raport de activitate pe anul 1929, 
XXVI. 1933, p. 142 [reparaţii curente]; idem. Oficiale. 
Raport de activirate pe anul 1930, XXVI, 1933, p. 143 
(împrejmuire; calorifer]; N. Iorga, Les arts mtneurs 
en Roumanie. Seconde partie. XXVI, 1933, p. 155; idem, 
Mai vechi apărdtori ai stilului monumentelor bisericeşti, 
XXVII, 1934. p. 93-94 [despre restaurarea bisericii] ; 
idem, Monumentele noastre şi opera Com1sie1 Monu
mentelor Istorice , XXXI, 1938. p. 55 [restaurarea lui 
Lecomte du NoUy]; idem, Poesia (rancesă asupra monu
mentelor istorice romilneşti, XXXI. 1938, p. 78 [despre 
un so,et de Jules B-un]; Procese verbale. ACMI, 1914, 
p. 38 [verificare deviz de lucrări], p. 51 [pietre cu 
inscripţii rămase în curte, una din ele aparţine biseri
cii ] , p . 54 [p ietrele , afară de pisania bisericii Sf. Nicolae 
Domnesc. se vor depozita în biserica Sf. Gheorghe 
de la Mitropolie; inscripţia fîntîn1i B 1şotă va fi pusă 
la loc], p. 56 (luarea de măsuri de conservare a pietre-
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lor cu imcripţ i 1]; N. Ghika- B Jdcşti, Memoriu, ACMI, 
1914, p. 62 [~xoropri e ri]; N. Iorga , Ce este un monu
ment istoric. ACMI, 1914, p. 134 [greşit „rc.stau1-ată" 
de Lecomt~ du N o uy]; Procese yerbale, ACMI. 1915, 
p . 31 - 32 (lucrări de întreţinere]. p. 44 - 45 (pietre 
cu inscripţii ce vor trebui mutatP la bi serica Sf. 
Gheorghe]; Gh. Lupu, Memoriu, ACMI, 1915, p. 53 
(lucrări de intreţi nere efectuate în 1915); Procese 
verbale, ACMI, 1943, p. 54 [restaurarea zugrăveli i ], 
p. 61, 62 [restaur-area Sălii Gotice]. 

Bis e r ic a V i ş an: Sedinţele Com isiunii, 1931, 
XXIV, 1931, p. 95 [se aprobă r e: par;. ţ 11 ]. 

B 1 s e r i c a Z i u a C r u c i i : Procese verbale, 
ACMI. 1942, p. 49 [rc:par .. ţ i. d ă• î : narca turnului 
c l opotniţă se va fac e numai 12 avizul dc-!cgatulL•i CMI]. 

C r u c e a I u i F e r e n c z , d 1 :1 171 6, I a poa Ie Ie 
dealului N1co'in2 : V. Dri!g hiccanu, CetC: ţui a d;n l eşi . 
I. Studiu arheologic, VI, 1913 . p. 154 - 157 [istoricul 
luptei dintre au ; triec1, conduşi de F.::re ncz Erro, şi 
Mihai Racoviţă, domnu l Moldove i, ajutat de tăta ri; 
C0'1Strl_;lirea monumentului, foto şi inscripţie]. 

- BIRNOVA , municipiul l aşi 
Mănăstirea B îrnova cu biserica 

S f. G h e o r g h e: Al. Lapedatu, Lucrările Comisi
un ii, 1909, li, 1909, p. 143 [cercetare Ghika-Budeşti] 
Raport general CM/, 1909, li . 1909, p. 184 [cerere de 
întreţinere şi reparaţii); Al. Lapedatu, /cocn.e/e lui 
Bornovschi Vodă de la Moscova şi zugrofii Trei Erarhilor 
din l eşi. V, 1912. p. 111 [comandă de icoane); Şedinţele 
Comisiunii, 1913. VI, 1913, p. 95 [aprobare reparaţii 
la b i s e rică); G. Balş, Biserico Mirăuţi din Suceava, XVII, 
1924, p. 171 [dispoziţia planului]; Raport pe anul 1919, 
XVIII, 1925, p. X [reparaţia învelito ri lor); Raport pe 
anul 1924, XVIII, 1925, p. XVI [refacerea aşop'erişului); 
Procese verbale , ACMI, 1942, p. 39 [măsuri de îngri
jire:), p 75 [restaurare); ibidem, 1943, p. 67 [restau
rare]. p. ,71 [recepţie lucrări], p. 74 [lucrări]. 

- BUCIUM, municipiul l aşi 
S c h i t u I S f. I o a n T e o I o g u I : Procese 

verbale. ACMI, 1914, p. 46 [planuri şi devize trimise 
spre aorobare]. 

- PĂUN, municipiul laşi 
B iserică: Procese verbale, ACMI, 1943, p . 67 

[restau rare]. 
- PIETRĂRIA, municipiul l aşi 

Schitul lui Tărîţă cu biserica 
Bun a Vest i r e: Procese verbale, ACM I, 1943, 
p. 67 [restaurare]. 
-TOMEŞTI, municipiul laşi 

Han: H. Teodoru, Hanu-Ancuţei, XXXVII, 1944, 
p. 53 - 54 [distrus în 1920]. 

!AŞI, judeţ 
Tezaur tu r an ic: Şedinţele Comisiunii. 

1926, X IX. 1926, p. X II [se cere trimiterea tezaurului 
la B 1cureşti]. 

IAZU. jud. I al om i ţa 
C . Moisil, Staţiunile preistorice, III, 1910, p. 123 

[oe harta lui Gr. Tocilescu]. 
!BĂNEŞTI, jud. Olt 
B i s e r i c a A d o r m i r e a M a i c i i D o m

n u I u i, S f. P a r a s c h 1 v a ş i S f. D u m i t r u : 
N. Io rga, O exploraţie orheologicd şi istorică a 1udeţului 
Olt, XXVl.1933. p.123 [caracterizare, ctitori; recrnzie 
la I. Ionaşcu, Biserici Olt]. 

ICH!MENI, jud. Botoşani 
C. Moisil, Staţiunile preistorice, li' , 1910, p. 173 

[oase de animale, scară de călărit, cercetări ale lui 
Beldiceanu]. 

IENISALE, vezi Enisala, jud. Tulcea. 
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IER, insulă pe rîul, jud. Satu Mare 
Staţiune eneolitică ş1 epoca de 

bronz: RSR Cluj 1925, XVIII, 1925, p. XXI [săpături 
arheologice]. 

IERU-SALIM, Israel 
M ă n ă s t i r e a S f. S a v a: N. Iorga ,Minia

turi româneşti în secolul ol XVII-iea , XXIV, 1931, 
p. 145 - 153 [cu reproduceri]; idem, Noi obiecte de 
artă găsite la Ierusalim. în mănăstirc;o Sf. Sava şi Io 
Muntele Sina i, XX IV , 1931 p. 181 - 187 [cu reproduceri]. 

Vistieria Sfîntului Mormînt: 
N. Iorga, Două evanghelic re ele (ii/or lui Petru Rareş 
descoperite Cle d. M. Beza , XXVII. 1934, p. 90 [sabie 
a lui Constantin Brincoveanu]; E. Vîrtosu, Odoare 
româneşti Io Stombul, XXVIII, 1935, p. 12 13 [sabie 
descoper i 1ă de M. B_za]. 

IEŞELNIŢA, jud. Meh ed111ţ i 

B. s e r 1 c ă: N. lcrga, Arto r0mâncoscă în 
Banatul muntos , XXXI. 1938, p . 148, [foto]. p. 153 
[foto icoane]. 

Biserica din Ogradena Veche: 
I. Iorga, Arto românească în Banatul muntos, XXXI, 
1938, p. 162 [foto catapeteasmă]. 

M ă n ă s t i re a M r ă c u n e a (lingă Ogra-
dena Veche), astăzi parţial acoperită de lacul barajului 
de la Porţile de Fier: N. Iorga, Cronică, XXX I, 1938, 
p. 191 [rezidirea mănăstirii pe vechile fundaţii . Ea 
exista deja în 1444 (scrisoare primită de la Tudor 
Rotariu)]. 

IEUD, jud. Maramureş 
Bisericade lemn NaştereaMaicii 

Domnului - din Deal: V. Brătulescu,Bise
rici de lemn din Maramureş. XXXIV, 1941, p. 110 
119 şi pi. X, XI (figurile continuă pînă la p. 132) (des
criere, pictură. istoric, planuri, foto]. 

B i se r ic a d e Ie m n N a ş te re a Ma ic ii 
D omnului - din Vale: V. Brătulescu, Bi
serici de lemn din Maramureş, XXXIV, 1941, p. 107-
110, 115; p. IX, X [descriere, cărţi vechi. foto]. 

IEZERUL. schit, vezi Băi le-Olăneşti, satul Cheia. 
IGHIEL, jud. Alba 
S ta ţ i u n e p r e ist o r i că : general Papp, 

Raport general asupra muzeului regional Alba lui ia . 
ACMI, 1942, p. 93 [tezaur de bronz, securi, apără
toare de mină]; C. Daicoviciu, Raport 1943. III. Lucră
flle muzeului regional din Albo-Iulio, ACMI, 1943, p. 
185 [săpături efectuate de I. şi D . Berciu]. 

!GHIU, jud. Alba 
Cimitir daco-roman+Staţiune 

rom an ă : C. Daicoviciu: Raport 1943. III. Lucră
rile muzeului regional din Alba-Iulio, ACMI, 1943, p. 
185 [unele din morminte au fpst conservate in situ]. 

B i se r ic a ref o r mată : V. Brătulescu, 
Biserici din Transilvania. Biserici tntârite, XXX, 1937, 
p. 16 [datează din 1809, arhitectură comună fără pic
tură]. 

IGLIŢ~, vezi Turcoa ia, iud. Tulcea . 
ILANLIC, jud. Constanţa, satu l Vama Veche. 
ILFOV. judeţ 
V. Brătulescu, Biserici de cimp, XXXII, 1939, p. 

97-132 [cu planuri şi foto]. 
ILGANll DE JOS. jud. Tulcea 
Ce ta t e ro m a n o - b i za n t i n ă C. 

Moisil, Cetăţi romane la Dunărea de jos, li. 1909, P· 
87-88 [sat românesc; resturi de zidărie; urmele unui 
port, cioburi, monede bizantine]. 

ILIŞEŞTI, jud. Suceava 
B iserica Adormirea Maicii D om

nu I u i : P. Luţia, RSR Cernăuţi 1921-1925. Secolul 
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al XVIII-iea, XIX, 1926, p. 128 [vechime]; idem, RSR 
Cernăuţi 1922, XIX, 1926, p. 187 [repictare care dena
turează biserica, descriere, istoric, foto biserică]. 

JMAN CJŞME, vezi Fîntînele, jud. Constanţa. 
JNĂTEŞTI, schit, vezi Rîmnicul-Vîlcea, jud. Vilcea. 
JNIDIOARA, vezi Hunedoara. 
JOAN LAHOVARI (CACALEŢI), jud. Ilfov, vezi 

Baloteşti. sect. agr. Ilfov, sat Dumbrăveni . 
JONEŞTl-PALADE, vezi Găeşti, sat Ion eşti, jud. 

Dimboviţa . 
IOSĂŞEL, vezi Gurahonţ, jud. Arad. 
IPOTEŞTI, jud. BJtoşani 
B i s e r i c a n o u ă : N. Iorga, Din tesaurul 

de artă botuşănean, XXXI, 1938, p. 4 [ridicată prin 
colecta ziarului „Neamul Românesc"]. 

ISACCEA, jud. Tulcea 
O r a ş : N. Iorga, În legătură cu o „Cdlăuză" 

necunoscută a maiorului D. Papazaglu, XXXII, 1939, 
p . 146 [pescari lipoveni]. 

Cetatea romană Noviodunum: 
V. Pârvan, Cetatea Tropaeum. Consideraţii istorice, 
IV, 1911, p. 5, 8 [inscripţie romană]. 

ISLAZ. vezi Turnu Măgurele, jud. Teleorman. 
JSMAIL, azi în U.R.S.S 
C e ta t e a t u r c e as c ă : Al. Lapedatu. Ve

chile cetăţi rameineşti după contele de Longeron, VIII, 
1915, p. 71 - 72 [descriere, istoric, despre oraş, plan 
şi legendă]; RSR Chişinău, 1925, XVIII, 1925, p. XXI I 
[pericol de distrugere]: M. Popescu, Cetăţile turceşti 
din prejurul principatelor romeine, XX. 1927, p. 81 - 82 
[descriere, gravură, p •. 79, reprezentînd asediul cetăţii 
de către ruşi; plan p . 80]; N . Iorga, Les cMteaux occi
dentaux en Roumanie, XXII, 1929, p . 64 [construită 
de turci după 1500, plan]. 

Seminar : Şedi1ţele Comisiunii, 1924, XVII, 
1924, p. VII [1nterv<!nţie pe lingă director pentru a 
fo.tografi3 evangh ~l1ile şi icoanele văzute de N . Iorga, 
şi pentru buna lor păstrare]. 

Moschei : Al. LlJ~:htu, V~c'iile cetăţi 
rom1neşti după co~tele d~ Lan 5eran, V 111, 1915, p. 71 -
72 [două moschei]; N. Iorga, Moschei pe pămint ramd
nesc, XXII, 1929, p. 184-185 [cu foto]. 

JSMAIL, judeţ, azi în U.R.S.S 
Gh. B!zvicohi. Comunicări. Material istoric din 

Basarabia, XXXIII. 1940, fasc. 103, p. 45. 
JSNOVĂŢ, jud. Orhei. azi în U.R.S·S 
Biserică : G. Bezviconi, Comunicări. Material 

istoric din Basarabia, XXXIII. 1940, fasc. 103, p. 46 
[din 1810, reconstruită în 1884; ctitori, morminte]. 

JSTANBUL, Turcia 
Colonia grecească Byzantion 

(secolul VII î.e.n.), apoi Const anti no p o I 
(324-1453), capitală a imperiului bizantin, apoi I s -
ta n b ul : V. D.-ăghiceanu, Curţile domneşti brlnco
veneşti . III. Pot/agii, III. 1910, p . 65 [arh itectură civilă 
urîtă, cf. Lamottraye (1727) şi Sestini (1779)]; V. Bră
tulescu, Hdrşova. XXXIII, 1940, fasc. 105, p. 5 [asediat 
de Filip al Macedoniei], p. 11-12 [apărarea liniei 
Dun ării de către biz.intini], p. 12-16 [lupte cu bJl
garii, ruşii, pecenegii, arabii, tu rcii seldjucizi, vl.ihi1]. 
p. 19 [ţinta ruşilor în secolul XVIII era d~ a cuceri 
Constantinopolul de la turci]. 

Palatul Hebdomon (Tekfur-Se
r a 1) : G. BJlş, N. Ghika-BJdeşti, Messembria, V, 
1912, p. 13-14 [ruine, faţade împodobite, foto p. 15]. 

Casele patriarhului de Ale-
x an dr ia ; V. Drăghiceanu, Mormlntul lui Can
>tant1n Brîncoveanu Basarab Vaevad. VII, 1914, p. 115 
[percheziţie pentru anarea averii B încoveanului]. 
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Başch1c ul i, închisoarea da tor
ni c 1 I or imperiu I u 1 : V. Drăgh iceanu. Mar, 
m intui lui Constantin Brîncoveanu Basarab Vaevod. V li 
1914. p. 114 . 

Bostangi Başa. închisoare: V. 
Drăghiceanu. Mormîntul lut Constantin Brlncaveanu 
Basarab Voevad, VII, 1914. p. 114-115. 

Ciauş-Emini, închisoa1·ea feme
i I o r ; V. Drăghiceanu. Marmintul lui Constantin 
Brincoveanu Basarab Voevad, V 11, 1914 , p. 114 . 

Edicule, închisoarea Şapte Tur
nu r 1; V. D·ăJhiceanu, M~rmîntul lui Constantin 
Brîncove'.lnu Basarab Voevod, VII. 1914, p . 111, 114 . 

F o r n e t t a . î n c h i s o a r e ; V. D răg hi-
cean u, Mormintul lui Constantin Brîncoveanu Basarab 
Vaevad, VII. 1914. p. 114 - 115, 118 . 

Muzeu I Top K a p î : E. Vîrtosu. Odoare 
romdneşti la Stambul, XXVIII, 1935, p . 1 -1 9 [relic
var iu I I ui N<!agoe B1sarab pentru moaştele Sf. Jon Gură 
de Aur, Sf. Jon B.:itezătorul şi Sf. Apostol Petru. cu foto; 
provenit de la Sf. Munte şi făcut de meşteri români; 
trei săbii brîncoveneşti (cu foto), săbii moldoveneşti 
din secolul XV]. 

B o g d a n Se r a i ; r e ş e d i n ţ a d o m -
nu lui Moldovei şi a trimişilor lor, 
cu paraclisul Născătoarei de Dum
n e z e u (a p o i S f. N i c o I a e ) : G . Balş, 
B'>gdan Serai. IX, 1916, p. 10 - 14 [stil pur bizantin, 
meşteri din Constantinopol, istoric; în Anexă citate 
din; Paspatis, Paraclisul Sf. Nicolae, p. 15, von Millin
gen, Bogdan-Serai, p. 15 -1 8 şi A. Tzigara-Samurcaş, 
p, 18, cu descrierea monumentului; reproducere 
I itografie din 10n; foto, elevaţie şi secţiune]; Şedin
ţele Comisiunii, 1924, XVII. 1924, p . Vili [propunere de 
cumpărare a locului viran din jurul bisericii]; N. Gh1ka
B Jdeşti, Evoluţia arhitecturii. I, XX, 1927, p. 124-127, 
fig. 18-22; Şedinţele Comisiunii, 1932, XXVI, 1933, 
p. 98 [intuvenţie pentru cumpărare]. 

Bi serica Bod rum Djami (a m-rii 
M y re I a i o n ) N. Gh ib- Budeşti , Arhitectura Bise
ricii d:imenşti, X-XVI, 1917-1923, p. 109 [tip „cruci
form complex" cu plan la p. 107]. 

Biserica Eski lmaret Djami 
(Christ Pantepoptes); N.Ghika-Budeşti, 
Arhitectura Bisericii domneşti, X-XVI, 1917-1923, 
p . 109 [plan „cruciform complex", cu plan p. 107]. 

Bi seric a Fenari-lessa Djami (a 
lui Constantin Lips); N.Ghika-Budeşti, 
Arhitectura Bisericii domneşti, X-XVI. 1917-1923, 
p. 109 [plan „cruciform complex"]. 

Biserica Pammakaristos (Feti
Y e h D j a m i) : G. Bilş, Bisericile lui Ştefan cel Mare, 
XVIII, 1925, p. 220 [foto] şi Indice. 

Biserica Pantocratorului (Zey
rek Djam i); N. Ghika-Budeşti, Arhitectura 
Bisericii domneşti, X-XVI, 1917-1923, p . 109 [clădi
tă în 1124 de Alexis Comnen ul, plan „cruciform com
plex"; cu plan la p. 107]. 

P a t r i a r h i a e c u m e n i c ă : I. Barnea. 
Cronică, XXXIII, 1940, p. 46-47 [recenzie la mono
grafia lui G. A. Sotiriu]. 

Mănăstirea Sf. Ben edict din 
G a I a ta, secolul XIV: G. Balş, N. Gh1ka-Budeşti, 
M~ssembria, V, 1912, p. 14 [turnul mănăstirii]. 

Biserica Sf. Sofia: N. Gh ika-Budeşti, 
Biserica domnească din Tîrgovişte, III, 1910, p. 17-18 
[„tip prin excelenţă al artei bizantine"]; C. Bobulescu 
Candela de la temelia bisericii din Cotmeana, ACMI. 
1942, p. 118 [ceremon ia sfinţirii temeliei bisericii). 
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Mă nă s tirea Sf. Ioan B otezăto· 
ru 1 „i11 Petra": G. Balş, Bogdan Serai, IX, 
1916. p. 11 [pe locul unde mai tîrziu s-a clădit Bogdan 
Se rai] 

B iseric a Sf. Theodor Tiron (Ki
l 1 se D j am i) - T he o to k os : N. Ghika
BJd~ş ti. Biserica domnească din Tirgovişte. 111, 191 O, 
p. 17-18 [asemănarea planului cu cel al bisericii dom 
neşti, plan]; G. B1lş, N. Ghika- Budeşti, Messembria. 
V. 1912, p. 10; N . Ghika-Budeşti, Arhitectura Bisericii 
domneşti X-XVI. 1917-1923 , p.109[plan „ cruciform 
ccr·p!ex"]; G. B1 lş, Bisericile lui Ştefan-cel-Mare, XVIII, 
1925, p. 219 [foto ] şi Indice:; idem, Bogdan-Serai, IX, 
1916, p. 11 . 

B iseric a Sf. Teodosia (GOl-Dja
m i ) : G. Ba l ş, Bisercile lui Ştefan cel Mare, XVIII. 
1925 , p. 219 [foto] şi Indice . 

V lah-Serai, reşedinţa trimişi-
lor domnilor munteni, cu para-
clisul Născătoarei de Dumnezeu 
(The otokos): V. Drăghiceanu, Mormintu/ lui 
Constantin Brincoveanu Basarab-Voevod, V li. 1914, p . 115 
[mutare provizorie a familiei Brîncoveanu în acest 
pa lat, înainte de execuţie]; G. Balş, Bogdan-Serai, 
IX, 1916. p . 11; A . von Millingen, Bogdan-Serai, IX, 
1916, p . 16. 

ISTRIA, jud . Con stanţa 
Cetatea şi a şe z area civilă gre

cească Hi st ria, apoi s ub stăpînire 
r om an ă : C. Moi s il, Din tezauru/ arheologic al 
Dobrogei. li. Antichităţile creştine din /stras, li, 1909, 
p. 165 - 170 [istoricul oraşului în perioada creştină, 
disc'uţie privind localizarea cetăţii şi descrierea locu
rilor, necropolă care se întind(a pînă la Caranasu f şi 
Casapchioi. p lăci cu reli e furi creştine, foto şi hartă]; 
idem, Noi inscripţii antice din Dobrogea, III, 1910. p . 95 
[fragmen t de stelă funerară, inscripţ ie]; V. Pârvan, 
Cetatea Tropaeum. Consideraţii istorice, IV, 1911, p. 
5 [colonizarea romană a ţinutului rural al oraşului 
lstros, cu inscripţie]; C . Moi sil, Inscripţiune grecească 
din /stras, IV , 1911, p. 106; idem, Colecţiunea Mario 
Istrati-Capşa, IV, 1911 . p . 139, 141 [gemă de safir gă
sită la Caranasu f, pe teritoriul oraşului lstros]; Desco
periri nouă în Scythio Minor. Relaţie oficială , V, 1912, 
p. 120 [săpături la cetatea de piatră din Caranasuf]; 
E. Dunăreanu-Vulpe, Chestiunea Bastarnifor în legătură 
cu piatra sepulcrală de la Dragomirna, XVII, 1924, p. 
181 - 182 [Histria este invadată de un „popor de la 
Dunăre"= Geţ i i]; Şedînţele Comisiunii, 1925, XVIII, 
1925, p. III [aprobare fondur i pentru săpături]; 
Raport pe anul 1920 , XVIII, 1925. p. XII [locuinţe pe n
tru personalul muzeului şi pentru sistematizarea săpă
turi lor]; Raport pe anul 1922, XV III, 1925, p. XIV [con
strucţie muzeu]; I. Andrieşescu, Vasile P6rvan, XXII, 
1929, p . 146-147 [istoricul săpăturilor]; Şedinţele 
Comisiunii, 1931, XXIV, 1931, p. 191 [I. Andri eşesc u 
recomandat ca director al săpăturilor de la Hi stria]; 
V. Brătulescu, H6rşova, XXXlll.1940. fasc . 105, p. 5 - 6 
[război între Hi stria şi sciţi; luptă la Histria între 
Fii ip al Macedoniei ş1 sciţi]; Procese verbale, ACM I. 
1914, p. 36, 37 [acordare de fonduri lui V. Pârvan 
pentru săpături]; V. Pârvan, Raport provizoriu asupra 
primii campanii de săpături la Histria, ACMI, 1914, 
p. 117-121; Procese verbale, ACMI. 1915, p. 34 , 35 
[lucrări de conservare la cetate]; V. Pârvan, Raport 
1915, ACMJ, 1915, p. 181 [săpături]; idem, Raporl 
special No . 4 . Campania a li-a de săpături la Histria 
ACMI, 1915. p. 190-199; Procese verbale, ACMI, 1942 , 
p. 52 [împădurirea terenului din jurul cetăţii]. 

ISTRJŢA , vezi l s t riţa de jos . jud. Buzău. 
15TRJŢA DE JOS , jud. Buzău 
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C. Moisi l, Staţiunile preistorice, III , 1910 , p . 122 
[pe harta lui Tocilescu]. 

ISTRO S, vezi Ist ria, jud . Constanţa . 
IŞALNIŢA, vezi Craiova, sat l ş alniţa. 
IZVOARE, jud . Neamţ, vezi Piatra Neamţ. 
IZVOARE. jud. Orhei, azi în U.R.S.S. 
Bi seri că : G . Bezviconi. Comunicări . Material 

istoric din Basarabia, XXX III , 1940, fasc. 103, p. 45 
[morminte]. 

IZVOARELE , jud . BKău, vezi Munce lu de jos, 
jud . Neamţ . 

IZVOARELE, jud . Constanţa 
A ş e za re ş i c e t a te ro m a n ă, p ro -

baoil Sucidav a din Moe sia S ecunda, 
care la un moment dat se numea 
Dafne (Constantiniana Dafne), la 
„ K a I e G h e o r g h e " : V. Pârvan , Cetatea 
Tropaeum . Consideraţii istorice , IV, 1911, p. 7-8 [Suci
dava. centru dacic la Dunăre]: I. Kal inderu, Biblio
grafie, VI, 1913, p. 50 [cetate construită de Constantin 
cel Mare (Dafne)]; Al. Bărcăci lă. Ştiri noi din preajma 
Porţilor-de-Fier: Drubeta, Transdrubeta, T ransdierna, 
XXXII , 1939, p. 156 [pod peste Du năre între Trans
marisca şi Dafne]; V. Brătulescu, H6rşova, XXXIII, 
1940, fasc. 105. p . 10 [Carpii sînt bătuţi de Aurelian 
între Carsium şi Sucidava], p. 10 [cap de pod al lui 
Aurelian la Sucidava în 275], p. 12 [cap de pod al lui 
Iustinian. la Dafne, în faţa Transmarisce i]. 

IZVOARELE. jud . Prahova 
Schitul C rasna cub sericaSf-ţii 

Co n s t a n t i n ş i E I e n a : Şedinţele Comisiunii, 
1926, XVII. 1924, p. XIII [recomandare pentru repa
raţi i]; V. Brătulescu , Biserici din Prahova, XXXII, 1939, 
p. 49-63 [descri ere , pictură, însemnări, plan. foto). 

Bi serica Sf - tii Voievoz i: N . A. 
Gh eorghiu, Mici ctitori ~ unei biserici de sat, XXX, 
1937 . p. 43 [zugrăvirea bisericii în 1801] . 

IZVORANU. jud . Buzău 
M ă n ă s t i r e a I z v o r a n u ( G r ă j d ~ n a) 

cu biserica Sf. Nic ol a e : V. Drăghi· 
ceanu, Biserica lzvoranul, Buzău , XVII, 1924, p. 94 
[pisanie+ inscripţie]: Redacţional, Comunicări. IV. XIX, 
1926. p. 89 [despre publicaţie I. C. Filitti în CL]. 

IZVORARUL, schit, vezi lzvoranu, jud. Buzău. 
IZVORU . comuna Izvoru , jud . Argeş 
B i se r i c a S f. N i co I a e : N . Ghika-

Budeşti, Evoluţia arhitecturii. IV, XXIX, 1936, p. 118; 
Procese verbale. ACMI, 1942, p. 54 [zugrăv ire], p . 62 
[înc hiderea pridvorulu i, iarna , cu paravane mobile], 
p . 71 [lucrări de întreţinere, restaurarea picturii inte
rioare]; ibidem, 1943, p . 66 [restaurarea picturi i]. 

IZVORU, corn. Vînătorii Mici jud . Giurgiu 
Z iduri ruin a te: V. Drăghiceanu , Biserica 

din Corbii Mari (V/aşca), VI, 1913 , p . 73 [legendă pri
vind o poveste de dragoste între Stanca din Corb i şi 
N··gru Vodă] . 

IZVORU DE SUS, vezi Izvoru, jud. Argeş. 
IZVORU DULC E. jud. Buzău 
B i s e r i c a S f. T r o i ţ ă : Al. Lapedatu, 

Bisericile din Gura Sărăţii-Buzău, V 111. 1915. p. 92 [pisanie, 
ctitor, foto]. 

IZVO RUL FRUMOS, schit, vezi Bărbăteşti, jud. 
Vîlcea (schitul Pahomie). 

ÎNTORSURA, jud. Dolj 
B iser i ca de lemn Sf-ţii Împă

r a ţ i ( ?) : Procese verbale, ACM I, 1943, p. 43 [restau
rare . 
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J 
JDIOARA, jud. Timiş 
Cetatea Jdioarei RSR Lugoj, 1925 

XVIII, 1925, p. XXIII [săpături arheologice). 
JERCĂLĂI, vezi Urlaţi, jud. Prahova. 
JGHIABUL, schit, vezi Piscu Mare, jud . Vîlcea . 
JIBLEA, vezi Căi imăneşti, jud. Vil cea. 
JIDAVA, vezi Cîmpl.Plung, cartier Apa Sărată, 

jud. Argeş 
JIDOVA, castru roman, vezi J1dava. 
JIJILA, jud. Tulcea 
Caste I rom an : C. Moisil, Colecţiunea 

Maria Istrati-Capşa, IV, 1911, p. 138, 140 [Venus de 
bronz]. 

JITIA, jud. Vrancea 
Mănăstirea Poiana Mărului: N . 

Iorga, O descriere din 1859 a monumentelor Ţării Româ
neşti, XXX, 1937, p. 86 [după Theodore Mzrgot, O 
viotorie] . 

JITIANU, vezi Craiova, sat Ba lta Verde. 
JOIŢA, jud. Giurgiu 
P u ţ u r i I e d e I a A 1- c u d a : C. Moisi I, 

Staţiunile prestorice, III, 1910, p. 123 [vîrfuri de săgeţi 
de silex]. 

Biserica Sf. Nicolae şi Sf-ţii 
40 de Mucenici: Procese verbale, ACMI, 1943, 
p. 55 [consolidare şi restaurare). 

JOLO, vezi Zoit, jud. Timiş. 
JOLOBOC, jud. Orhei, azi în URSS 
Biserică d i n 1 8 6 8 : G. Bezviconi, Co

municări . Material istoric din Basarabia, XXXIII, 1940, 
fasc. 103, p. 46 [ctitor, morminte]. 

JOSĂŞEL (losăşel), jud. Arad, vezi Gurahonţ, 
jud. Arad. 

JUPÎNEŞTI, jud. Gorj 
Biserica veche de lemn a schi-

tu I u i Jupi ne şti: Al . Bărcăcilă, Însemnări 
din Gorj, XX, 1927, p. 45 (prăbuşită) . 

JUPUREŞTI, jud. Prahova (neidentificat) 
B i s e r i c ă : A. Zagoritz, Timp/a şi tronul, 

VIII, '1915, p. 56 [în ruină; descriere; tîmplă, desen]. 
JURILOVCA, jud. Tulcea 
A ş ez a r e d i n e p o c a b r o n z u I u i ş i 

perioada prefeudală pe insula Bi
sericuţa: C. Moisil, „Bisericuţele", III, 1910 
p . 33 [urme de zidărie, morminte, stare der!o1-abilă 
a ruinelor]. 

Cetatea greco-romană Arga-
m u m (?) I a c a o u I „ D o I o j m a n " : C. 
Moisil, „Bisericuţele". III, 1910, p. 33 [localizare]; P. 
Nicorescu, Raport, ACMI, 1942, p. 169 [studierea 
construcţiilor descoperite; despre stL•diul autorului 
privind Bazilicele bizantine de la Dolo1man]. 

K 

KAISD, vezi Sasch iz, j1,;d. Mures. 
KALENIL, Iugos lav ia 
B i s c r i c a S f. F e c 1 o a r a : G . BJ ş, Bise

ricile lui Ştefan cel Mare, XVIII, 1925, p. 188 [olan]; 
idem, Despre biserica Prislopului, XXIV, 1931, p. 98 
[discuţia planului, plan]; N. Gh1ka- Budeşti, Restau
rarea bisericii mari a mănâstirii Cozia, XXXI, 1938, 
p. 24, 25, 27, 30. 

KAMENEK PODOLSKIJ, URSS 
C e t a t e a : N. Iorga, Sculptoru/ lui Duco Vodă, 

VIII, 1915, p. 46 [modelul în ceară al cetăţii, făcut de 
Grigore Cornescul la 1672). 
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KAMENIŢA, Iugoslavia, vezi Dolr.il Kame·ica. 
KEJOANI. lingă Vilnious, Lituania, ~z.1 în L'FSS 
B1scr1ca de lemn a sloboziei 

ruseşti : P. P. Panaitescu, Fundaţiuni relif•O(;Se 
romc'.lneşti În Galiţia, XXII, 1929, p. 12 [reclădi'tă la 
1652 de Maria Radziwill, fiica lui Vasile Lupu). 

KERESO, vezi Criş, jud. Mureş. 

KIEV, URSS 
Muzeul bisericesc de pe lingă 

Ac ad e m ie : S. Zotta. Mănăstirea Golia . Set.iţă 
istorică, XVII, 1924, p. 185 - 186 [însemnări din 1575 
şi 1582 pe un tetraevanghel, privitoare la Ion Go ia, 
mare logofăt). 

M ă n ă s t i r e a S f. T r i m e : N. lo rg;:; , 
Les arts mineurs en Roumanie, Seconde partie, XXVI, 
1933, p. 151 [epitaf]. 

KIPROVAŢ, Bulgaria 
Colonie de saşi fierari şi argir.

t a r i : S. Cegăneanu, Ceva despre provenienţa ş1 

0 rta vechilor noastre argintării, IV, 1911, p . 29. · 
KORCA, Albania 
Ş co a I a grece ască : I. Chiafăzezi, Mos

copole, XXXI, 1938, p. 141 [înfiinţată la 1728 , cu b<.ni 
de la Nicolae Mavrocordat domnul Moldovei). 

M i t ro p o I ia : I. Chiafăzezi, Moscopole, XXX I, 
1938, p . 141 [cronici albano-rr.oscopolene aflate. la 
bibioteca mănăstiri i ]. 

Mănăstirea cu biserica Sf. Maria: 
I. Chiafăzezi, Moscopole, XXXI, 1938, p. 141 [lcasd 
îşi dăruieşte casa mănăstirii). 

KOROGLAS, Iugoslavia 
Biserică : G . Balş, N. Ghika-Budeşti, Mes· 

sembria, V, 1912, p. 13 nota 6 [faţadă împodobită 
cu discuri smălţuite]. 

KRAK6W, Polonia 
P. P. Panaitescu, O stampă representînd o sol 1e a 

lui Alexandru Lăpuşneanu, XVII, 1924, p. 76 - 77 [solie 
la Grodno, cu reproducerea stampei aflate la muzeul 
Czatoi-yski]; G. Balş, Bisericile lui Ştefan cel Mare, 
XVIII, 1925, p . 207 [profile la BibliotE>că şi la Ca~ă par
ticulară], p. 211 [fereastră la turnul primăriei ora
şului), p. 214 [profile la biserica Frarciscanilor ~i la 
biserica Sf. Maria), p . 212 [Spitalul Sf. Duh, desen 
fereastră) şi Indice. 

KRECHOW, Galiţia, azi în URSS 
Mănăstire : P. P. Pana1tescu, Fundcţiuni 

religioase romc'.lneşt1 În Gal iţi a, XX li, 1929, p. 14 [ti:tra
evanghe I din 1615 dăruit de Anastasie Crimca şi păstrat 
la Muzeul Frăţiei ortodoxe din Lvov]. 

KRU~EVAC, Iugoslavia 
B i s e r i ta Laz a r i ţ a : G . B11ş, N. Ghika

Budc:şti, Messembria, V, 1912, p . 13 [faţadă bogat 
decorată]; S. Cegăneanu, Cercetări şi ipoteze csupro 
construqiei biseflcil Tismana. V, 1912, p. 1/9 [c'cs;:>•e 
plan]; G. Balş, Bisericile lui Ştefan cel Marc. XVIII, 
1925, p . 188 (plan]; V. Drăghiccanu , Stpdturile de la 
Vodiţa. Bisericile Sfintului Nicodim ş1 o lut Utcvo1u Vodă, 
XXII, 1929, p. 150 [plan aproape idrr-t•c rn al Voc.i;te1 
I; cor$truită de ţarul Lazăr la cca 13Î0]; G. B .'ş. De!p.·e 
biserica Prislopului, XXIV, 1931, p. 98 [c!iscL•ţia t:- 'a
nului, cu pl an]; N. Ghika-Budeşt1, Restaurarea b1ser1rn 
mori a mănâstlfit Cozia, XXXI, 1938, p. 22, 24, 25, 
27, 29, 30; idem. L'anc1enne arch1tecture, XXXV, 1942 
p. 13, 14 şi pi. III. 

KUTAIS, Turcia 
V. Drăghiceanu, Mormintu/ lui Constantin Br lnco

veanu Basarab Voevod, VII, 1914, p. 118 [locul de EXIi 

al Mariei Brincoveanu]. 
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LA CRÎNGU, vezi Crîng. jud. Buzău 
LAINICI, schit , vezi Simbot 1n, jud. Gor j. 
LA roş. jud. Prahova 
Bi serică dispărută: V. Drăghi ce<inu, 

Săpâtur//e din Buda, Lapoş şi Tisâu-Buzc'iu, XXIV, 1931, 
p. 169, 174- 175 [găsirea bisericii; soarta fetelor doam
nei Neaga; bijuterii găsite, foto, plan]. 

„LATINILOR", cetatea, vez i Vînju Ma re, jud. 
Mehedinţi . 

LAV ROSCA, mănăstire, Galiţia, azi în URSS 
P. P. Panaitescu, Fundaţiuni religioase romdneşti 

in Galiţia, XX II , 1929. p . 17 [danie a lui Constanti n 
Basarab Cîrnul, în 1681]. 

LAZ-MAHALE, vezi Constanţa, oraş Techirghiol, 
sat Lazu. 

LAZU , jud. Dolj 
D . B·~rc iu şi I. Berciu, Antichitc'lţi mcdievcle di n 

Oltenia. Descoperiri germcnice, XXX, 1937, p. 73 [fibulă, 

fragmen te ceramice] . 
LAZURI. corn. ?, jud. Alba 
Cetate de p ă m în t : C. Daicovici, Ra

port, ACMI, 1942 , p. 104 [săpături]. 
LĂCULEŢE, jud. Dîmboviţa 
B i s e r i c a S f. I I i e T e z v i t e a n u ş i 

Sf. N ic o I ac : N . Ghika-Budeşti, Evoluţia arhi
tecturii. III. XXV, 1932, p. 87. 

LĂICĂI, jud. Argeş 
P o d u I I u i S o c o I, 1 6 4 7 (nu mai există) : 

V. Drc'ighicecnu, Podul lui Socot din Comăţeni, III , 1910, 
p. 144 [amintit de Paul din Alep cu ocazia fugii patri
arhului Macarie la Cîmpulung, în 1658, de frica tur
cilor care ascdiase1·ă Tîrgoviştca; podul traversa rîul 
Dîmbov iţa]. 

Crucea lui Socol, 1647: V. Drăghi
ceanu, Podul lui Socot din Cornăţeni, III, 1910, p. 144 
[aşezată lîngă fostul pod. cu inscripţie]. 

LĂPUGIU DE JOS, jud. Hunedoara 
Bi serica de lemn Adormirea 

Maicii D omnu I u i (?): N . Gh ika- Bude-şti, 

Oficiale. Raport de activitate pe anul 1931, XXVI, 1933, 
p . 189 [cercetare, deviz]. 

LĂPUŞUL-DE-JOS, vezi Lăpug iu de Jcs, jud . Hune
doara. 

LĂSCHIA, jud. Maramureş 
Bi serica de lemn Sf. Maria M ică: 

V. Brătul escu , Bisericile din ţinutul Baia Mare, XXVIII, 
1935, p. 85 - 86 [descri ere, inscripţie, foto]. 

LĂUNELE DE JOS, jud. Vîlcea 
B i s e r i c a S f - t i i V o i e v o z i : H . Te

odoru, Biserica parohia/6 Sfinţii Voevoz1 din Launele de 
jos, judeţul Argeş, XXXVII, 1944, p. 87 - 89 [ru i nată , 
relevee şi foto]. 

LĂTURENI, jud. TLlcea, vezi Valea Largă, jud. 
Alba. 

LĂZĂREŞTI, jud. Gorj 
Bi serica de lemn Sf. Nicolae 

Raport pe anul 1925, XV III, 1925, p. XV III [diferite 
I ucrări]. 

LECHINŢA , jud. Mureş 
I. Andrieşescu, Vasile Părvan, XX II. 1929, p. 147; 

D . Be rciu , Asupra_ „balaurului" dacic, XXX, 1937, 
p. 89-90 [mormînt germanic de incineraţie, urnă 
cu reprezentarea şarpelui (foto p . 88), va~e. fibulă de 
bronz, toate aflate la muzeul din Viena]. 

LECHINŢA DE MUREŞ , vezi Lechinţa, jud . Mureş. 
LEDERATA vezi Nova Pa Ianca, Bulgar ia. 
LELEASCA, jud. Olt 
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Bi serica de lem n Adormirea 
M a ic i i Do m n u I u i : G. B3 1Ş, Biserica de lemn 
din Păroşi, VIII, 1915. p. 124- 125 [d escriere. fc~o. 
desen de Şt. Popescu]; N . Ghika-Budeşti, Evoluţ i a 
arhitecturii. IV, XX IX, 1936, p . 113; Procese verbele, 
ACMI, 1915 . p. 27 [cercetare]. 

LEMBERG , vezi Lvov. 
LEORDENI, jud. Argeş 
B iserica Adormirea Maicii D om

n u I u i ş i Sf. V i sa r i o n : Raport pe anul 1925, 
XVIII, 1925, p. XVIII [aco rdare de ajutor]; V. Drăghi
ceanu, Biserica din Leordeni, XXIV, 1931, p . 46 [p isania]. 

LEORDENI, jud. Ilfov, vezi Bucureşti, sat Popeşti
Lcorden i. 

· LEPŞA , jud. Vrancea 
Schitul de lemn Naşte1·ea Mai cii 

Do m n u I u i : N. Iorga, Monumentele istorice fn 
vechea nocstră literatură , XXVI, 1933, p. 102 [despre 
călugăr i, după G. Asachi, 1835]. 

LESPE DEA. munte, jud. Dîmboviţ~ 
D olmenul zis „Peştera cu oale": 

C. Moi ~il , Istoricul cercetărilor preistorice, III, 1910 , 
p. 116 [cercetat de C. Bollii'c]; idem, Staţiunile pre,s
torice, III , 1910, p. 121 [d escrierea dolmenului şi a 
interiorului său după C . Bollicc, locul nu a mai puht 
f1 găsit]. 

LESPEZI , vezi C omarnic, jud. Prahova. 
LEŢCAN I, jud. l aşi 
B i s e r i c ?. S f. S p i r i d o n : Procese ver

bale, ACMI, 1942, p. 24, 38 [consolidare după cutrt
mur]. 

LEU, jud. Dolj 
D. Tudor, Antichităţile din Romcnaţi, XXVI, 1933, 

p. 78 [urme romane]. 
Bi serică (probabil Sf. Gheo r-

ghe) : Raport pe cnut 1925, XVI II , 1925, p. XIX 
[diferite lucrări (n-:paraţii)]. 

LICURICI, jud. Gorj 
L a . „ D c a I u I L i c u r i c i u I u i " : C. Moi

si I, Staţiunile preistorice, III, 1910, p. 174 [topoare şi 
cioca ne de piatră, la muzeu din Tîrgu Jiu]. 

LILIEŞTI , vezi Băicoi, jud . Prahova. 
LIMBENll VECH , jud . Bălţi, azi în URSS 
B iserică : G . Bezviconi, Comunicări. Material 

istoric din Basarcbia, XXXIII, 1940, fasc. 103, p. 44 
[morminte ] . 

LIPIA , jud. Argeş 
B i s e r i c a d e I e m n S f. N i c o I a e : 

V. Drăghiceanu, Biserica Săpata de Sus. Cătunul Lipia
Argeş, XX, 1927. p . 48 [ inscripţii din 1633 şi 1647] 

LIPIA, sect. agr. Ilfov 
Bi serica Sf-ţii Voievozi-Boj-

d ani : Raport pe anul 1925, XVIII, 1925, p. XVII I 
[diferite lucrări]; Procese verbale, ACMI, 1943, p. 67 
[ lucr~ri dP rr!1aurcrE]. 

LIPIA-BOGDANI, vcz : Lipia, 11'.ov. 
LIPOVA. jud. Arad 
C e t a t f' a Ş o i m c ş : Şedinţele ComtStun " : 

1925, XV III ,i1925, p. IV, V I [paz~, ornamente hun12dqt i]; 
N . Iorga, Les châtcaux occidentwx en Roumanie, XXII. 
1929, p . 58, 59, 60 [construită de lo<on Huni<.de; dE
scriere, foto]. 

B iserica Adormire~ Ma 1c1i Do m
n u I u 1 : Şedinţele Comis1uni1, 1925, XV III. 1925, 
p. IV [fresce ce trebuie scoase la iveală]; idem, 1926, 
XIX, 1926, p. XI [fonduri pentru rE.staurare în 1927]. 

LIFOVĂŢ . jud. Vaslui 
B i s e r i c a S f . G h e o r g h e Procese ver-

bale, ACMI, 1942 , p . 68 [restaurare]. 
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B i s e r i c ă (poate aceeaşi cu Sf. Gheorghe): 
Raport pe anul 1925. p. XVIII (diferite lucrări]. 

LIŞTEAVA, jud. Do lj 
Şt. Ciuceanu, Raport, ACMI, 1915, p. 123 - 125 

[ob 1 ~cte ş1 olărie preistorică găsite, foto]. 
LIŢA, vezi Turnu Măgurele, jud . TelEorman. 
LIU BOTEN . Iugoslavia 
Biserica Sf. Nicolae, di, 1337: N. 

G h1 ka-Budeşti, Biserico din" Hîrtieşti-Muscel. XXVII, 
1934, p . 20 - 21 (despre plan]; G. Bi.lş, N . Ghika
BJd e}t1, Messembrio. V, 1912, p. 13 (faţadă împodo
bitJ] . 

LOCHES. Franţa 
B 1 se r i ca St. O u r s : G. B 1lş, Bisericile 

lui Ştefan-cel-More, XVIII, 1925. p. 233 (foto figură 
în piatră]. 

LOGREŞTI. vezi Tîrgu Logreşti, jud. Gorj. 
LOGREŞTl - BIRNICI, vezi Tîrgu Logreşti, jud. 

Gorj. 
LOM, cetate. vezi Mihailovgrad. 
LONDRA, Marea Britanie 
M u z e u I B r i t a n i c : V. Brătulescu, Ele

mente profane în picturo ref igioasă. S(întu li ie şi caruţa 
cu caii de {oe. XXVIII, 1935. p. 133 [desen pe un vas: 
„car ul solar", foto]. 

Muzeul „Victoria and Albert": 
A l. Zagoritz. Timp/a şi tronu/, VIII. 1915, p. 62 - 63 , 
68 (tîmplă şi tron din insula Cipru, foto]. 

LOPUŞNIA. Iugoslavia 
B i s e r i c ă î n r u i n ă : S. Cegăneanu, Ceva 

cu privire fa meşterul Manole, III, 1910, p. 47 nota 7 
[s-a descoperit o biserică din 1510 a unui Radu-Voievod, 
în Serbia]; G. B1lş, O biserică a lui Rodul cel Mare în 
Serbia, Io Lopuşnia, IV, 1911 , p. 194-199 [foto, i n
scripţi i. planuri]; N. Gh ika-Budeşti, Evoluţia orhitec
tu fl i. li. XXIII, 1930. p. 13, fig. 34-35; idem, L'on
c1enne architecture, XXXV, 1942, p. 25, pi. V III; E. 
Costescu, Restaurarea bisericii Mihai-Voda din Bucureşti, 
XXXVI, 1943, p. 59 [asemănare d e plan). 

LOSNA, vezi Lozna, jud. Botoşani. 
LOTRU, jud. Vîlcea, neidentificat. 
Cu I ă şi troiţă : V. Brătulescu , Biserici 

din Argeş şi Vi/cea, XXVII, 1934, p. 43, 44, 45 [cu foto). 
LOVIŞTEA, ţară 
V. Drăghiceanu, Curteo domneasca din Argeş. Con

sideraţiuni istorice asupra secolilor XIII-iea şi XIV-iea, 
X-XVI, 1917-1923, p. 10, 12-13. 

LOZNA, jud . Botoşani. 
C. Mo isil, Staţiunile preistorice, III, 1910, p. 173 

(pe harta I u i G r. Toci Ies cu]. 
LUCAVIŢA, jud. Cernăuţi, azi în URSS 
Biserică: P. Luţia, RSR Cernauţi 1919 şi 

1920, XIX, 1926, p. 130 [acoperiş stricat, refacerea 
I ui]. 

LUCCA, Italia 
Biserica San Martino: G. Balş , 

Bisericile lui Ştefan -cel-Mare, XVIII, 1925, p. 227 [foto 
grifon], p. 232 [foto sirenă) . 

B1 seric a Sa n M ic he Ie : G . Balş, Bi
sericile /u1 Ştefan-cel-Mare, XVIII, 1925, p. 231 (fd'to 
~i renă]. 

LUDEŞTI, jud. Dimboviţa 
C u I e : Al . Lap ~datu, Noi monumente istorice. 

Biserica din Ludeşti, I, 1908, p. 165 (dărîmate „acum 
50-60 ani"]. 

Bis e rica Adormirea MaicTi Dom
n u I u i : Al. Lapedatu, Lucrarile Comisiunii, 1908, 
I. 1908, p. 91 [în urma cererii de rezidire se trimite 
un arhitect spre cercetare], p. 188 [motivarea clasării]; 
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idem, Noi monu'îlente istorice. Biseri co c.f1n L 11dcşt1, li 
1908. p. 161 - 165 [istoric, repa1·aţ ii , însem nări, pi sa
nie, descri e re. foto]; Report 9, encrG! CM/, 1908, I, 1908, 
p. 180 [respingerea cererii de dărîmart]. p. 182 [cl.:i
sată monument istoric]; N. Gh ka-B JdPsti. Evotur io 
arhitecturii. III, XXV. 1932. p. 38 , 69 - 70; fig . 339 -
345; Procese verbole, ACMI. 1914 , p. 51 [cc rcd" re în 
vederea restaurării]. 

LUNCA MOLDOVEI . jud. Neamţ 
Şedinţele Comisiunii, 1924. XVII. 1924. p . VI (mu

tarea aci a bisericii din Răden i, j ~d. N e amţ) . 
LUNCAVIŢA, jud. Tulcea 
A s e z a re d i n e p o c a n e o I i t i c ă. I a 

„ Cetate" : C. Moisil, Staţiunile preistorice, III, 
1910, p. 174. 

LUNGA, jud. Soroca, azi în URSS 
B i s e r i c a S f . C o n s t a n t 1 n, d in 1836 : 

G. Bezviconi, Comunicări. Mateflal istoflc din Basa
rabia, XXXIII. 1940, fa~c. 103, p. 46 47 [ctitor. mor
minte]. 

LUNGEŞTI. jud. Vî!cca 
Mănăstirea Mamu cu biserica Sf . 

N i c o I a e : A I. Lap€datu, Lucrările Comisiunii, 
1908, I, 1908, p. 133 [cercetare de către N. Ghika
Budeşti pentru I ucrări de conservare]; Raport general 
CM/, 1908, I. 1908, p. 179 (ccrcetarF]; Al . Lapec.Jatu , 
Lucrările Comisiunii, 1909, li, 1909, p. 45 (aprobare 
pentru reparaţii], p. 94 [surparea bolţilor turlei Pan
tocratorului]; Raport general CM/, 1909, li, 1909, p. 
184 [cerere de reparaţii]; I. D . Trajanescu, Schitul 
Staneşti (Vîlceo). IV, 1911, p. 17 , 18 [Constantin Brîn
coveanu rezideşte mănăstirea în 1696 şi înfiinţează 
acolo şi o mănăstire de maici]; I. Kalinderu, Al. Lape
datu, Raport general CM/ , 1910, IV , 1911, p . 37 [refa
cerea din zid a turlei Pantocratorului, învelirea clo
potniţei]; idem. Raport general CM/, 1911, V, 1912, 
p. 40 [restaurare]; I. D . Trajanescu, Anexe IV. Memoflu 
asupra lucrdrilor de restaurare executate în 1911 Io 
biserica fostei manăstiri Mamu (Vf/ceo), V, 1912, p. 47; 
I. Kal i nderu, Al. Lapedatu, Raport general CM/. 1912, 
V, 1912, p. 186 [restaurare]; N. Iorga, Portretele fui 
Constantin Brîncoveanu şi ole {omiliei sole, VIII, 1915, 
p. 49; Raport pe anul 1921, XV III. 1925, p. XII I [refa
cerea acoperişurilor, zidurilor şi coşurilor]; V. Dră
ghiceanu, Monumentele Olteniei./, XXIV, 1931, p.120-
121 [ruine chilii, ctitori, descriere, foto]; N. Ghika
B udeşti, Evoluţia arhitecturii. IV, XXIX, 1936, p. 8, 
14, 25, 36. 49, so. 63, 93, 104- 105, fig. 883-895; 
N. Iorga, O descriere din 1859 a monumente/or Ţării 
Romdneşti, XXX, 1937, p. 85 [ctitorie buzească, bine 
întreţinută; după Th. Margot, O viotorie]; I. D . Traja
nescu, Memoriu, ACM I. 1915, p. 57 [I ucrări efectuate 
în 1915). 

B i se r ic a d e Ie m n S f. T re i m e : N. 
Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii. IV , XX IX, 1936, 
p. 113, fig. 969, 971-975. 

LU PEN I, jud. Dorohoi, vezi Hudeşti, jud. Boto
şan i. 

LUPOAIA, jud . Mehedinţi 
B i s e r i c a S f . N i c o I a e ( ?) : Raport pe 

anu/ 1925. XVIII , 1925. p. XIX (diferite lucrări]. 
LUPŞANU. jud . Călăraşi 
B i s e r 1 c a S f. T r e i m e ( ?) : Raport pe 

anul 1925, XVIII, 1925, p. XVIII [diferite lucrări]. 
LVOV, azi în URSS 
Or a ş : Şedinţele Comisiunii, 1925, XVIII, 1925 

p. Vl[ridicarea une icruci pe locul unde au fost „tăiaţi" 
Ştefan Tomşa, Iancu Sasul şi Ion Vodă Potcoavă]; G. 
Bllş, Biserici sec. XVI, XXI, 1928, Indice; N. Iorga, 
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La flguration des evangel istes dans I' art rauma1n ct l'ecole 
chypriote-valaque, XXVI, 1933, p. 2-3 [tetraevan
ghel de la începutul secolului XVII făcut pentru Mitro
politul Anastasie Crimca]. 

Biserica ortodoxă Adormirea 
Ma 1 ci i Domnu I u i: V. Drăghiceanu, Cetă
ţuia din laşi. I. Studiu arheologic, VI, 1913, p. 151 [în 
această biserică a fost îngropat în mai 1685 Gheorghe 
Duca, mort în Polonia]; G. B:ilş, Biserici sec. XVI, XXI, 
1928, p. 7 [nimic moldovenesc în afară de stema ţării; 
meşteri din Ardeal]; P. P. Panaitescu . Fundaţiuni reli
gioase romtJneşti în Galiţia, XXI I, 1929, p. 1-8 [ctitori: 
Alexandru Lăpuşneanu. Petru Şchiopul, Aron Tiranul, 
Constantin Corniact negustor din Creta, Radu Mihnea, 
Miron Barnovski; biserica este refăcută în 1671 de 
Alexie Balaban, negustor din lanina, cu foto şi desen]. 

Casă de rugăciuni ortodoxă, 
a p o i c a p e I a S f. G h e o r g h e : P. P. Pana
itescJ, Fundaţiuni religioase romtlneşti în Galiţia, XXII 
1929 , p. 11 nota 2 [înfiinţată la 1787 de boierii refu
giaţi din Moldova, în casele contesei Potocka. La 1897 
în locul ei se clădeşte capela română]. 

Biserica Sf. O nufrie ( B asilitani) 
ortodoxă, apoi unită: P. P. Pa,aitescu, 
Fundaţiuni re/ igioase romtJneşti în Galiţia, XXI I, 1929, 
p. 8-9 [aci au fost îngropaţi între alţii: Ştefan Tomşa 
domnul Moldovei (1564), boierii Ioan Moţoc şi Petre 
Spancioc (1564), Omeliana fiica lui Iancu-Vodă Sasul 
(1598), împreună cu fratele ei Alexandru, adus aci 
în 1652, soţia marelu i vistier Nicoară Prăjescu (1610): 
donaţii, foto biserică]. 

B i s e r i c a o r t o d o x ă S f. P a r a s -
c hi va : P. P. Panaitescu, Fundaţiuni religioase romtJ
neşt1 fn Galiţia, XXII, 1929, p. 9-11 [ctitor: Constan
tin Corniact, 1603, restaurare în 1644 de către Vasile 
Lupu. catapeteasmă celebră, foto]. 

M 

MACAREUCA, jud. So roca , azi în URSS 
B i s e r i c ă d i n 1 8 5 4 : G . Bezvicon i. Co

municări. Material istoric din Basarabia, XXXIII, 1940, 
fasc. 103, p. 46 [ctitor]. 

MAGLAVIT, jud. Dolj 
C. Moisil, Staţiunile preistorice, III, 1910, p. 119. 
MAHALA, jud. Cernăuţi, azi în URSS 
A şez a re e n e o I i t i că : C. Ambrojevici, 

Raport, ACMI, 1942, p. 172-173 [ceramică pictată]; 
idem, Raport, ACMI, 1943, p. 95-96 [locuinţe primi
tive, figurine zoomorfe, vas-binoclu, ceramică]. 

MALDĂRU, jud. Olt, vezi 1) Mărunţei, jud. Olt; 
2) Bătăreni, jud. Olt. 

MALU, comuna Bîrla, jud. Argeş 
B i s e r i c a S f. T e o d o r T i r o n : Procese 

verbale, ACMI, 1943, p. 68 [restaurare]. 
MALURI, jud. Vrancea 
B i s e r i c a S f. N i c o I a e - M a I u r i R î m

n ic : Procese verbale, ACMI, 1943, p. 80 [lucrări de 
pictură] 

MALVA, vezi Remula. 
MAMORNIŢA, jud. Dorohoi, azi în URSS 
C. Moisil, Staţiunile preistorice, III, 1910, p. 173 

[pe harta lui Gr. Tocilescu] 
MAMU, comuna Mădulari, jud. Vîlcea 
P ia t r ă d e m o r m în t : Al. Lapedatu, Meş

terii bisericilor din Ţara Romdnească, V, 1912, p. 183 
[piatra de mormînt a unui mare spătar din 1597, azi 
la Muzeul Naţional din Bucureşti] 

MAMU, mănăstire, vezi Lungeşti, jud. Vîlcea. 

23 

MANA, jud. Orhei, azi 1n URSS 
B i se r i că d i n 1 8 4 5 : G. Bezviconi, Comu

nicări. Material istoric din Basarabia, XXXIII. 1940, 
fasc. 103, p. 46 [ctitor] 

MANASIA, vezi Urziceni, sat Manasia, jud. Ialo
miţa 

MANGALIA, vezi municipiul Constanţa, oraş 
Mangalia. 

MANGOP, Crimeea, URSS 
Pa I a t u I : G. Balş, Chenarele ferestrelor bise

ricii din Dolheştii-Mori, XXII, 1929, p. 162-164 [lu
crate de meşteri armeni din Mangop, foto] 

MANIAVA, vezi Schitul Mare, în Pocuţia. 

MARAMUREŞ, judeţ 
V. Brătulescu, Biserici din Maramureş - Intro

ducere, XXXIV, 1941, p. 3-7; idem . Biserici de lemn 
din Maramureş, XXXIV, 1941, p. 9-150 +XXXIV pi.+ 
hartă, indice alfabetic p. 153-159. tablă de materii 
şi tabela ilustraţiilor p. 161-165 [cu planvri şi foto]. 

MARGINEA, vezi Războieni, jud. Neamţ 

MARIŢA, jud. Vilcea 
B i se r i că : P. Demetrescu, Lucrări executate 

în 1926, XIX, 1926, p. XIV 
MASTACĂN, corn. Borleşti, jud. Neamţ 
A ş e za re « C u c u te n i B » : C. Mătasă, 

Cercetări din preistoria judeţului Neamţ, XXXI, 1938, 
p. 125-126. 

MATCHAN, vezi Cappadocia 
MATEICI, Serbia, Iugoslavia 
Biserică: N. Ghika-Budeşti, Arhitecturo Bi

sericii Domneşti, X-XV I, 1917-1923, p. 109 [mari 
asemănări ca plan cu Biserica Domnească; plan la p. 
108; clădită de Şt . Duşan (1331-1355)]. 

MAUROCASTRO, vezi Cetatea Albă. 
MĂCICAŞU, jud. Cluj 
RSR Cluj 1925, XVIII, 1925, p. XXI [cercetarea 

monumentelor epigraflce]. 
MĂCIN, jud. Tulcea 
C e t a t e a r o m a n ă A r r u b i u m : C. Moi

si I, Mormîntul ontic de la Măcin, 111, 191 O, p. 48 [sarco
fag, descriere]; idem, Cetatea « Biroe». IV, 1911, p. 
45; idem, Două morminte antice din Dobrogea, IV. 1911, 
p. 125-127 [la punctul Suluc, cu foto]: N. Iorga, 1n 
legătură cu o « Călăuză» necunoscută o maiorului D. 
Popazoglu, XXXII, 1939, p.146 [menţiune]. 

MĂGLAŞI, vezi Păuşeşti-Măglaşi, jud. Vîlcea. 
MĂGURA, jud. Vîlcea 
B i s e r i c a S f. I o a n B o t e z ă t o r u I : Şe

dinţele Comisiunii, 1924, XVII, 1924, p . X [spălarea 
picturii]. 

MĂGURA, jud. Vrancea 
Biserică: Procese verbale, ACMI. 1943, P· 

56 [restaurare]. 
MĂGURA-CUNEŞTI, vezi Cuneşti, jud.. Ialomiţa 
MĂGURA OCNEI, schit, vezi Tîrgu Ocna. 
MĂGURENI, jud. Prahova 
P a I a t u I C a n t a c u z i n i I o r : T. Soco-

1 esc u, Cosa lu i Hogi Prodon din Ploieşti, IX, 1916, p. 
89 [ianunţă un studiu despre palat în numărul urmă
tor]; V. Drăghiceanu, Coso Contocuzinilor din Măgu· 
reni, XVII, 1924, p. 12-45 [istoric, descrie re cu pia· 
nuri, despre familia Canta<;uzino şi Măgureanu, foto 
ru'ne, jurnalul săpăturilor (p. 42-45), obiecte găsite]; 
C. Moisil, Manete găsite la Măgureni, XVII, 1924, P· 
45; N. Ghika-Budeşti. Evoluţia arhitecturii. IV, XXIX , 
1936, p. 21, 114-115, 116; Procese verbale, ACMI , 
1914, p. 57 [cercetarea ruinelor]. 

B i s e r i c a S f. T r e i m e ( p a r a c I i s u 
c ase i M ă g u re n i I o r) : V. Drăghiceanu. Pisanie 
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bisericii Măgureni-Prohova , VII, 1914, p . 144; idem, 
Casa Cantacuzinilor din Măguren i, XVII, 1924, p. 14-
27, 39 [pisa nie, pictură, descriere, foto pictură, tîmplă 
şi interior cu fereastră]; Sedinţele Comis iun ii , 1924, 
XV II, 1924, p. VI [clişee executate), p. X [restaurarea 
tîmplei se va face în atelierele CMI]; Raport pe anul 
1925, XVIII, 1925, 1, p. XVI II [dife rite lucrări; Tablou 
de lucrări, XVII I, 1925. p. X IX. [restaurarea şi conso
lidarea tîmplei în 1924-1925); N. Io rga, Les arts mi
neurs en Rouman ie . Seconde partie, XXVI, 1933, p. 149 
[iconostas] ; N. Gh'ika-Budeşti, Evo l uţia arhitecturii. 
IV, XXIX, 1936, fig. 1070 - 1072 [uşi împărăteş ti, inte
rior şi tîmplă]; idem, Artele minore bizantine şi româ-ie, 
XXX, 1937, p. 173 [catapeteasm~]. 

MĂLĂ!:ŞTI, jud. O r hei , azi în URSS 
Biserică d i n 1 9 O O : G. Bezviconi , Comu

nicări. Material istoric din Basarabia, XXXIII, 1940, 
fasc. 103, p. 45 [ctitor, morminte]. 

MĂLĂEŞTI, jud . Prahova, vezi Mălăeşti i de Sus, 
jud . Prahova . 

MĂLĂEŞTll DE SUS , vezi Plopeni, jud. Prahova. 
MĂLĂEŞTl-ZLĂTARI, vezi Zlătari, jud . Dolj. 

MĂLDĂRU, vezi Ma l dăru, jud . Olt. 
MĂLDĂREŞTI, corn. Măldăreşti, jud . Vîlcea 
Cu I a nouă, Mă Id ă re s cu - Duc a : I. D. 

T rajanescu, Biserica şi culele din Măldăreşti (Vi/cea). 
III. Cula cea nouă, V, 1912, p. 61, 71 - 78 [descriere, 
foto, relevee, planuri, desene cu ornamentaţii şi cămi
nur i]; V. Drăghiceanu, Monumentele Olteniei . li, XXVI. 
1933, p. 64 - 65 [descriere, foto, plan]; N . Ghika
Budeşti, Evoluţia arhitecturii, IV, XXIX, 1936, p. 118, 
Cu I a Veche - Grece an u : I. D . Trajanescu . 
Biserica şi cu/e/e din Măldăreşti (Vi/cea). li. Cula cea 
Veche, V, 1912, p. 60, 65-71 [descriere, istoric, re
levee, planuri, foto); N. Gh i ka-Bud eşt i, Evoluţia arhi
tecturii. IV, XXIX, 1936, p. 118, fig. 1050 - 1051. 

B i s e r i c a S f. M i h a i I. S f. N i c o I a e ş i 
Sf. Gheorghe : I. D . Trajanescu, Biserica şi cu/ele 
din Măldăreşti (Vîlcea), V, 1912, p. 60, 62, 63-65 
[pisanie, descriere, pictură, plan, releveu faţadă, 
foto]; Raport pe anul 1925, XVIII, 1925, p . XVIII [dife
rite lucrări]; V. Drăghiceanu, Monumentele Olteniei. 
li, XXVI, 1933, p . 64 [descriere, inscripţie]; N . Ghika
Budeşti, Evoluţia arhitecturii. IV, XXIX, 1936, p . 8, 
20, 25. 26, 35, 36, 45, 64-65, 118, 120, 122, fig. 261-
264; idem, l'ancienne architecture, XXXV, 1942, 
p. 52, pi. XXIX. 

MĂLURENI, jud. Argeş 
Bi serica Adormirea Maicii Dom

n u I u i : M. Golescu, Biserica din Bohari, XXXV, 
1942, p . 188 - 190 [pisanie, ctitor, descriere, releveu, 
foto]; Biserici declarate monumente istorice, ACMI, 
1942, p. 13; ibidem , 1943, p. 14; Procese verbale 
ACMI, 1942, p. 19 [clasare], p . 62 [consolidare du pă 
cutremur]. 

MĂLUŞTENI, jud. Vaslui 
B i s e r i c a S f. N i c o I a e ( ?) : Raport pe anul, 

1925, XVIII, 1925, p . XVIII [acorda re de ajutor ]. 
MĂMĂIEŞTll-NOI, jud . Cernăuţi, azi în URSS 

Bi serică de lemn : I. Nistor, P. Luta, 
RSR Cernăuţi 1933- 1934 , XXVIII, 1935, p . 65 -

0

66 
[biserica este mutată lingă Rarancea, jud . Cernăuţi). 

MĂNĂILEŞTI, jud. Vîlcea 
Bi serica Înălţarea Domnul ui şi 

fostu I u i schit : Al . Odobescu, Schiturile şi 
metoaşele mănăstirii B istriţa din Vîlcea , I, 1908, p. 
105 - 106 [fo to, inscripţii, pi sani e ]; N . Ghika-Budeşti, 
Evoluţia arhitec turii . III. XXV, 1932, p. 87. 

MĂNĂSTIOARA. vezi Siret, jud . Suceava. 
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MĂNĂ S TIRE A, jJd . Dlmboviţa 
M ănăstirea Cobia cu bis erica Sf. 

Nic o I a e : G. Bal ş, N . Ghika- BJdeşti, Messembria, 
V, 1912. p. 2J; N . Io rga, Două mănăstiri dîmboviţene. 
I. Mănăstirea Cabia, XXII, 1929 , p. 20 - 23 [ istori c. 
descriere, i "lscr ipţii. foto]; N . Ghika-Budeşti, Evoluţia 
arhi tecturii. li . XX III , 1930, p. 21-22 şi 35 - 36, fig . 
162-173, 189; N . Iorga, Les arts mineurs en Roumanie. 
Seconde part ie, XXVI, 1933 . p. 148 [uş i]; N. Ghika
Budeşti, Artele minore bizantine şi romilne, XXX, 1937, 
p. 173 [usi aflate acum la muze ul din Sinai a]; N . Iorga. 
Monumentele noastre şi opero Comisiei Monumentelor 
Istorice , XXXI, 1938 , p. 59 [restau rare CM!, scurtă 
descriere, foto la p. 55); N. Ghika-Budeşti, l'ancienne 
architecture, XXXV, 1942, p . 28, 29, pi. XIII, XIV. 

MĂNĂSTIREA CAŞIN, jud. Bacău 
B i s e r i c a A d o r m i r e a M a i c i i D o m

n u I u i : Procese verbale, ACMI, 1943, p . 58 [restau
rare ]. 

Mănă s tirea Ca ş incu bise ricaSf-ţi i 

Ar hang he Ii : Raport general CM/, 1907, I, 
1908, p. 37-38, 39-40 (notă) [l u crări de întreţ in ere si 
reparaţii începute în 1906, foto I;; p. 39 , 40 , 42 şi 
plan,p . 41); Al. Lapedatu, lucrările Comisiunii, 1908, I 
1908, p . 133 [se cer explicaţii privind cererea de dă
rîmare a unor clădiri d in curtea mănăstirii]; Raport 
general CM/ , 1908 , I, 1908, p. 179 [cerere de nou raport 
înainte de dărîmarea clădirilor]; Şedinţele Comisiunii, 
1913, VI , 1913, p. 96 [anchetă în urma dărîmării clă
dirilor fără aviz CM!]; V. Drăghiceanu. Cetăţuia din 
laşi. I. Studiu arheologic, VI, 1913, p . 154 [Vasi le Ceau
rul se in stalează la măn ăstire cu 200 catane austriece, 
în 1717 «prin trădarea egumenului»]: Şedinţele Co
misiunii, 1924, XVII, 1924, p . li [proces; recepţie lu
crări]; idem, 1925, XVIII, 1925 . p. IV [despăgubiri 
pentru ince ndierea bisericii), p. VII [reparaţii]: Raport 
pe anul 1923, XVIII. 1925, p. XV [acordarea de fonduri]; 
Şedinţele Comisiunii, 1926, p . V, VII [ lemnări e pentru 
reparaţii), p. VII [restaurare încredinţată arh itectului 
Sţerian], p. VIII [săpături la mormîntul din biserică]; 
S. Becu , lucrări executate în 1926 . li, XIX, 1926, p. XII I 
[refacerea turl e i Pantocratorului şi învelitorilor, ten
cuieli inte rioare]: P. Demetrescu, lucrări executate 
în 1926. III, XIX . 1926, p . XIV; V. Drăghiceanu, 
Bibliografie, XXII, 1929, p . 46 [recenzie la I. D . Şte
fănescu. l'~volution de la peinture religieuse]; N. Iorga, 
Noi obiecte de artă găsite la Ierusalim, În mănăstirea 
Sf. Sava şi Muntele Sinai, XXIV, 1931, p . 183 [termi
narea bisericii de către patriarhul Dosoftei al Ierusa
limului]. p. 186-187 [dăruirea unei evanghelii]; 
N . Ghika-Budeşti. Raport de activitate pe anul 1929. 
XXVI, 1933, p. 142 [fond ur i pentru tîmplă nouă) ; 
Procese verbale, ACMI. 1941, p. 34 [aprobare reparaţii]; 
ibidem. 1915, p. 25 [I ipsă de fonduri CMI pentru re
paraţii]. p . 41 [reparaţ i a acoperişului]; ibidem. 1942, 
p. 21 [l ucrăr i la clopotniţă). p. 24-25 [consolidarea 
bisericii şi clopotniţei]. p. 47 [se poate folosi şiţă la 
învelitoare dacă nu mai circu l ă t renul care a provocat 
incendiul). 

MĂNĂSTIREA HUMORULUI, jud. Suceava 
Mănăstirea Humorului cu biserica 

Sf. G h e o r g h e : I. Strzygowski, Comori de artă 
În Bucovina, VI, 1913, p . 129 - 131 [bogăţia picturii]; 
Şedinţele Comisiun ii, 1924, XVII, 1924, p . I, V [evanghe
liarul, aflat la Comisie , este predat Consistoriului 
arhiepiscopiei ortodoxe a Bucovinei); P. Luţia , RSR 
Cernăuţi 1921 - 1925. Secolul al XVI-iea, XIX, 1926, 
p . 127 [datare]; ide m, RSR Cernăuţi 1922, XIX, 1926, 
p. 182- 183 [reparaţi e acoperiş]; idem, RSR Cernăuţi 
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1923. XX, 1927. p . 37 [reparaţie acoperiş], p. 41 ['ten
ci.;ire]; G. Bllş, Biserici sec. XVI, XXI, 1928, p. 21-31 
[descriere biserică], p. 89 [mănăstirea], p. 271 [pic
tură], p. 331-334 [pietre de mormînt], p. 348 [in
scripţii] şi Indice; V. Drăghiceanu, Bibliografie, XXII, 
1929. p. 45 [recenzie la I. D. Ştefănescu, L'evolution 
de la peinture religieuse]; N. Iorga, Les arts mineurs 
en Roumanie. Seconde partie, XXVI, 1933, p. 146-147 
[t·on]; I. Nistor, P. Luţa, RSR Cernăuţi 1933-1934, 
XXVIII, 1935, p. 68 [adunare de fonduri pentru repa
raţii]; P. Luţa, RSR Cernăuţi 1936, XXX. 1937, p. 92-93 
[despre restaurarea turnului de pază, zidit în 1641 
de Vasile Lupu], p. 95 [cerere de experţi în arhitectură 
şi ~ictură ]; N. Ghi ka-Budeşti. Artele minore bizantine 
şi romdne, XXX, 1937, p. 172 [evangheliar, jeţ]; Buco
v1ra. Proces verbal No.1, ACMI, 1943, p. 17 [se aprobă 
acoperirea turnului clopotniţei]. 

MĂNĂSTIREA NEAMŢ, jud. Neamţ 
M ă n ăst i ~ea N ea m ţ, c u : 

a) B i s e r i c a I n ă I ţ a r e a a I u i Ş t e fa n c e I 
Mare, biserica Sf. Ghorghe, clopot
n i ţ ă, t u r n etc . ; N. Iorga, Ştefan cel More şi 
Mănăstireo Neamţului. III, 1910, p. 97-106 [istoric 
(primul ctitor; Petru Muşat), manuscrise, odoare, 
pietre de mormînt, foto]; Al. Lapedatu, Cîtevo cuvinte 
drep: postfaţă Io albumul « Odoarele de la Neamţu şi 
Secu», IV, 1911, p.160-161;1. Kalinderu,AI. Lapedatu, 
Report general CM/. 1911, V, 1912, p. 41 [lucrări de 
întreţinere şi conservare]; idem, Raport general CMI, 
1912. V, 1912, p.188 [lucrări de întreţinere]; Al. Lape
datu, Noi documente cu privire Io formo ocopereminte
/or vechilor biserici moldovene, VII, 1914, p. 193-194 
[cu reproducere a două gravuri din 1816 - 1817]; 
G. Bal ş, Bisericile lui Ştefan cel Mare, XVIII, 1925, 
p. 98-111, 168, 266-267 [clopote], 287-289 şi 
Ind ice; Şedinţele Comisiunii, 1925, XVIII, 1925, p. VIII 
[reparaţii]; C. I. Karadja, Notiţă despre unele miniaturi 
înfăţişînd pe Matei Vodă Basarab şi pe doamna Elena, 
XIX. 1926, p. 54 [evangheliar din 1429, aflat la Biblio
teca Bodleiană]; Şedinţele Comisiunii, 1926, XIX, 1926, 
p. I [curăţirea icoanelor], p. VII [restaurarea mănăs
tirii de arhitect Sterian, cerere de documentaţii de 
la mănăstire], p. XII [descojirea pereţilor exteriori 
ai bisericii I ui Ştefan]; P. Demetrescu, Lucrări executate 
în 1?26, XIX, 1926, p. XIV; G . BJlş, Biserici sec. XVI, 
XXI. 1928, p. 152 [pridvor, clisiarniţă], p. 279 [pictura 
bisericii mari], p. 339 [piatră de mormînt] şi Indice; 
V. Drăghiceanu, Un epitaf ol mitropolitului Ştefan din 
anul 1652, XXII, 1929, p. 30-31 [epitaf din 1437 al 
egumenului Siluan]; N. Iorga, Cea moi veche icoană 
din h1oldovo, care însă nu e veche, XXIV, 1931, p. 29-30 
[dăruită de Ioan Paleologu! lui Alexandru cel Bun]; 
idem, Icoano romdnească, XXVI, 1933, p. 6 [icoană 
cu două feţe dăruită de Ioan Paleologu! mitropolitului 
losi '. foarte deteriorată]; Şedinţele Comisiunii, 1932, 
XXVI. 1933, p . 96, 97 [spălarea picturilo r la biserica 
mace); N. Iorga, Monumentele istorice în vechea noastră 
lite•atură. XXVI, 1933, p.103, 107 [desene de A. Asachi, 
1868); N . Gh i ka-Budeşti, Oficiale. Raport de activi tace 
pe anul 1929, XXVI, 1933, p. 141 [I ucrări de conservare]; 
idem, Oficiale. Raport de activitate pe anul 1930, XXVI, 
1933, p. 143 [restaurarea turlei]; N. Iorga, Les arts 
m1~eurs en Roumanie . Seconde partie, XXVI, 1933, 
p. 151 [epitaf, epitrahil); N. Ghika-Budeşti, Oficiale. 
Raport de activitate pe anul 1931, XXVI, 1933, p. 189 
[reparaţii acoperiş, restaurare faţade); idem, Oficiale . 
Me...,,oriul pe 1932, XXVI, 1933, p. 190 [procurare 
de piatră de talie, restaurarea soclului bisericii), p. 191 
(ce ~cetarea picturii]; idem, Artele minore bizantine 
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şi romdne, XXX, 1937, p. 169 [icoană dăruită lui Ale
xandru cel Bun de Ioan VIII Paleologu!], p. 170 [evan
ghelie din 1436), p. 171 [evanghel ii), p. 173 [epitaf]; 
N. Iorga, Cronică, XXXII, 1939, p. 143 [despre un 
epitaf de la Ştefan cel Mare, reprodus în ATG, martie
iunie 1940); Procese verbale, ACMI, 1914, p. 42 [octoihul 
tipărit la Neamţ în 1816 reproduce forma iniţială a 
acoperişului bisericii), p. 4.5 [se aprobă la biserică 
numai lucrări de conservare]; Gh. Lupu, Memoriu, 
ACMI, 1914, p. 65 [nu s-au făcut lucrări în 1914]; Pro
cese verbale, ACMI, 1943, p. 47, 48 [cercetare CMI 
în vederea restaurării], p. 52, 57 [acceptarea soluţiei 
lui Şt. Balş pentru restaurarea acoperişului bisericii 
I u i Ştefan ce I Mare], p. 57 [restaurarea ci ăd i ri I or din 
incintă, refacerea aşa-zisului baptisteriu), p. 60 [res
taurarea mănăstirii după planurile lui P. Antonescu), 
p. 61 [arhitectul D . Dabarlanga va conduce lucrările 
de restaurare), p. 63, 83 [refacerea acoperişului bise
ricii mănăstirii cu foi de plumb]; 
b) S c h i t u I P o c ro v c u b i s e r i ca Ac o pe
r ă m î n t u I M a i c i i D o m n u I u i : Şedinţele Co
misiunii, 1913, VI. 1913, p. 95 [aprobare reparaţii]; 
c) Cruce din apropierea mănăstirii 
Neamţ: V. Drăghiceanu, Inscripţii: pe o cruce din 
cerdacul muntelui Rusu, Mănăstireo Neamţul, VIII, 1915, 
p. 143 [despre icoana dăruită de Ioan Paleologu! îm
păratul Bizanţului , ascunderea ei în pămînt în 1821, 
de frica turci lor]. 
d) S c h i t u I V o v i d e n i a : Şedinţele Comisiunii 
1913, VI, 1913, p._ 95. [aprobare reparaţii] . 

MĂNECIU-PAMINTENI. jud. Prahova 
Biserica Adormirea Maicii Dom

nu I u i : V. Brătul escu, Biserici din Valeo Teleojenului, 
XXXI. 1938, p. 175-177 [descriere, pictură, pisanie. 
inscripţie, foto]. 

MĂNECIU-UNGURENI, jud. Prahova 
Biserica Sf. Nicolae: V. Brătulesc u, 

Biserici din Valeo Teleojenului, XXXI. 1938, p. 177-181 
[pi san ie, pictură, inscripţii, foto). 

MĂNEŞTI, jud. Prahova 
C. Moisil, Istoricul cercetări/or preistorice, III. 1910, 
p. 116 [săpăturile lui C. Boll iac. colecţia sa]; idem, 
Staţiunile preistorice, III, 1910, p. 121 [arme şi unelte 
de silex aflate la Muzeul de Antichităţi din Bucureşti]. 

MĂRĂŞTI , jud. Bacău 
Bi s e r i ca pa ro h i a I ă: Procese verbale, ACMI, 

1942, p. 61 [restaurare]. 
MĂREŞTI, vezi Mărăşti, jud. Bacău. 
MĂRGĂRITEŞTI, jud. Buzău 
Bis e r i ca S f. N i co I a e: Şedinţele Comisiu

nii, 1924, XVII, 1924, p. V [aprobarea învelirii din 
nou fără schimbare de formă]. 

MĂRGINENI, jud. Neamţ 
A ş e za r e « C u c u t e n i B » ş i g e t O· 

ro ma n ă : C. Mătasă, Cercetări din preistoria jude
ţului Neamţ, XXXI, 1938, p. 124-125 [«pe dealui 
lui Tănase»]. 

MĂRGINENII DE JOS , jud. Prahova 
Casa Ca n tac u zi n o : Al. Zagoritz. Bise

rico şi coso din Mărgineni, XIX, 1926, p. 112 - 119 
[foto şi desene]; N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii. 
IV, XXIX, 1936, p . 14, 116. 

Biserica Adormirea Maicii Dom
nu I u i : Al. Lapedatu, Lucrările Comisiunii, 1909, 
li, 1909, p. 96 [cerere de I ucrări de reparaţie şi între
ţinere]; N. Iorga, Les orts mineurs en Roumonie. Seconde 
poreie, XXVI, 1933, p. 150 [pupitru] . 

Mănăstirea Mărgineni cu biserica 
Sf - ţi i M i ha i I ş i G a v r i I : A. Zagoritz, Bise-
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rica şi casa din Mărgineni. XIX, 1926, p. 108-112. 
[ruine, foto ş i desene]; V. Drăghiceanu, Însemnări. 
Mănăstireo Mărgineni (Prahova). XXIV, 1931, p. 46-47 
[inscripţii pe odoare]; N . Ghika-Budeşti. Evoluţia 
arhitecturii. IV, XXIX, 1936, fig. 1056 [iconostas]; 
Procese verbale, ACMI, 1942, p . 43 [consolidarea bi
sericii după cutremur]. 

MĂRUNŢEI, corn. Coloneşti, jud. Olt 
B i s e r i c a S f. N i c o I a e : Sedinţe/e Comi

siunii, 1926. XIX, 1926, p. IX [refacere~ acoperişului]; 
Procese verbale, ACMI, 1942, p. 57 [aprobare deviz]. 

MĂŞCĂUŢI, jud . Orhei, azi în URSS 
Bise r ică din 1851 : G. B~zviconi, Co

municări. Material istoric din Basarabia, XXXIII, 1940, 
fasc. 103. p. 45 [morminte]. 

MĂTĂSARU, jud. Dîmboviţa 
Conac brîncovenesc: V. Drăghiceanu, 

Curţile domneşti brlncoveneşti. Curţi şi conace fărÎmate, 
IV, 1911, p. 51. 

Biserică : Procese verbale, ACMI, 1943, p. 27 
[aprobare I ucrări]. 

MĂTEŞTI. jud. Buzău 
Biserica Sf-ţii Constantin şi Elena 

N. Iorga, Biserica din Măteşti, XXVII, 1934, p. 68-69 
[pisanie, descriere, restaurare secolul XIX, foto]. 

MĂŢĂU, jud. Argeş 
Cruci v e c h i : P. Coman, Cete moi vechi 

cruci ale Măţăului (Muscel), XXIV, 1931, p. 102 - 104 
Crucea Burţii, 1721, cruce în cartierul Chilii, 1728;etc. 
V. Brătulescu, Inscripţii de curînd descoperite. li . Pie
trele de mormlnt de la Suslăneşti-Musce/, XXXIII, 1940, 
p. 12 [cruce din timpul lui Constantin Brîncoveanu]. 
MĂXINENI , jud. Brăila 

Biserica Naşterii Sf. Ioan Bote
zătorul a fostei mănăstiri Măxineni : 
N. Iorga, Inscripţia de la Măxineni, XXIV, 1931, p. 30- 32 
[adusă la muzeul din Sinaia, după dărîmarea bisericii, 
foto]. 

MĂXINENI, jud. Ilfov, vezi Grădiştea, jud. Ialo-
miţa. 

MECULEŞTI, vezi Piteşti, jud. Argeş. 
MEDELENI, jud. Bacău 
B i s e r i c a S f - ţ i i V o i e v o z i : Procese ver

bale, ACMI, 1942, p. 60 [consolidare după cutremur]. 
MEDIAŞ, jud Sibiu 
O r a ş : N. Iorga, Vederi ardelene ln cartea unui 

engles, XXXIII, 1940, p. 2 [după Charles Boner, Ar
dealul, ţara şi oamenii, Leipzig, 1868]. 

Bi s e r i ca e va n g h e I i că : I. Martian, Un 
giuvaer domnesc pierdut. Ştiri şi documente cu privire 
Io marea cruce de aur o lui Alexandru Lăpuşneanu, VI, 
1913, p. 78-81 [documentele publicate sînt în limba 
germană]. 
MEHADIA, jud. Caraş-Severin 

Or a ş : N. Iorga, Vederi ardelene în carteo unui 
engles, XXXIII, 1940, p. 1 [după Charles Boner, Ar
dealul, ţara şi oamenii, Leipzig, 1868, descrierea Băi lor 
Herculane]. 

Castru roman: C. Daicovici, Raport, ACMI, 
1942, p. 103-1 04 [săpături începute în 1930, rezul
tatul săpăturilor din 1942] . 

Biserica Sf. Nic o I a e : N . Iorga, Arto 
rom6nească În Banatul muntos, XXXI, 1938, p. 148 
[foto biserică], p. 166 [pictură din 1830]. 
MEHEDINŢI, judeţ 
D. Berciu, Săpături, XXVIII, 1935, p. 26 - 27. 

MEIDANCHIOI, vezi Valea Teilor, jud. Tulcea. 
MENE DIC, mănăstire, vezi Vinti lă Vodă, jud. 

Buzău . 
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MERA , jud. Cluj 
RSR Cluj 1925, XVIII, 1925, p. XXI [cercetarea mo 
numentelor epigrafke]. 

MERA, jud. Vrancea 
• Mănăstirea Mera cu biserica Sf-ţii 
lmpărati: N. Io rga, Biserici focşănene, XX II, 
1929, p. 27-28 [icoane, cărţi]; idem, Cronică. Ctitorii 
mănăstirii Mira, XXII, 1929, p. 142; idem, Monumentele 
istorice În vechea noastră literatură, XXVI, 1933, p. 
101 -102, 106, 108 [descr isă de Gheorghe Asachi 
în 1835; inscripţie, documente, desen]; idem, Les 
arts mineurs en Romanie . Seconde partie, XXVI, 1933, 
p. 147 [jeţ episcopal]; N . Ghika-Budeşti, Artele minore 
bizantine şi rom6ne, XXX. 1937, p. 172 [strane]; Pro
cese verbale, ACMI. 1915, p. 36 [reparaţii]; idem, 
1942, p. 74 [consolidare după cutremur a bisericii 
şi incintei]. 

MESENTEA, jud. Alba 
Schitul Mesentea cu biserica orto

d o x ă C u v i o as a Pa ras c h i va : RSR Cluj 1925, 
XVIII, 1925, p. XVIII [lucrări de restaurare şi între
ţinere]: N. Iorga, Două biserici ardelene, XXII, 1929, 
p. 26 [de lemn în 1672, apoi de cărămidă; restaurare 
greşită a arhitectului Wagner, pictură]; V. Brătu lescu, 
Biserici din Transilvania . Biserici întărite, XXX, 1937, 
p. 19 - 21, 32-33, 40-41 [foto şi relevee]. 

Biserică de lemn dăruită satului 
Oi e j de a : V. Brătulescu, Bisenci din Transilvania. 
Biserici lntărite, XXX, 1937, p . 19-20. 

MESSEMBRIA, vezi Nesebăr, Bulgaria. 
METEU, jud. Dolj 
Biserică: Şt . Ciuceanu, Raport, ACMI, 1914, 

p. 107 [părăsită]. 
MICEŞTI, jud. Argeş 
St a ţ i u n e p re i st o r i că ( ?), pe r î u I 

Doamnei : C. Moisil. Staţiunile preistorice, III, 
1910, p. 120 [toporaşe şi ciocane de serpentină, diorit 
şi ofit aflate în colecţia maiorului Pappasoglu]. 

MICLEŞTI, corn. Banca, jud . Vaslui 
B i s e r i ca Sf. N i co I a e : Procese verbale, 

ACMI, 1942, p. 43 [consolidare după cutremur], p. 61 
[restaurare]. 

Ml CLEŞTI, jud. Orhei, azi în URSS 
Biserică din 1802: G. Bezviconi, Co

municări. Material istoric din Basarabia, XXXIII, 1940, 
fasc. 103, p. 46 [ctitori]. 

MICŞUNEŞTll-MARI, jud. Ialomiţa 
Biserica Naşterea Maicii Do mnu

lui, Sf. Ioan, Sf. Gheorghe şi Sf. 
Nic o I a e : Raport general CM/, 1907, I, 1908, p. 42 
[cerere de clasare] , p. 43 [planificare lucrări]; Al. 
Lapedatu, Cronică. Noi monumente istorice, I. 1908, 
p. 47; idem, Lucrările Comisiunii, 1908, I, 1908, p. 90 
[clasare]; Raport general CM/, 1908, I, 1908, p. 181 
[ctitori, clasare]; Al. Lapedatu, Lucrările Comisiunii, 
1909, li, 1909, p. 143 [N. Ghika-Budeşti trimis să 
cerceteze starea bisericii]; Raport general CM/, 1909, 
li, 1909, p. 184 [cerere de lucrări de întreţinere]; 
Şedinţele Comisiunii, 1913, V, 1913, p. 95 [cercetarea 
cererii de reparaţii]; N . Ghika-Budeşti, Evoluţia ar
hitecturii. IV, XXIX, 1936, p . 12, 15, 25, 27, 29, 34, 
36, 61, 62, 95, 97-98, 100, 120, fig. 775 - 785; Noi 
monumente istorice (decrete regale), ACMI, 1914, 
p.17-18 [decretai regelui Ferdinand, raportor l.G .Du
ca, contrasemnat de P. Gârboviceanu]; Procese verbale; 
ACMI, 1914, p. 56 [va fi declarată monumenti storic]; 
V. Drăghiceanu, Biserica din Micşuneştii-Mori (Ilfov), 
ACMI, 1914, p. 87-92 [istoric, pictură, morminte, 
inscripţii, propunere· de clasare, foto]; Procese verbale, 
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ACMI, 1915, p.19-20 [împrejmuire); N. Ghika-Budeşti, 
Memoriu, ACMI, 1915, p. 51 [studii]; Biserici declarate 
monumente istorice, ACMI, 1942, p. 12; ibidem, 1943, 
p. 13. 

MIERA, vezi Mera, jud. Vrancea. 
MIHAIL KOGĂLNICEANU, jud. Constanţa 

C. Cornescu, [Scrisoare către I. Ghibănescu], ACMJ, 
1915. p. 118 [descoperirea unei inscripţii romane]. 
MIHAILOVOGRAD, Bulgaria 

Cetate a : M. Popescu, Cetăţile turceşti din 
pre jurul Principatelor Romllne, XX, 1927, p. 85-86 
[descriere, plan şi vedere). 
MIHĂEŞTJ, jud. Vîlcea 

B i s e r i c a S f . N i c o I a e : Raport pe anul 
1925, XVIII, 1925, p. XVIII [săpături şi reparaţii]; 
Şedinţele Comisiunii, 1926, XIX, 1926, p. IX [lucrări 
de reparaţii]; I. Vîrtosu, Biserici de lemn XXVI, 1933, 
p. 188 [pisanie]; N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii 
IV, XXIX, 1936, p. 61, fig. 192-196; idem. L'oncienne 
architecture, XXXV, 1942, p. 51, pi. XXV. 
MIHĂJŢA, jud. Dolj 

«Cetate a J id o vi I or» : Şt. Ciuceanu. Ra
port, ACMI. 1914, p. 102 [cărămizi groase găsite]. 
MILEŞTI, jud. Vîlcea 

Biserica Sf . Ioan Botezătorul: 
M. Gol eseu, Un arhitect romlln de Io Tnceputul veacului 
al XIX-iea: meşteru/ Ilie Gulie, XXXVI, 1943, p. 109. 

MILIŞĂUŢI, jud. Suceava 
Bi s e r i ca Sf. P roc o p i e , r u i n e: Al. La

pedatu, O biserică a lui Ştefan-cel-Mare în Ţara Ro
mllnească, III. 1910, p. 107-108 [zidită în amintirea 
luptelor de la Rîmnicul Sărat]; G. Balş, Bisericile lui 
Ştefan ce/ Mare, XVIII, 1925. p. 23-27 şi Indice; P. Lu
ţia, RSR Cernăuţi 1921-1925. Secolul al XV-iea, XIX, 
1926, p. 127 [datare, distrusă în 1917): idem, RSR 
Cernăuţi 1919-1920, XIX, 1926, p. 128 [distrusă pînă 
la temelie în timpul primului război mondial, descriere, 
pisanie]: V. Brătulescu, Elemente profane Tn pictura 
religioasă, XXVII, 1934, p. 66 şi nota 1 [Icoana votivă 
a Sf. Procopie, biserica a fost dărîmată de austrieci 
în timpul războiului]; R. Gassauer, Teracote sucevene, 
XXVIII, 1935, p. 149 [teracote găsite în biserică). 

MJNCENJl-DE-JOS, jud. Orhei, azi în URSS 
Biserică : G. Bezviconi, Comunicări. Material 

istoric din Basarabia, XXXIII, 1940, fasc. 103, p. 45 
[morminte]. 

MINEU, jud. Sălaj 
St aţi un e preistorică : RSR Cluj 1925, 

XVIII, 1925, p. XXI [săpături arheologice). 
Biserica grec o - ca to I ic ă : RSR Cluj 1925, 

XVIII, 1925, p . XXI [vizitare). 
Biserica reformată, cu clopotniţă 

de Ie m n : RSR Cluj 1925, XVIII. 1925, p. XXI [vi
zitare). 

MIRA, vezi Mera, jud Vrancea. 
MIRCEŞTI, jud. laşi 
Casa I u i V as i Ie A Ie c sa n d r i : N. Iorga, 

Ce este un monument istoric, ACMJ, 1914, p. 133 [do
nată Academiei Române de nepoatele poetului; înfiin
ţarea unui muzeu). 

MIRONEASA, jud. laşi 
S ta ţ i u n e p r e i s t o r i c ă : C. Moisi I, Sta

ţiunile preistorice, III, 1910, p . 172. 
MJRONEŞTI, jud. Giurgiu 
Biserica Sf. Nicolae şi ruinele 

palatului postelnicului Constantin 
Ca n tac u z i n o : Al. Lapedatu, Mănăstirea Co mano. 
/. Note istorice, I, 1908, p. 13, nota 1 [despre palat 
şi biserică, cu descrierea Jui Paul din Alep]; Şedinţele 
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Comisiunii, 1913, VI. 1913, p. 52 [cerere de clasare a 
bisericii]; G. Balş, Biserico Mirăuţi din Suceava, XVII, 
1924, p. 173 [brîul); idem, Bisericile lui Ştefan cel More, 
XVIII. 1925, p. 167 [brîul), p. 168 [foto biserică]; 
Şt. Becu, Lucrări executate în 1926, XIX, 1926, p. XIII 
[reparaţia bisericii, deviz]; N. Ghika-Budeşti. Evoluţia 
arhitectuf/i . III, XXV, 1932, p. 13, 16, 17, 20, 21, 29, 
35, 46 - 47, 66, 80; fig. 120 - 133 [biserica]; ibidem. 
IV, XXIX, 1936, p. 8, 17, 18, 20, 25, 32, 34 [biser ica]. 
p. 116 [palatul]. 

MISLEA, jud. Prahova 
Mănăstirea Mislea cu biserica Sf. 

Trei m e : V. Drăghiceanu. Mănăstirea Vintilă-Vodă 
(Buzău), Săpături la prima fundaţie, XXVI. 1933, p. 168 
[scoasă de sub închinare de către Matei Basarab]; 
N. Iorga. Biserici prahovene, XXX, 1937, p. 66 - 71 
[ctitoria lui Radu Paisie. total transformată, însem rări 
pe cărţi, icoană şi foto). 

MISTRA, Grecia 
Localitatea: O . Tafrali, /o/iistra, III, 1910, 

p. 96 (fortificaţii, marele şi micul palat, case, biserici, 
mănăstiri, muzeu]; G. Balş, N. Ghika-Budeşti, Messem
bria, V, 1912, p. 8, 9, 13, 18 [biserici, case, comparaţii]; 
I. Kalinderu. Bibliografie, V, 1912. p. 36 - 38 [recenzie 
la articolul lui G. Millet, Portraits byzantins, din« Revue 
de l'Art Chretien ». Paris, 1911; despre Theodoret I 
despotul Mistriei, frate cu împăratul Manuel Paleologu I]; 
G. Balş, Bisericile lui Ştefan-cel-Mare, XVIII, 1925, 
Indice. 

M ă n ă s t i r e a B ro n t o c h i o n (H o d i g h i
t r i a) ş i pa r a c I i s u I Sf. I o a n : O. Tafral i, 
Mistra, III. 1910, p. 96; G. Balş, N. Ghika-Budeşti. 
Messembria, V, 1912, p . 13 [ornamentaţii]; G. Balş, 
Bisericile lui Ştefan cel Mare, XVIII, 1925, p. 222 [foto 
biserica Hodighitria]. p. 259 [paraclisul Sf. lo2n). 

M ă n ăst i re a B u n a Vest i re O . Ta-
fral i. Mistra, III, 1910, p. 96. 

Bis e r ic a Ev an g he I ist r ia : G . Balş, 
Ghika-Budeşti, Messembrio, V. 1912, p. 9 [sfîrşitul 
secolului XIII - începutul secolului XIV]. 

Mitropolia: O. Tafrali, Mistra. III, 1910, 
p. 96; G. Balş, Bisericile lui Ştefan cel More, XVIII, 
1925, p. 259. 

M ă n ă s t i r e a P a n t a n a s s a : O. Tafra l i, 
Mistro, III. 1910, p . 96; G. Balş, Bisericile lui Ştefan
cel-Mare, XVIII, 1925, p. 236. 

Mănăstire a Peri b Ie p tos : O. Tafrali, 
Mistra, III. 1910, p. 96; G . Balş. N. Ghika-Budeşti, Mes
sembria, V, 1912. p. 9 [a doua jumătate a secoklui 
XIV]. p. 13 [cruciuliţe de pămînt ars). 

Biserica Sf. Gheorghe : G. Balş , N . 
Ghika-Budeşti, Messembria, V, 1912, p. 13 [ornamen
taţii). 

Biserica Sf. I o an : G. Balş, N. Ghika
Budeşti, Messembria, V, 1912, p. 18 [plan] 

Mă n ăst i re a Sf. Par as c hi va : G. Balş, 
N. Ghika-Budeşti, Messembria, V, 1912, p. 13 [orna
mentaţii]. 

Mănăstirea Sf. Sofia: O.Tafrali,Mistra, 
III, 1910, p. 96; G. Balş, N. Ghika-Budeşti, Messembr ia, 
V. 1912, p. 13 [ornamentaţii]. 

Biserica Sf. Teodor: O. Tafrali, Mistra, 
III, 1910, p. 96. 

MÎNĂSTIOARA, vezi Siret. I oca I itatea Mănăs
tioara. 

MÎNĂSTIREA, corn. Crevedia, jud. Dîmboviţa . 
Biserica Sf. Nicolae-Rebegeşti: 

N. Ghika-Budeşti, Biserica din Rebegeşti, XXVII, 1934' 
p. 126-132 (descriere, pictură, restaurare: cu plan, 
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secţiune, releveu faţadă; foto biserică şi pictură]; 
E. Kretzulescu, Istoricu/ bisericii din Creţu/eşti-Mănăs
tirea, XXVII, 1934, p. 190-191 [textul pisaniei; cruce 
cu inscripţie în versuri]; N. Ghika-Budeşti, Raport 
pe anul 1935, XXX, 1937, p. 190 [ridicarea bisericii 
cu 4 metri reparaţii]; N. Iorga, Monumentele noastre 
şi opera Comisiei Monumentelor Istorice, XXXI, 1938, 
p . 58, 59, 60, 62 [ridicarea bisericii, restaurare; foto 
pictură]; Procese verbale, ACMI , 1942, p . 42 [refacerea 
uşilor îmeărăteşti]. 

MÎNASTIREA, corn. Mînăstirea, jud. Călăraşi. 
·Staţiune preistorică la «Satul 

Vechi » : R. Vlădescu-Vulpe, Mostiştea-Călăraşi, 
XVII. 1924, p. 81 [ceramică veche]; I. Andrieşescu t 
Vasile P6rvan, XXII, 1929, p. 147 [săpături]. 

MÎNDREŞTI. jud. Bălţi, azi în URSS 
Biserică : G. Bezviconi, Comunicări . Material 

istoric din Basarabia, XXXIII, 1940, fasc. 103, p. 44 
[morminte]. 

MÎNJEŞTI, jud. Vaslui 
Biserica de lemn Cuvioasa Paras

e hi va : Procese verbale, ACMI. 1942, p. 51 [apro
barea mutării]; ibidem, 1943, p. 71 [aprobare deviz 
pentru mutare], p. 74 [l ucrări]. 

MÎNJINA, jud. Covurlui, vezi Costache Negri, 
jud . Galaţi. 

MOARA GRECILOR, vezi Vaslui, sat Moara 
Grecilor. 

MOARA VLĂSIE I, sect. agr. Ilfov 
Biserica Adormirea Maicii Dom

n u I u i - Ca n e I a : I. Muşeţeanu, Biserica Ador
mirea Maicii Domnului din comuna Căciufaţi, judeţul 
Ilfov . XXXIII, 1940, fasc. 106, p. 43 [pi sanie, descriere, 
ctitori, cărţi de cult]. 

MOCANU, insulă pe Dunăre, între Tutrakan 
şi Ruse 

N . Iorga. În fegatură cu o « Ca lăuză» necunoscută 
a maiorului D. Papazoglu, XXXII, 1939, p. 146 [lupta 
başbuzucilor cu ruşii generalului Şoimanov]. 

MOC EŞTI. jud. Prahova 
Biserică : Al. M. Zagoritz. Sfeşnice, VII. 

1914, p. 23, 25 [sfeşnic de lemn, desen]. 
MOCIU, jud. Cluj 
Biserică de Ieru n : N. Iorga. Cum apar 

monumentele rom6neşti din Ardeal unui călător frances, 
XXV III, 1935, p . 111 [descriere în limba franceză de 
A. de Gerando]; idem, Cronică, XXXI, 1938, p. 189 
[descriere după o revistă vieneză din 1845, repro
dusă de I. B. Mureşianu în «Tribuna» din Cluj. 1939]. 

MOESIA INFERIOARĂ. provincie romană 
V. Pârvan, Cetatea Tropaeum. Consideraţii istorice, 

IV, 1911, p. 1 - 12 [romanizarea dacilor]. 
MOFLENI, vezi Craiova, sat Bucovăţ . 

MOGOŞ, jud Alba 
RSR Cluj 1925. XVIII, 1925, p. XXII [planificare 

I ucrări]. 
MOGOŞ-MICLEŞTI, vezi Mogoş, jud. Alba. 
MOHU, vezi Sibiu. sat Mohu . 
MOIGRAD, jud . Sălaj 

Castru I rom an Por o I i s s u m : Cronică. 

Descoperirea de la Poroli<ssum (din ziarul « Tribuna» din 
Cluj), XXXII, 1939. p. 95 [diplome militare romane]. 

MOISE!, jud. Maramureş 
Bi serica de lemn a fostei mănăs

t i r i M o i s e i - d i n I z v o r u I N e g r u : V. B ră

tulescu. Biseirici de lemn din Maramureş, XXXIV, 1941, 
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p. 124-129, 134, 135; pi. XV [descriere, pictură, ir, 
scripţie, icoane, istoric, foto]. 

MOLDOVA 
N. Io rga, Ştefan cel Mare şi Mănăstirea Neamţului, 

III, 1910, p. 105, nota 1 [teritoriu]; Al. Lapedatu, Co
municări, III, 1910, rp . 143 [recenzie la comunicarea lui 
N. Iorga în AARMSI, t . XXIII. nr. 2. despre călătoria 
lui Cornelio Magni în Turcia şi Moldova, la 1672]; 
C. Moisi I. Staţiunile preistorice, Staţiunile din Moldova şi 
Dobrogea, III. 1910, p. 171-173; Al. Lapedatu, Meşterii 
bisericilor moldovene, V. 1912, p. 22-29; Idem, Cetatea 
Albă, VI, 1913, p . 57 - 66 [şi consideraţii istorice pri
vind cetăţile moldoveneştii; G. Balş, Bisericile lui Ştefan 
cel Mare, XVII I, 1925, p. 5-331 [I. Cercetarea înrîuri
rilor, li. D~scripţia bisericilor, III. Formule, IV. Cerce
tarea amănuntelor, V. Material e le întrebuinţate şi 
metodele de construcţie, VI. Mormintele, VII. Zugră
veala, VIII. Clopotele, IX. Meşterii. X. Concluzii, XI. 
Anexă; cu 486 fig . şi Indice]; idem Biserici sec. XVI, 
XXI. 1928. p. 4-397 [I. Descrierea biserici lor, li. Mănăs
tiri le, III. Formele, IV . Cercetarea amănuntelor, V. 
Mormintele, VI. Zugrăveala, VII. Mobi I ierul, VIII. Meş
terii şi metoqele de construcţie, IX. Concluzii . X. 
Pietre de mormînt. In scripţii slavone; 424 fig. şi indice] 
N. Iorga, Argintăria moldovenească din veacul al XVIII
/ea. Biserica armenească din Focşani, XX„ 1927, p. 
54-56 [foto]; T. Uspenschi, Vase~ moldoveneşti află
toare în Sala Armelor din Moscova (1"icercarea unei expli
caţii arheologice), XX, 1927, p. 88 - 97 [cu foto şi ins
cripţiif; V. Drăghiceanu , Bibliografie, XXII, 1929, p. 
45-47 [recenzie la l.D. Ştefănescu, L'evolution de la 
peinture re/igieuse]; N. Iorga, Les ch6teaux occidentaux 
en Roumanie, XXII. 1929, p. 69; G. Balş, Zugravi mol
doveni, XXII, 1929, p. 141; N. Iorga, Note moldoveneşti 
în legătură cu clădirile bisericeşti şi profane, XXVl,1933, 
p. 124, 128; idem, Cronică, XXXIII, 1940, fasc. 104, 
p. 95 [despre stampe privitoare la vechea Moldovă, 

publicate în «Vatra», VI. 13]; H. Teodoru, Recensîi, 
XXXVI, 1943, p. 124- 125 [la l.D . Ştefănescu , Arta 
balcanică şi arta religioasă a ţărilor rom6neşti, în RIR 
1943, XI II , fasc. III. p. 1-18; cu planuri]. 

MOLDOVIŢA, mănăstire, vezi Vatra Moldoviţe i, 
jud . Suceava. . 

MOLNIŢA, jud. Dorohoi, azi în URSS 
Biserica Înălţarea Domnului: Procese verbale, ACMI, 

1942, o. 63 [condiţii speciale pentu lucrări]. 
MONCHSDORF, vezi Herina, jud. Bi str iţa-Năsăud . 
MONEASA, jud. Arad 
P e ş t e r i ( e n e o I i t i c ş i m o u s t e r i en ) : 

RSR Cluj 1925, XVIII, 1925. p . XXI [ >:i;:>ături arh.:!olo
gice]. 
MONREALE, Italia 

Domu I : P. Popescu, Raport, ACMI. 1915, 
p. 175 -1 76 [descr iere]. 

MORAVIA, C e hoslovacia 
E. Dunăreanu-Vulpe, Chestiunea Bastarnilor, în 

legătură cu piatra sepulcrală de fa Dragomirna, XVII, 
1924, p. 184 [l ocul de baştină al bastarnilor]. 

MOROZENI. jud. O :·hei, azi în URSS 
Bi serica de lemn Sf-tii Voievozi: 

Gh. Bavi coni, Comunicări. Mater ia'/ istoric din Basara
bia, XXXIII, 1940, fasc. 103, p. 46 [ctitor, morminte]. 

MORUGHIOL, vezi. Murighiol, jud. Tulcea. 
MORUNEŞTI, jud. Olt 

Bi s e r i ca Sf. Pa ras c h i va ( ?) : N. Gh ica
B udeşti, Oficiale. Memoriul pe 1932, XXVI, 1933, p. 191 
[spălări şi reparaţii de zugrăvel'.Ji . 

MORUŞTENI. vezi Măluşteni, jud. Vaslui. 
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MOSCOPOLE, Albania 
O raş: I. Chiafăzezi, Moscopole, XXXI, 1938, 

p. 135; D. ·erciu, Notă, XXXI, 1938, p. 141 [populaţie 
organizată pe bresle, locaşuri de cult). 

Mitro p o Ii a : I. Chiafăzez1, Moscopole, XXXI, 
1938. p. 135 [foto]. 

Bi se r i ca Sf. N i co I a e : I. Chiafăzezi, 
Moscopole, XXXI, 1938, p. 134 [inscripţia de pe tronu l 
mitropolitan; foto p. 136-140 (arhitectură, fresce, 
in scripţie)] ; D. Berciu, Notă, XXXI. 1938 , p. 142 [ins
cri pţ ii, - foto la p. 136, 137]. 

M ă n ăst i r ~a Sf. P rod ro m: I. Chiafăzezi. 
Moscopole, XXXI, 1938, p. 134 [despre inscripţii, în
semnare de Cavalioti; condica băcanilor din 1779]. 
p. 135 [foto mănăstire]; D. B:?rciu, Notă, XXXI, 1938. 
p. 142 [inscripţie; cu foto p. 135). 

Biserica Sf. Varvara: D. Berciu, Notă 
XXXI, 1938 , p. 142 [ctitor: Costache Vretu; frescă 
aproape distrusă]. 

MOSCOVA, URSS 
E x p o z i ţ i a d e a r t ă v c c h e r u s e a s că 

d i n 1 9 1 3 : V. Drăgh iceanu, Miniaturi din timpul 
lu i Ştefan cel Mare, XVII, 1924, p. 93 [ evanghelicr din 
1491, Aposto l din 1463, carte pravilnicească din 1611). 

Sa I a Ar m e I o r : T. Uspenschi, Vasele moldo
veneşti aflătoare în Sala Armelor din Moscova (lncerca
rea unei explicaţii arheologice), XX, 1927, p. 88 -97 
[foto şi inscripţii]. 

a) C a t e d r a I a P r e a c u r a t e i F e c i o a re 
şi Nă scăt oare de D umnezeu; 

b) B i s e r i ca So b o r u I u i U s p e n 1 i :A I. 
Lapedatu, Icoanele lui Barnovsch1- Vodă de Io Moscova 
şi zugro(ii Trei Erorhilor din laşi, V, 1912, p. 111. 113 
[zugravi de icoane]. 

MOSCULEŞTI, vezi Muscul eşti, jud. Gorj. 
MOSTIŞTEA. iezer, jud. Ial omiţa ş i Călăraşi 

S t a ţ i u n i p re 1 s t o r i c e : C . Moi si I, Sta
ţiunile preistorice, III, 1910, p. 123 [oase, fragmente d e 
olărie prim i tivă, etc.]; R. Vl ădescu-Vulpe, Mostişteo
Călc1roşi, XVII, 1924, o . 80 - 84 [hartă]. 

MOSTIŞTEA - CĂLĂRAŞI , regiune geografică 
R. Vlădescu-Vulpe, Mostişteo-Călăraşi, XVII, 1924, 

p. 80 - 87 [săpături arheologite; cu două hărţi]. 
MOŞNA, jud. laşi 
C. Moisil, Staţiunile preistorice, III, 1910 , p. 173; I. An
drieşescu, Asupra epocei de bronz în Romdnio, VIII, 1915, 
p. 163, nota 4 [toporaşe de bronz]. 

MOŞNA, jud. Sibiu 
B 1 se r i ca ev an g h e I i c ă : RSR Cluj 1925, 

XVIII, 1925, p. XXI [vizi tare; planificare lucrări]. 
MOŞOAIA, jud. Argeş 
B i s e r i c a S f. Pa r a s c h i v a : Al. Lape-

datu, Lucrările Comisiunii, 1908, I, 1908, p. 134 [cerce
tarea cererii de clasare!, p . 188 ]nu se aprobă clasareaf; 
Raport general CM/, 1908, I. 1908, p. 170 [cerere de 
clasare], p . 182 [refuz de cl asare; cruce din 1736 în 
curtea bisericii]. 

MOŢĂŢEI, jud. Dolj 
Procese verbale, ACMI, 1914, p. 56 [obiecte antice 

descope rite, care se vor depune la Muzeul Central din 
Bucureşti]; Şt. Ciuceanu, Raport, ACMI, 1914, p . 102 
[descoperirea unor obiecte antice]. 

„MOVILA LUI ANDREI", jud . laşi, n ei dentiftcată 
St a ţ i u n e p re i st o r i c ă : C. Moisi I, Sta

ţiunile preistorice, III, 1910, p. 172 [oală , schelet, obiecte 
de silex, staţiune cercetată de Be ldiceanu]. 

MOVILIŢA, jud, Vrancea 
Schitul T ro tuşanu cu biserica Iz-

vorul Tămăduirii: Procese verbale, ACMI, 
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1942, p. 67 [ e:ta <Jrdre], 1biJcm , 1943 , p. 50 [aprc.fJare 
deviz lucrări]. 

MRĂCUNEA, Mănăstire, vezi Ogradena v~che, 
jud. Mehedinţi 

MSCHATTA 
Caste I sas an id : M. Golescu, Motive de 

animale, XXXVI, 1943, p. 38 [l ei, grifoni ş1 păsări]. 
MTZKHET, Armenia, URSS 
Sp. Cegăneanu, Cfteva observaţiuni în legătură cu 

vechea mitropolie din Trrgovişte, VI, 1913, p. 125 [gra
vură], p. 124 [ arhitectură tipic armeană] . 

MUEREASCA, jud. Vî lcE a 
B i s e r i ca S f. N i co I a e : I. Vîrtosu, e;se

rici de lemn, XXVI. 1933, p. 187 [ inscripţie]. 
MUEREASCA-DE-SUS, jud . Vîlcea 
Bi s e r i ca Sf . Pa ras c h i va : E. Ionesc u, 

Bisericile din Olăneşti şi Muiereasca de Sus (judeţul Rim
nicul-Vilcei ), VIII, 1915 , p . 176- 179 [bi serica verhe 
z id i tă în 1794, dărăpănată; la interior fresce frumoase, 
desene]; V. Drăghi ceanu , Monumentele Olteniei, li, 
XXVI. 1933.p. 68-69 [pi sa ni ~ . ctitori; sortită dărî
mării ]; I. Vîrtosu, Biserici de lemn, XXVI, 1933, p . 134 
[r)isa11ie]; N. Ghika-Budeşti, Oficiale. Memoriul pe 1932, 
XXV I. 1933. n 191 [spă area şi reparaţia zugrăve.l1i]. 

MUEREŞTI , vezi Muereasca, jud. Vîlcea. 
MUNCHEN , Germania 
N Iorga, La {iguration des evangelistes dans /'art 

raumain et /'eca/e chypriota-valaque, XXVI, 1933, p. 2 
[evangheliar moldovenesc din a doua jumătate a secolu
lui XV]. 

MUNCELU DE JOS, jud . Neamţ 
B i se r i că : Procese verbale, ACMI, 1943, p . 51 

[aprobare deviz]. 
MUNTENIA. vezi Ţara Românească. 
MUNTENII DE JOS [sau de Sus?], jud . Vaslu i 
C . Moi sil , Istoricul cercetărilor preistorice, III, 1910, 
p. 117 [cercetări făcute de Gh . D iamandi]; idem, 

Staţiunile preistorice, III. 1910, p. 173 [arme şi une lte 
de piatră mai vechi decît cel e de la Cucuteni]. 

MUREŞ, judeţ 
N . Iorga, Cronică, XXXIII, 1940, fasc. 104, p . 95 

[recenzie la cartea lui Eugen Nicoară, Vrednicii murc
şene .. . ]. 

MURGAŞI , jud. Dolj 
C. Moisil, Produsele industriei preistorice, IV, 1911, 

p. 84 [ciocan de diabas lustruit]. 
Biserica Adormirea Maicii Dom

nu I u i : N . Ghika-Budeşti, Evoluţia arhirecturii . IV, 
XXIX, 1936, p. 96, 118, fig. 758-759 . 

MURGAŞl-DE-AMARADIA, vezi Murgaşi, jud. 
D0lj . 
MURIGHIOL, vezi Dunavăţu de jos, jud . Tulcea . 

MUSCEL, judeţ 
Procese verbale, ACMI, 1943, p. 81 - 82 [la dorinţa 

primăriei de Cîmpul ung de a i se recomanda colabo
ratori pentru lntocmirea unui ghid al monumentelor 
istorice din judeţ, Comisiunea cere ca mai întîi să se 
facă un inventar al monumentelor]. 

MUSCULEŞTI, jud. Gorj 
C u I a M o s c u : Al. Bărcăci lă, lnsemnări din 

Gorj, XX, 1927, p . 46; V. Drăghiceanu, Monumentele 
Olteniei,/ , XXIV, 1931, p. 107 [istoric, foto; astăzi cula 
nu mai există]. 

MUSTEAŢĂ, jud. Bălţi, azi în URSS 
Biserica Sf. Nic o I a e : G . Bezviconi, 

Comunicări, Material istoric din Basarabia, XXXIII, 
1940, fasc. 103, p . 43 [datează din 1757) . 

MUŞETEŞTI, jud. Gorj 
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Conac brîncoven esc: V. Drăghiceanu , 
Curţile domneşti brîncoveneşti, IV, Curţi şi conace fărf
rnate, IV, 1911, p . 51. 

MUŞOAIA, vezi Moşoaia, jud. Argeş . 

N 

NALBANT, jud . Tulcea 
U r m e d e a ş e za re r o m a n ă : C . Mois1 I, 

Din tesaurul arheologic al Dobrogei, I. O nouă diplomă 
mii itară romană, li, 1909 , p . 113 [ziduri, olărie, monete] . 

NAUPARA, Iugosl avia 
B iserică : N . Ghika- B'Jdeşti, Restaurarea bise

ricii mari a mănăstirii Cozia, XXXI. 1938, p. 27 [clo
potniţă).. 

NAZIRU, vezi Si I iştea, jud . Brăila. 
NĂENl-ROŞCA. jud. Buzău, vezi Pr0';G1, jud. 

B Jzău. 
NĂMĂEŞTI, vezi Cîmpulung, sat Nămăeşt1, jud . 

Argeş. 
NĂSĂUD , jud. Bi striţa- Năsăud 
N. Io rga, Vederi ardelene în cartea unui engles, 

XXXII I, 1940, p. 2 [ro mân ii de aci tind spre Rusia; 
recenzie la: Charles B:rner, Ardealul, ţara ş1 oamenii, 
Leipzig, 1868). 

NEAJLOVU, jud. Giurgiu 
Mănăstirea B abele cu biserica 

Naşterea Sf . Ion: Al. Laoedatu, Meşterii 
bisericilor din Ţara-Românească, V. 1912, p. 179 [zidi
tă de Vlad Călugărul, azi dispărută). 

NEAMŢ, cetate, .vez i. Tîrgu Neamţ, jud. N~amţ. 
NEAMŢ , mănă;tire, vezi Mănă;t i 1·, a N =a'llţ, jud. 

Neamţ. 
NEMŢ , judeţ 
C. Mătasă. Cercetări din preistoria judeţului Neamţ, 

XXX I, 1938, p. 97 - 133 [ h;.irtă şi foto); N. Iorga, Vechea 
artă moldovenească În ţinutul Neamţului, XXXII, 1939, 
p. 1 -14 [cu foto); C. Mătasă, Săpături de preistorie În 
1uieţul Neamţ, XXXI II, 1940, fasc. 103 , p. 38 - 42 
[cu foto). 

NEAPOLE, Ital ia 
Bi s e r 1 ca S. G i u s e p p e M a g g i o re : 

N. Lupu, Cob,rîrea unei fresce cfe pe bolta bisericii S. 
Giuseppe Maggiore din NopJ/i, Pe marginea unui raport 
de restaurare, XXVI, 1933, p. 131. 

Mormîntul lui Vir giliu: N. Lupu, 
M:Jrmîntul lui Virgiliu clupa ultimele lucrări cfe restaurare -
Pe marginea unui raport de restaurare - , XXV I, 1933, 
p. 131-133. 

NECRASOVA-VECHE, jud. lsmail, azi în URSS 
„M o n u m e n t meri d ion a I ": G . Bezv i

corii, Comunicări, Material istoric din Basarabia, XXXIII, 
1940, fasc, 103, p . 45. 

NEDELEA, jud. Prahova 
C. MJi sil, Staţiunile preistorice, III, 1910, p. 121 

[p= harta lui Tocilescu) . 
NEGOEŞTI, jud. Călăraşi 
M ănăstirea Negoeş ti cu biserica 

Sf-ţii Arhangheli Mihail şi Gavr il: 
V. D~ăghiceanu, I nscripţii cfe la mănăstirea Negoeşti-
1/fov, Vili, 1915, p . 46 - 47 [ pisanie]; N . Ghika- Budeşti, 
Evoluţia arhitecturii , //), XXV, 1932, p. 87; N. Iorga, 
Monumentele ist?rice româneşti şi Daponte, XXVI, 1933, 
p. 157; idem, Ce este un monument istoric, ACMI, 1914, 
p. 129 [datează din veacul XVII; necercetată încă); Pro
cese verbale, ACMI, 1915, p. 26 [d eclarată monument 
istoric]; I.O . Trajanescu , Memoriu , ACMI, 1915, p. 57 
[dev iz); V. Drăgh iceanu, Biserica fostei manăsti ri Neg o-
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eşti-Ilfov, ACMI, 1915, p. 102-106 [z ;dită de doamna 
Elena a lui Ma1Li B.1>ara!:J, restau rata la 1850. cu foto); 
Procese verbale, ACMI , 1942. p. 36 [consol idare după 
cutremur), p. 6~ [m aj·:irare dev iz); Procese verbale, 
ACMI, 1943, p . 84 [ ;e aprobă co11struirea unui cafas], 
p . 85 [respinger<>a proiecbl Ji pentru cafas). 1 

NEGOEŞTl-DE-AM/\RADIA, vezi Negoeşti, jud. 
D:ilj. 

NEGOIEŞTI , jud. D ,J j 
S t a ţ i u n e p r 'e i s t o r i c ă : C. Moisi I, Produ

sele industriei preistorice, IV, 191 1, p. 84 [ciocan lustruit, 
de diabas). 

B i s e r i c a S f - ţ i i V o i e v o z i : Şedinţele 
Comisiunii, 1924, XV II, 1924, p. VII [cercetare în ved e
rea reparaţiilor); Procese verbale, ACM I, 1915, p . 33 
[cercetare): V. Drăghiceanu, Biserica din Nego.eşti-Dolj, 
ACM I, 1915, p. 77 -85 [i storic , pictură, icoane 
luate pentru colecţia CMI, foto). 

NEGREŞTI, corn. D Jbreni, jud . N ~amţ 
A ş e z a r e d i n e po c a b r o n z u I u i, C u -

c u te n i , B : C. Mâtasă , Cercetdri din preistoria judeţu
lui Neamţ, XXXI, 1938, p. 125; id=m. Săpături cfe pre
istorie în judeţul Neamţ, XXXII I, 1940, p. 38. 

NEGRI. jJd. B1cău 

B iserică : Raport pe anul 1920, XVI II. 1925, 
p. X I [î1w,Jire cu şindri 1 ă). 

NEGRILEŞTI, vezi N ~griteşt i, jud. Neamţ . 

NEGRITEŞTI, j Jd . N~amţ 
Aşezare din secolele 11-111 e .n. 

C. Moisil, Staţiunile preistorice, III, 1910, p . 173 [pe 
harta lui Tocilescul 

NEGRU VODĂ (R1du N gru). schit, vezi Cetă
ţeni, j1Jd. Arg?ş. 

NEHOIU, 1ud. B uzău 
C. Moi<.i l, Produsele industriei preistorice, IV, 1911, 

p . 84, 87 - 88 [topoare de bronz]. 
NEMŢIŞOR, jud . Neamţ 
S t a ţ i u n e p r e i s t o r 1 c ă : Raport 1;eneral 

CM/, 1907, I, 1908, p. 33 [săpături e:xecutate de Gr . 
Tocilescu). 

NESEBĂR, Bulgaria 
Or a ş : G . Balş, N. Ghika-Budeşti, Messembr1a, 

V, 1912, o. 2-7 [descriere, istoric; au existat aci, în 
trecut, 80 biserici; couă vederi ) . 

Mitro p o Ii a Nouă : G . Balş, N. Ghika-
B Jdeşti, Messembria, V, 1912, p. 89, fLg . 9-11 [des
criere, comparaţii ). 

Mitro p o Ii a Veche : G. B 1lş, N. Gh ika
B ·Jd eşti, Messembria, V, 1912, p. 7 -8, fig . 7 . 8 [des
criere, piatră de mormint]: G. BJlş, Bisericile lui Ştefan 
cel Mare, XVII I. 1925, p. 221. 

B i s e r i c a Pa n t o c r a t o r u I u i : G. B1lş, 
N. Ghika-Budeşti, Messembria , V, 1912, p. 14-18, 
fig. 7, 8, 24-27, 34 [descriere, comparaţii]; G . Balş, 
Bisericile lui Ştefan cel Mare, XVIII, 1925, p. 221 [foto). 

Bi serica Sf-ţii Arhangheli Mihail 
şi G a v r i I : G . B3.lş, N. Ghika-Budeşti, Messembria, 
V, 1912, p. 18, fig. 29-31 [desc riere, comparaţ ii ). 

Biserica Sf . I o an : G. Balş, N. Ghika-
Budeşti, Messembria, V, 1912, p. 9 - 10, fig. 12-14 
)descriere, comparaţii). 

B iserica Sf. Ioan Aliturgh itos: 
G . B1lş, N. Ghika-Budeşti, Messembria, V, 1912, 
p. 10- 14, fig. 5, 6. 15 - 21, 28 [descriere, compa
raţi i ]; G . B3.l ş, Bisericile lui Ştefan cel Mare, XVIII, 1925, 
p . 221 [foto]; N. Ghika-Budeşti , Arhitectura Bisericii 
domneşti, X-XVI, 1917-1923, p. 109 [plan, «cruci
form complex»; plan la p. 108) . 

http://patrimoniu.gov.ro



Biserica Sf. Născătoare de Dum
nezeu : S. Cegăneanu, Ceva despre provenienţa şi arta 
vechilor noastre argintării, IV, 1911, p. 29 [icoan-ă dăruită 
în 1343 de Ioan Alexandru Assan]. 

B ; s eric a Sf. Par as c h iv a : G. Balş, 
N . Ghika-Budeşti, Messembria, V, 1912, p.18, fig. 32, 33 
[descriere, comparaţii]. 

NETOŢI, jud . Teleorman, vezi Trivalea Moştenr . 
NETOŢI , jud. Prahova, vezi Dumbrava, jud. 

Prahova . 
NICOARA, jud . Argeş (neidentificat). 
T ro i ţ ă I a 2 k i ro m e t r i d e s a t : Şedin

ţele Comisiunii, 1926, XIX, 1926, p . X [e><ecutarea unei 
cripte}. 

NICOREŞTI, jud . Galaţi . 
B i s e r i c a S f . N i c o I a e : Raport pe anul 

1925. XVIII, 1925, p . XVIII [diferite lucrări}; Procese 
verbale, ACMI. 1914, p. 34 [cerere de referat}. 

NICOREŞTI, jud. Sorcica. 
Schitul Codrul Nicoreştilor 

N . Iorga, Cronică, XXVI, 1933, p . 139 (clădit la înce
putul secolului XIX]. 

NICULA, jud . Cluj . 
N . Iorga, Un pictor romdn 1n Ardeal, VIII, 1915, 

p . 46, (icoană care vărsase lacrimi în 1699]. 
NICUUŢEL, jud . Tulcea. 
C. Moisil. Istoricul cercetărilor preistorice, III, 1910, 

p. 117 [săpături de D. G. Ionescu]; idem, Staţiunile 
preistorice , 111 . 1910, p . 174 [ciocan drn epoca neolitică:, 
desen la p. 176, rn colecţia D. G. Ionescu]. 

Ruir:ie de Biseri6ă din s.ecolele 
Xl - Xll;aşezare ro-mano-bizantină: 
C. Moisil, Sarcofagul de la Nicu/iţei (Ocbrogec), llL 
1910, p . 48 [pe dealtJI Bădila]; idem Colecţiunea Maria 
Istrati-Capşa, IV, 1911, p. 118 [antichităţi gre<;a-ro
mane]. 

Mă n ăst i re a Coc o ş : V. B~ătulescu, Hdrşova, 
XXXIII, 1940, fasc. 105, p. 21 [mănăstire întemeiată de 
păstorii ardeleni]. 

NIKOPOL, Bulgaria . 
Ce t a te a : M. Popescu, Cetăţile turceşti din 

pre1urul Principate/ar Romilne, XX, 1927, p. 84, 85-86 
[descriere, plan şi perspectivă]; N . Iorga, Les ch&teaux 
occidentaux en Roumanie, XXII, 1929, p. 51. 

B i s e r i c a « M ă n ăst i r e a » (Sf-ţii Petru şi 
Pave l): G. Balş, N . Ghika-Budeşti, Messembria, V, 
1912, p. 2 [starea bisericii în 1871-, de comparat cu 
Biserica Domnească din Curtea de Argeş}; G. Balş, 
MTnăstirea din Nicopoli, VIV, 191'4, p. 148-152 [foto, 
plan, secţii]; N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii . I, 
XX, 1927, p. 125, fig . 34-38; N. Iorga, Tn leg1tură cu o, 
«Călăuză» necunoscută a maiorului D. Papazoglu 
XXXII, 1939, p. 14S [şi despre bătălia de la Nicopole]; 
N. Ghika-Budeşti, L'ancienne architecture, XXXV, 
1942 , p. 16, pi. V. 

NISIPOASA, jud. Prahova. 
Biserică : A. M. Zagoritz, Sfeşnice, VII, 1914, 

p. 20 [sfeşnic, cu desen]. 
NIŞCOV, jud. Buzău. 
Biserica Sf-ţii Voievozi şi Sf. 

N i c o I a e : Raport pe anul 1925, XVIII, 1925, p. 
XVIII ]di ferite I ucrări f. 

NOVA PALANCA , Iugoslavia . 
Cetatea romană Led erata: D. Berciu, 

Asupra «balaurului» dacic, XXX, 1937, p. 87-90 
[piesă de bronz în formă de balaur găsită acolo şi aflată 
la acea dată la muzeul din Vîrşeţ, cu foto]. 
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NOVACI, jud. Giurgiu . 
Biserica AdQrm;rea Maicii Dom

n u I u i : Procese verbale. ACMI, 1942, p . 61 [restau
rare], p. 69 [pardoseală din cărămidă aşezată pe muche], 
p. 74 [aprobare proiect pentru uşi împărăteştif], p. 7S 
[aprobare lucrări suplimentare]· p. 85 [restaurare]. 

NOVGOROD, URSS . 
Biserica Sf. So fi a : V. Brătulescu, Ele-

mente profane 1n pictura religioasă. Sfîntul Ilie şi căruţa 
cu caii de foc, XXVIII, 1965, p. 134 [uşă de bron'Z sculp
tată]. 

NOVIODUNUM, vezi Isaccea, jud . Tulcea. 
NOVO-BRDO. jugoslavia. 
Colorr;e de saşi fierari şi argintari: 

S. Cegă111.eanu, Ceva despre provenienţa şi arta vechilor 
noastre argintării, IV, 1911, p. 29. 

NUCET, jud . Dîmboviţa . 
Mănăstirea Nucet cu biserica 

Sf . Gheorghe: V. Drăghiceanu, Mănăstirea 
Vintilă-Vodă (Buzău) . Săpături la prima funooţie, XXVI, 
1933, p . 168 [scoasl de sub închinare de către Matei 
Basarab]; N. Ghika-Budeşti . Evoluţia arhitecturii. IV, 
XXIX, 1936, frg . 1069 fuşi împărăteşti] . 

NUCET „ jud. Prahova 
B i se r i ca d e I e m n S f. D i m i t r; e : 

V. Brătulescu, Biserici din Prahova, XXXII, 1939, p. 31, 
33-34 [scurtă descriere, cărţi vechi, releveu}: Ptoce5e 
verbale, ACMI. 1943, p . 37 [restaurarea clopotniţei]. 

NUCET, schit, jud . Vîlcea, vezi Qlim!neşti, 
schitul Stînişoara . 

NUCŞOARA DE JOS, jud. Prahova 
Biserica Sf. T re i m e : V. Drăghiceanu, 

Două inscripţii referitoare la Eufrosin Poteca, a). VI, 
1913, p . 195 [pisanie în versurr]; N. Iorga, Bisericile 
din Opăriţi, Predea/ul Sărari şi Valea Drajnei, XXII, 
1929, p. 157 . 

NUCU, jud. Buzău 
S c h i t u I r u p e str u Fu n d ă tu r a : N. A 

Constantinescu, Biserici şi mănăstiri din judeţul Buzău. 
SfTntu Gheorghe şi Fundătura, XVII, 1924, p. 189 [de
scriere, desene]. 

Ruinere fostei mănăstiri Sf. Ghe
orghe : N . A. Constantinescu, Biserici şi mănăstiri 
din judeţul Buzău, Sflntu-Gheorghe şi Fundătura, XVII, 
1924, p. 188 - 189 [des.criere, istoric]. 

OBEDENI. jud . Giurgiu 
Biserica Adormirea Maicii Dom

nului şi Trei Ierarhi: V. Brătulescu, Bise 
rica din Obedeni, XIX, 1926, p. 89 [pisanie, piatră de 
mormînt]. 

OBEDIN, jud. Dolj 
Biserica Sf. Nic o I a e : Şt. Ciuceanu, 

Raport, ACMI, 1914, p . 102 [în ruină, ctitor, foto] 
OBILEŞTI, vezi Valea Argovei, jud. Călăraşi. 
OBÎRŞIA, vezi Obîrşia de Cîmp, jud . Mehedinţi. 
OBÎRŞIA DE CÎMP, jud. Mehedinţi. 
B i s e r i ca S f. N i c o I a e : Procese verbale, 

ACMI. 1942, p.42 [Lucrări de întreţinere]. 
OBREJA VECHE, jud. Bălţi, azi în URSS 
Biserică din 1 8 6 4 : G. Bezviconi, C6mu

nicări. Mate rial istoric din Basarabia, XXXIII, 1940, 
fasc . 103, p . 44 [ctitor , morminte]. 

OCHIUL ALB, jud. Bălţi, azi în URSS 
B i s e r i c ă d i n 1 8 7 4 : G . Bezvicon i, Comu

nicări . Material istoric din Basarabia, XXXIII, 1940, 
fas.c . 103, p . 44 [ctitor] . 
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OCNA SIBIULUI, jud. Sibiu 
B i s e r i c a ( S f - ţ i i A r h a n g h e I i ?) : N 

Iorga, Monumentele noastre şi opera Comisiei Monumen
te/or Istorice, XXXI, 1938, p . 52 [pictură distrusă de 
pictorul bulgar Kabadaiev]; idem, Ce este vechea noas
tră artă? XXXV, 1942, p. 129 [st ricată de pictorul 
Kabadaiev] . 

OCNELE MARI. jud . Vîlcea 
Or a ş : V. Drăghiceanu, Monumentele Olteniei. I, 

XXIV, 1931, p . 129, 130 [foto case vechi]. 
F î ntîna lui Alexand ru M ir cea 

Voievod : N. Iorga, Flnt1na lui Alexandru-Vodă 
Mircea, XXVI, 1933 , p. 32 [pisanie cu dată citită greşit 
(1582 în loc de 1571). descoperită cu ocazia mutării 
pietrelor de la Universitate la Muzeul de Artă Reli
gioasă din Bucureşti, strada Ştirbei Vodă, cu foto]. 

-3UDA, oraşul Ocnele Mari. 
Biserica Sf. Treime şi Sf. Nicolae 

I. Vîrtosu, Biserici de lemn. Schitul Buda, XXVI. 1933, 
p. 188 [pisanie, schit, moşii]. 

-COSOTA, oraşul Ocnele Mari . 
B iserica Adormirea Maicii Dom

nu I u i - Afum aţi : V. Drăghi ceanu, Diferite in
scripţii de biserici şi mănăstiri. Biserica Adormirea, 
Ocnele Mari , Vi/cea, V, 1912, p . 135 [pe o cruce; pe 
amvon]; N . Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii, 11/, 
XXV, 1932, p . 27; ibidem. IV, XXIX, 1936, p . 12, 103 , 
fig. tl62- 867; I. Vîrtosu, Biserici de lemn. Afumaţi. 
XXVI, 1933 , p. 138 [pisanie, biserica se află în ruină]. 
-FĂCĂI, oraşul Ocnele Mari 

B i s e r i c a S f. N i c o I a e - F ă c ă i : Şedin
ţele Comisiunii, 1924, XVII, 1924, p . VII [recomandare 
pentru reparaţii]; N . Gh i ka- Budeşti, Evoluţia arhitec
turii . IV, XXIX, 1936, p. 56, fig . 73 - 77 [ruină]. 

-GURA SUHAŞULUI, oraşul Ocnele Mari . 
Bi serica Naşterea Precistei -Trăi

s tari : I. Vîrtosu, Biserici de lemn, XXVI, 1933 
p. 185 [surpată de cutremur în 1832; cf. catagrafie 
din 1832]. 

B i s e r i c a S f. G h e o r g h e D o m n e s c, 
Al. Lapedatu, Lucrările Comisiunii, 1908, I, 1908, p. 
133 [cercetare pentru reparaţii]; Raport general CM/ 
1908, I, 1908, p. 179 [aprobare lucrări de conservare]; 
Al. Lapedatu, Lucrările Comisiunii, 1909, li, 1909, p. 
143 [cercetare Ghika-Budeşti]; Raport general CM/, 
1909, li, 1909, p. 181 [recomandare pentru lucrări de 
reparaţii şi întreţinere], p. 184 [cerere de reparaţii]; 
V. Drăghi ceanu, Biserica Domnească din Ocnrle Mari, 
Vi/cea, V, 1912, p . 132- 134 [istoric, inscripţii, docu
mente, foto]; I. Kalinderu, Al. Lapedatu, Raport ge
neral CM/, 1912, V, 1912, p. 189 [recepţie lucrări]; 
V. Drăghiceanu, Monumentele Olteniei, /, XXIV, 1931, 
p . 128 - 130 [pisanie, inscripţii, documente, foto]; 
I. Vîrtosu, Biserici de lemn. Biserica Domnească, XXVI, 
1933, p . 138 [pisanie, tablou votiv, odoare, stare de 
conservare]; N. Ghi ka-Budeşti, Evoluţia arhitecturii. 
IV, XXIX, 1936, p.12, 57, 93, fig. 698 - 712. 

B i s e r i c a N a ş t e r e a S f. I o a n B o t e -
zătorul - Broşt eni: V. Drăghiceanu, Diferite 
inscripţ ii de biserici şi mănăstiri, V, 1912, p . 135 [pi
sanie); I. Vîrtosu , Biserici de lemn. Broşteni, XXVI, 
1933, p. 138 [pisanie, clopot]; N. Ghika-Budeşti, 
Evoluţia arhitecturii . IV, XXIX, 1936, p. 8, 35, 59-
60, fig . 176-179 [părăsită şi închisă]. 

Biserica Sf-ţii Îngeri-cu Brad 
Raport pe anul 1925, XVIII, 1925, p. XIX [diferite 
lucrări); Şedinţele Comisiunii, 1926, XIX, 1926, p. I; 
I. Vîrtosu, Biserici de lemn, XXVI, 1933, p. 185 [istoric; 
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biserica «arsă şi sfărîmată »; pisanie din 1703 cruce, 
din 1798]. 

-LUNCA, oraşul Ocne le Mari 
B i s e r i c a S f. I o a n Z I a t a u s t - T i t i -

reci u : V. Drăghiceanu, Inscripţii referitoare la 
... 6. Biserica Titireci-Vf/cea, VII, 1914, p. 196; N . 
Grosman-Bulughin, Cum se distrug monumentele. XX , 
1927, p. 113 [bine conservată]; V. Drăghiceanu, Monu
mentele Olteniei. I, XXIV, 1931, p . 131 -1 32 [descr iere, 
pisanii, pomelnic, ctitori, foto]; I. Vîrtosu, Biserici 
de lemn. Schitul Titireciului, XXV I, 1933, p. 137-138 
[pisania, de la turle, pomelnic, cruce]; N. Ghi ka- Bu
deşti, Evoluţia arhitecturii. IV, XXIX, 1936, p . 12, 20, 
29, 50, 57, 103-104, fig. 869-882; fig. 1 036 [casă 
veche lîngă biserică); Procese verbale, ACMI;· 1943, 
p. 75 [lucrări]. 
-OCNIŢA, oraşul Ocnele Mari . 

Bi se r i ca Sf - ţi i 1 n g e r i : N. Grosman
Bulughin, Cum se distrug monumentele, XX, 1927. p. 
112-113 [biserica a fost adusă din Şerbăneşti , fiind 
vîndută la I icitaţie spre dărîmare] . 
-SLĂTIOARELE, oraşul Ocnele Mari. 
Mănăstirea Slătioarele cu bise

rica Sf. N ic o I a e : N. Iorga, Biserica doamnei 
Ecaterina, XXIV, 1931, p. 38 - 39 [tablou votiv, foto ]; 
N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii. III, XXV, 1932, 
p . 11, 27, 40 - 41, fig. 1-9; V. Drăghiceanu, Monu
mentele Olteniei. li, XXVI, 1933, p . 52 [descr iere, 
ctitori, pomelnic, foto]; I. Vîrtosu, Biserici de lemn. 
Schitul S/ătioarele, XXVI, 1933, p. 137 [pisania]. 

TEICA, oraşul O cnele Mari . . 
B i s e r i c a S f . G h e o r g h e ş i S f. D u -

m i t r u - Ţ ei ca : V. Drăghiceanu, Difente inscripţii 
de biserici şi monastiri . Biserica Teica, lingă Ocnele Mori, 
Vt/cea, V, 1912, p. 134-135 [pisanie, pome lnic]; 
N. Grosman-Bulughin, Cum se distrug monumentele. XX, 
1926, p . 113 [bine păstrată]; V. Drăghiceanu, Monu
mentele Olteniei, /, XXIV, 1931, p . 130-131 [p isanie, 
inscripţii, pomelnic, ctitori]; I. Vîrtosu, Biserici de 
lemn. Sf. biserică Teica, XXV I, 1933, p. 138 [pisanie, 
stîl p de piatră]; N. Gh i ka-Budeşti, Evoluţia arhitec
turii. IV, XXIX, 1936, p. 72. fig. 406 - 416. 

OCNIŢA, vezi Ocnele Mari , jud. Vîlcea. 
OCOLINA, jud. Soroca, azi în URSS 
B i se r i că d i n 1 7 4 5 : G . Bezviconi, Comu

nicări. Material istoric din Basarabia , XXXIII, 1940, 
fasc. 103, p. 47 [ctitor. mormînt] . 

ODAIA VLĂDICHII , vezi Sultana, jud . Călăraşi. 
ODĂILE, jud. Prahova. 
A ş e z a r e d a c i c ă. « I a C e t ă ţ !J i a » 

C. Mo isi l, Staţiunile preistorice, III, 1910, p.121 [obiecte 
de fier şi olărie]. 

ODESSA, URSS 
M u z e u : R. Vulpe, Raport asupra săpăturilor 

arheologice de la Izvoare-Neamţ, ACMI, 1942, p. 165 
[cioburi de tip Izvoare I, găsite în Transnistria şi păs
trate la muzeu] . 

ODOBEŞTI , jud. Dîmboviţa. 
Aşezare-t eii de tip Gumelniţa 

D. Berciu, Săpături, XXVIII, 1935, p . 29. 
ODOBEŞTI , jud . Vrancea 
Cetate a C r ă c i u na : Al. Lapedatu, Ce

tatea Albă, VI, 1913, p. 60-61 [zidită ln HB1 de "Da
sarab cel Tînăr, pe urmele « unui Kreutzburg teuton»; 
cucerită de Ştefan cel Mare în 1482, apoi părăsită, Nu 
se ştie unde a fost]; N. Iorga, Monumentele istorice 1n 
vechea noastră literatură, XXVI, 1933, p. 101 [menţi
onată de Gheorhe Asachi în 1835 în cursul unei (<ex
cursii »). 
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Biserica Naşterea Maicii Dom-
n u I u i : Procese verbale, ACMI, 1942, p. 56 [apro
bare deviz]; ibidem. 1943, p . 56 [najorare deviz res
taurare]. 

Biserica Sf. Cruce N . Iorga, Monu-
mentele istorice în vechea noastră literatură, XXVI, 
1933, p . 101 [descrisă de Gheorgh e Asachi în 183~]; 
Procese verbale, ACMI, 1942, p. 55 [înaintare deviz]. 

Bis er ica Sf. Vi ne r i : N. Iorga, Monu
mentele istorice În vechea noastră I iteratură, XXVI, 
1933, p. 101 [citată de Gheorgh e Asachi la 1835]. 

B·iserica Vovidenia : N. Iorga, Monu
mentele istorice În vechea noastră I itera tură, XXVI, 
1933 , p. 101 [menţionată de Gheorghe Asachi la 1835 
cu ocazia unei « excllrsii »] : Procese verbale, ACMJ, 
1942, p . 56 [aprobare deviz]; ibidem, 1943, p. 56 [m a
jorare deviz pentru restaurare]. 

- UNIREA. oraşul Odobeşti . 
B i s e r i c a S T - ţ i i V o i e v o z i : Procese ver-

bal e, ACMI, 1942, p . 60 [fonduri pent ru luc ră ri]. 
OESCUS, vezi Gigen, Bul garia . 
OEŞTI, vezi Oiejdea, jud . Alba. 
OGRADENA-VECHE, vezi leşe l niţa, jud. Mehe-

dinţi. 
OGRETIN. jud . Prahova 
Casa lui Radu Neguţătorul: V. 

Drăghiceanu, Biserica din Ogretin-Prahova, ACMJ, 
1915, p. 99 , 101 [cu foto]. 

Case vechi : N . Iorga, Cronică. Tot despre 
vechile case prahovene, XXVII, 1934, p. 91 [foto T. 
Socolescu ]; N . Gh i ka-Budeşti, Evoluţia arhitecturii. IV, 
XX IX, 1936, p. 117. 

B i s e r i c a S f, P a r a s c h i v a ş i S f. D u
m i t r u : Raport pe anul 1919 , XVIII, 1925, p. X
XI [repararea acoperişului de şi nd rilă]; N. Iorga, 
Tot despre vechile case prahovene, XXVII, 1934. p. 91 
[foto comunicată de T. Socolescu: «biserica veche»]; 
V. Brătulescu, Biserici din Valea Teleajenului, XXXI, 
1938. p. 184, 185-187 [restaurare, descriere, pictură, 
inscripţii, plan, foto]; Procese verbale, ACMJ, 1915, 
p. 32 [reparaţia acoperişului]; V. Drăghiceanu, Biserica 
din Ogretin-Prahova, ACMI, 1915, p. 99 - 100 [ctitori, 
foto]. 

OHABA-PONOR, jud. Hunedoara. 
Peşteri : RSR Cluj 1925, XVIII. 1925, p. XXI 

[săpătur i arheologice, musterian, eneolitic]. 
OHRIDA, Iugoslavia. 
G. Balş, N. Ghika-Budeşti, Messembria, V, 1912, 

p. 13 [biserica Sf. Softa şi Sf. Clement, faţade împodo
bite]. 

OIEJDEA, jud. Alba. 
Biserică de lemn: V. Brătulescu, Bise

rici din Transilvania . Biserici 1ntărite. Mesentea, XXX, 
1937, p . 19, 20 [dăruită de satul Mesentea]. 

OITUZ , jud . Bacău 
Bi se r i că : Procese verbale, ACMI, 1942, p. 

61 [consolidare după cutremur]. 
OLĂNEŞTI, vezi Băile-Olăneşti, jud. Vî lcea. 
OLBIA. vezi Porutino. 
OLT, judeţ 
N. Iorga, O exploraţie arheologică şi istoricei a 

judeţului Olt, XXVI, 1933, p. 121-123 [recenz ie la 
I. I onaşcu, «Biserici Olt»]. 

OLT, rîu 
O. Lugoşianu, Stampe vechi lnfăţişînd vederi din 

Ţora-Rom6nească. « Vedere de pe Olt fn Valahia », V, 
1912, p. 115-116 (din albumul lui Robert Ainslie, 
1801, şi despre ţigani; cu reproducere stampă]. 
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OLTENI, jud. Prahova. 
Biserica Sf. Nicolae şi Sf-ţii Îm

păraţi : Şedinţele Comisiunii, 1924, XVII, 1924 , 
p. XII [acordare de ajutor]; Raport pe anul 1925 , XVIII, 
1925, p. XVIII [diferite lucrări]: P. Demetrescu, Lu
crări executate ln 1926, XIX, 1926, p. X IV . 

OLTENI, jud. Vîlcea. 
Biserica Sf. Nicolae : V. Drăghi ceanu, 

Inscripţii . Biserica Olteni-Vî/cea, VIII, 1915, p . 47- 48; 
N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii. li, XXIII, 1930, 
p. 26, Hg . 57- 66; V. Drăghiceanu, Monumerlte/e O/te
niei./, XXIV, 1931, p.127 (descriere, pisanie, inscripţii, 
foto); I. Vîrtosu, Biserici de lemn. Crucile de piatrei 
de la Coz ia la RÎmnic, XXVI, 1933, p. 134 [cruce din 
1683]. p . 187 [pisanie]. 

OLTENIA 
C. Moisil, Staţiunile preistorice, III, 1910, p. 118-120; 
Şedinţele Comisiuni i , 1924, XVII. 1924, p . IX [Nico
laescu-Plopşor autorizat să facă săpături]: N . Ghika
Budeşti, Cîteva biserici de lemn din Oltenia, XIX, 1926, 
p. 9 - 10; M. Popescu, O/ten ia În timpul stpăpfnirii 
austriece (1718-1739), XIX, 1926, p . 100- 107 [cu 
reproduceri]; V. Drăghiceanu, Monumentele O/teniei. 
I-III, XXIV, 1931, p.105- 132; XXVI, 1933 , p . 49-75; 
XXVII, 1934, p. 99 - 120 [descriere, istoric, inscripţii, 
pictură, foto]; D. Tudor, Antichităţile din Romanaţi, 
XXVI, 1933, p . 80 [harta sud-estului Olteniei în pre
istorie şi în epoca romană]; N. Ghika-Budeşti, Oficiale. 
Memoriul pe 1932, XXVI, 1933, p. 191 [terminarea 
inventarierii monumentelor]; D. Berci u, Generalităţi 
asupra preistoriei O/teniei, XXVII, 1934, p . 30-38 
[cu foto]: D. Bercju, şi I. Berciu, Antichităţi medievale 
din Oltenia, XXVII, 1934, p. 78-83; Procese verbale, 
ACMI, 1943, p. 75 (săpături ale lui V. Dumitrescu 
în Oltenia]; VI. Dumitrescu, Raport, ACMJ, 1943, 
p. 93 - 94 

OLTENIŢA, jud. Călăraşi 
Or a ş : N . Iorga, În legătură cu o «Călăuză» 

necunoscută a maiorului D. Papazog/u, XXXII, 1939, 
p. 147 [identificat cu Constantiola, pe drumul domni
lor români spre Constantinopol; măcelul ruşilor de 
către turci]. 

Aşezare neolitică la «Măgura Gu
melniţa», circa 4 kilometri de oraş: 
I. Andrieşescu, Vasile P6rvan, XXII, 1929, p. 147; 
D. Berciu, Generalităţi asupra preistoriei Olteniei, XXVI, 
1933, p. 32 [ci vi I izaţia Gumei niţa]. 

Biserică lingă oraş (1846): N . Iorga, 
Cronică, XXVIII, 1935, p. 95 [pisanie]; idem, Cronică, 
XXXI, 1938, p. 191 [pisanie]. 

OL TINA, jud. Constanţa 
Biserică : Şedinţele Comisiunii, 1932, XXVI, 

1933, p . 96 [aprobarea reparaţiilor]; N . Ghika- Budeşti, 
Oficiale. Raport de activitate pe anul 1931, XXVI, 1933, 
p. 189 [cercetare, deviz]. 

ONCEŞTI, jud. Maramureş 
Biserică de lemn : V. Brătulescu, Biserici 

de lemn din Maramureş, XXXIV, 1941, p . 60, 61 , 62, 
63, pi. XXII [descri e re , pictură , foto ]. 

ONEŞTI, vezi Gheorghe Gheorghiu-Dej, jud. Bacău. 
ONIŞCANI, jud. Orhei, azi în URSS 
Bis erică : G . Bezviconi, Comunicări. Material 

istoric din Basarabia, XXXIII, 1940, fasc. 103, p. 46 
[ctitor, mormînt]. 

ONUŢ, jud . Cernăuţi, azi în URSS 
P. Luţia, RSR Cernăuţi, 1919- 1920, XIX, 1926, p . 

130 .[complet stricată din cauza războiului; acoperiş 
nou]; idem, RSR Cernăuţi, 1923, XX, 1927, p. 37 [ş ind ri
lirea acoperişului]. 
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OPĂRIŢI, vezi Poienile, jud. Prahova 
ORADEA, jud. Bihor 
Muzeu I M un ici pa I : M. Golescu, Saint 

Georges delivre /'adolescent emmene en captivite par 
Ies infideles, XXX, 1937, p. 128 [foto icoană Sf. 
Gheorghe] p. 131 

ORAVIŢA, jud . Caraş Severin 
Bi s e r i ca Ad o r m i re a M a i c i i Do m

n u I u i : N. Iorga, Arta romdnească f,., Banatul muntos, 
XXXI, 1938, p. 153 [inscripţie din 1828, foto p. 154], 
p. 165 [toto catapeteasmă), p. 157 [foto pictură]. 

ORĂŞTIE, jud. Hunedoara 
B i s e r i c ă o r to d o x ă : Procese verbale 

ACMI, 1943, p. 54 [lucrări de întreţinere]. 
ORĂŢII, cetatea, vezi Podu Dimboviţei. 
ORBEASCA DE SUS , jud. Teleorman 
Aşezare din epoca fierului, la 

«Cetate» : C. Moisi I, Staţiunile preistorice, III, 
1910, p . 122 [indicată de Bolliac şi Tocilescu) . 

ORBEŢI, jud. Vîlcea, neidentificat 
Biserica Sf-ţii Mihail şi Gavril 

I. Vîrtosu, Biserici cfe lemn, XXVI, 1933, p. 138 [rugră
veală căzută. biserrcă închisă, pisanie, poartă de zrd). 

ORBIC, vezi Buhuşi. jud. Bacău . 
ORGOIEŞTI. corn. Bogdăneşti . jud. Vaslui 
S c h i t u I O r g o i eşti : Şecfinţele Comisiunii 

1925, XVIII, 1925, p. V [întocmire devrz de lucrări]. 
ORHEI, azi în URSS 
Cetatea: Al. Lapedatu, Cetatea Albâ, VI, 

1913, p. 60 şi nota 3, p. 63, 64 [urme existente pe 
vremea lui D. Cantemir; clădită de Ştefan cel Mare; 
mult anterioară Sorocii]; idem, Cetatea Sorocii. Notiţă 
istorică descriptivă, VII, 1914, p. 85 şi nota 3 [zidită 
ca apărare contra tătarilor; primul pircălab la 1470; 
lista pîrcălabilor pină la 1499]; Procese verbale, ACMI, 
1942, p. 45 [aminarea cercetărilor din lipsă de fonduri] . 

Biserica catedrală Sf . Dumitru : 
RSR Chişinău. 1925, XVIII. 1925, p. XXII (ancorarea 
zidurilor]; Procese verbale, ACMI, 1943, p. 26 [aprobare 
lucrări]. p. 40 [restaurare după cutremur, zugrăvire), 
p. 55 (nu se aprobă « vernirea » picturii; panou co
memorativ al eroi lor căzuţi în război]. 

ORHEI, judeţ, azi în URSS 
G . Bezviconi, Comunicâri. Material istoric din Basarabia, 
XXXIII, 1940, fasc. 103, p. 45-46 (biserici]. 

01\}AHOVO, (OREAHOVO), Bulgaria 
N. Iorga, Tn legătură cu o « Călăuză» necunoscută a 
maiorului O. Papazog/u, XXXII, 1939, p. 45 [lupte 
ruso-turce în 1828, moartea generalului « Geismar »]. 

ORLEA, jud. Olt 
a) A ş e z a r e d i n e p o c a n e o I i t i c ă ş i a 

fi e r u I u i ; b) A şez are d i n e p oca ro m a n ă 
D. Tudor, Antichităţile din Romanaţi, XXVI, 1933, p. 77 
[material roman şi preistoric]; D. Berciu, O colecţie de 
antichităţi din judeţul Romanaţi - Gh. Georgescu-Corabia, 
XXVII, 1934, p. 80 [descoperiri], p. 82, 83 [obiecte din 
perioada La Tene, cu foto]; idem, Săpături, XXVIII, 
1935, p. 28 [civilizaţia Vădastra]; D. Berciu , şi I. 
Berciu; Antichităţi medievale din Oltenia. Descoperiri 
germanice, XXX, 1937, p. 75, 77-78 [fragment de 
fibulă de bronz, cu foto]. 

ORODELU, jud. Dolj 
Biserica Sf. Nic o I a e: Sedinţele Comisiunii, 

1924, XVII, 1924, p. li [CMI cere fotografierea bisericii, 
care este propusă a se dărîma], p. VI [biserica veche 
trebuie în vei ită înainte de construirea unei biserici 
'loi]; V. Drăghiceanu, Monumentele Olteniei. III, XXVII, 
1934, p. 103 [nimic interesant; case de bîrne]. 

ORŞOVA, jud. Mehedinţi 
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Cetate a turce ască: M. Popescu, Cetăţile 
turceşti din prejurul Principatelor Romdne, XX, 1927, 
p . 87 (poziţie, scurtă descriere, cu perspectivă). 

ORŞOVA VECHE, jud. Mehedinţi 
O r a ş u I ro ma n D i e r n a, azi acoperit de 

apele Dunării: V. Drăghiceanu. Săpăturile de Io Vodiţa, 
XXII, 1929, p. 153 [pietre şi cărămizi romane folosite 
la construirea Vodiţei]; Al. Bărcăcită, De la Vodiţo: 
O nouă inscripţie romană, XXIV, 1931, p. 44 [fortifi
caţii lucrate de cohorta I cretană). 

OSICA-DE-JOS, jud. Olt 
St aţi un e preistorică: D. Tudor, Anti

chităţile din Romanaţi, XXVI, 1933, p. n. 
OSICA-DE-SUS. jud. Olt 
D. Tudor, Antichităţile din Romanaţi, XXVI, 1933, 

p . 78 [urme romane]. 
OSTROV, jud. Hunedoara 
B i s e r i c a P o g o r î r e a S f. D u h : Al. Băr

căci lă, Un tropar al preacuviosului Nicodim, XXVI. 1933, 
p. 43 pictură, psaltire din 1764, pietre romane care 
servesc drept împrejmuire]. 

OSTROV, jud. Olt 
B i s e r i c a S f. N i c o I a e ş i S f. D u m i t r u : 

V. Drăghiceanu, Inscripţii. Biserica din Ostrov-Romanaţi, 
VIII, 1915. p. 48; idem, Monumentele Olteniei . li, XXVI, 
1933, p. 49 [pisanie, ctitori. inscripţii]. 
OSTROVEL, jud. Hunedoara 

B i s e r i c ă: Al. Bărcăci lă, Un tropar ol prea
cuviosului Nicodim, XXVI, 1933, p. 43. 

OSTROVENI, jud. Dolj 
B i se r i ca Ad o r m i re a Mai c i i Do m n u

lui: N. Ghika-Budeşti, Oficiale. Raport de activitate 
pe anul 1931, XXVI, 1933, p. 190 [curăţirea picturii). 

OSTROVU CORBULUI, jud. Mehedinţi 
A şez ă r i d i n n e o I i t i c, b ro n z, fi e r 

ş i ro mană: C.. Moisil, Produsele industriei pre.istorice, 
IV, 1911. p. 84; D. Berdu, Generalităţi asupra preistorie . 
Olteniei, XXVll.1934, p. 30-37 [rezultatele săpăturilor 
cu figuri]; D. Berciu, şi I. Berciu, Antichităţi medievale 
din Oltenia. Mormintul de Inhumaţie de Io Hinova . jud. 
Mehedinţi, XXX, 1937, p. 77, 82-83. 

Ostrovu I: N. Iorga. Tn legătură cu o «Călău
ză» necunoscută o maiorului D. Papazoglu, XXXII, 
1939' p. 146 . 

OSTROVU MARE, jud. Hunedoara, vezi Ost rov, 
jud. Hunedoara. 

OSTROVUL MARE, jud. Mehedinţi 

Satu I : N. Iorga, Tn legătură cu o «Călăuză» 
necunoscută a maiorului O. Papazoglu, XXXII, 1939, 
p. 145 [locuitori, păduri, animale] . 

St aţi u n e n e o I i t i că, a b r c n z u I u i, a 
fi e r u I u i, u r m e ro mane: D. Beaciu, Generali
tăţi asupra preistoriei Olteniei, XXVII, 1934, p. 33 [ma
teriale din epoca de bronz şi de fier]; V. Drăghi.ceanu, 
Monumentele Olteniei. III, XXVII, 1934, p. 105 [urme 
de cetate romană]. 

B i s e r i c a d e I e m n C u v i o a s a P a r a s
e h iv a: V. Drăghiceanu, Monumentele Olteniei. III, 
XXVII, 1934, p. 105 [situaţie în 1909]. 

OTEŞANI, jud. Vîlcea 
Bi se r i ca B u na Vest i re: Şedinţele Comi

siunii, 1926, XIX, 1926, p. XI (fcnduri pentru restau
rare]; N. Ghika-Budeşti. Oficia e. Raport de activitate 
pe anul 1930, XXVI, 1933, p. 143 [deviz, control). 

OTEŞTll DE SUS, jud. Ol~ 
BisericaAdormirea Maicii Domnu

lui: Procese verbale, ACMI 1943, p. 56 [restaurarea 
picturii}. 
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OTETELIŞU, jud. Vîlcea 
B i seri ca Sf - ţi i V o i ev o zi, în c i m i

t i r: Raport pe anul 1925, XVJll, 1925, p. XVIII [difer.ite 
lucrări]; N. Ghika-Budeşti, Raport de activitate pe anul 
1930, XXV!, 1933, p. 143 [restaurare, zugrăveli]. 

OTETEUŞU , casa Oteteleşanu: N. Ghika-Eudeşti, 
Evoluţia arhitecturii. IV, XXIX, 1936, p. 117 

OTOMANI, jud . Bihor 
Staţiune eneolitică şi epoca de 

bronz: RSR Cluj, 1925. XVIII, 1925 . p. XXI (săpături 
arheologice]. 

OXFORD. Marea Britanie 
B i b I i o t e c a B o d I e i a n ă : C. I. Karaâja, 

Notiţă despre unele miniaturi înfăţişind pe Matei Vodă 
Basarab şi pe doamna Elena, XIX, 1926, p. 54 [evanghe
liar de la Mănăstfrea Neamţului, 1429); N. Iorga, La 
figuration des evangelistes dans /'art roumain et l'eco/e 
chypriote-valaque, XXVI, 1933, p. 2 [manuscris de pe 
vremea lui Alexandru cel Bt.rn] . 

p 

PADEŞ, jud. Gorj 
Tabăra lui Tudor Vladimirescu: 

V. Drăghiceanu, Monumentele Olteniei . III, XXVII, 1934, 
p . 117. 

PADINA, jud. Gorj, neidentificat 
C. Moisil, Staţiunile preistorice, III, 1910, p. 119 

[pe harta lui Tocilescu]. 
PADOVA, Italia 
Bi se r ic a Sa n M i c he Ie: G. Balş, Bisericile 

lui Ştefan-cel-More, XVIII, 1925, p. 231 [foto sirene 
sculptate pe portalul central] şi lndice. 

Bi se r i ca San Pi e t ro: G. &lş, Bisericile 
lui Ştefan-cel-Mare, XVllf, 1925, p. 233 [fotografia unui 
capitel de coloană]. 

PALANCA, jud. Bacău 
Soc I u de m o n u m e n t: Şedinţele Comisiunii, 

1925, XVIII, 1925, p. I [folosirea soclului început de 
unguri pentru un monument românesc]; idem, 1926, 
XIX , 1926, p. I [tratative cu Muzeul Militar) . 

Biserica Tăierea capului Sf. Ion 
Boteză toru I (?): P. Demetrescu, Lucrări execu
tate Tn 1926, XIX, 1926, p. XIV. 

PALANCA, jud. Cetatea Albă, azi în URSS 
G. Bezviconi, Comunicări. Material istoric din Basa

rabia, XXXIII, 1940, fasc.103, p. 45 [resturi de amfore; 
pietre funerare distruse în 1918]. 

PALANGA, jud. Argeş 
B i s e r i ca Sf. N i c o I a e : Biserici scoase din 

rlndu/ monumentelor istorice, ACMI, 1942, p. 13; ibidem 
1943, p . 14; Procese verbale, ACMI, 1942, p. 19 [decla
sare) . 

PALERMO, ltal ia 
Capela Palatină: P. Popescu, Raport, 

ACMI, 1915, p. 175 [descriere] . 
PANCIU, jud. Vrancea 
Comun a: N. Iorga, Monumentele istorice în 

vechea noastră literatură, XXVI, 1933, p. 103 [scurt 
istoric; descriere de Gheorghe Asachi în 1635]. 

Schitul Brazi cu biserica de tem 
S f. G h e o r g h e ş i p a r a c I i s u I S c h i m -
barea la faţă: Raport peanul 1925, XVIII, 1925, 
p. XVIII diferite lucrări]; N. Iorga, Monumentele 
istorice ln vechea noastră literatură, XXVI, 1933, 
p. 102-103 [biserică de lemn construită de mi
tropolitul lacov; ulterior mănăstirea s-a «pustiit> şi 
era în curs de restaurare pe vremea lui Gheorghe 

ns 
Asachi în 1872); Procese verbale , ACMI. 1942, p . 64 
[dărîmarea chiliilor, protejarea bolţilo r paraclisu lu i], 
p. 68 [restaurare]. 

PANTELIMON, jud. Constanţa 
Cetatea romană Ulmetum ş i castru 

d e p ă m î n t : V. Pârvar:i, Cetatea T r-opaeum . Conside
raţii istorice, IV, 1911, p. 5 [inscripţii din 140- 150 e .n. ; 
Noi descoperiri ordJeologice în Dobrogea. Relaţie oficială, 
IV, 1911, p . 146 [rezultatul săpăturilor]; A doua cam
ţKmie de săpături la cetatea « Ulmetum ». Relaţie oficială, 
V, 1912, p. 119; Descoperiri nouă în Scyth1a Minor . 
Relaţie oficiată, V, 1912, p. 120 [castru de pămînt lingă 
cetate, fragmente epi·grafke, monete]; I. Kal i rideru, 
Al. Lapedatu, Raport general CM/, 1912, V, 1912, p. 188 
[construirea unui muzeu]; Şedinţele Comisiunii, 1913, 
VI, 1913, p. 143 [lipsă de fonduri pentru terminarea 
muzeului); I. Andrieşescu, V.asile P6rvan, XXII, 1929, 
p . 146 , 147 [săpături, colaboratori]; C. Noe, Rezultatele 
ultimei campanii de sapături la Ulmetum, ACMI. 1914, 
p . 121 - 126 [I. Clădiri l'n interiorul cetăţii, li . Inscripţii 
şj monumerite figurate, Ul . Descoperiri mărunte.]; 
V. Pârvan, Rtiport 1915, ACMl, 1915, p. 180 [amenajarea 
şi organizarea muzeului]. 

PANTELIMONUL DE SUS, vezi Pantelimon, jud. 
Constanţa . 

PARCANI, jud . Orhei, azi în URSS 
Bise{'ica Sf. Nicolae: G. Bezviconi, 

Uimunicifri . Moteri!lf istoric din Bosarobio, XXXIII, 
1940, fasc. 103, p. 45 [ctitori]. 

PAREPA, vezi Pa repa- Ruşani, jud . Prahova . 
PAREPA-RUŞANI, jud. Prahova 
B i s e r i c a S c h i m b a r e a I a fa ţ ă : Procese 

verbale, ACMI, 1943, p. 68 [restaurare]. 
PARIS, Franţa 
Bi b I i o tec a Naţi o na I ă: N. Iorga, La 

figuration des evongelistes dans /'art roumain et l'eco/e 
chypriote-volaque, XXVI, 1933, p. 1, 3, 4 [manuscr ise 
cu miniaturi]. 

Expoziţia de artă veche româ
nească, din 1925: Şedinţele Comisiunii, 1925, 
XVIII, 1925, p . IV [mulţumiri aduse domnilor Focillon, 
Dezarois şi Millet pentru sprijinul expoziţiei], p . VI 
[despre expoziţie decorarea lui V. Drăghiceanu]; 
V. Drăghiceanu, Monumente reprezentative dir1 vechea 
artă rom6nă, expwse la expoziţiile din Paris şi Geneva 
în anul 1925, XIX, 1926, p. 61 - 68 [cu foto]; idem, 
Bibliografie, XXII, 1919, p . 46 [recel'lzie la I. D. Ştefă
nescu, L'evo/ution de la peinture religieuseJ; idem, Originea 
acoperemintelor noastre de morminte, XXVI, 1933, p.184 
(succesul obţinut de aceste acopereminte la expoziţia 
din Paris; acopereminte similare de origine chirghiză 
aflate la muzeul din Berna]. 

Muze I Luvru: C . Marinescu, Trei săbii ale 
lui Constantin Brfncoveanu, XIX, 1926, p. 97 - 99 [sabie 
brîrlcovenească aflată la muzeu, descriere, foto]; 
E. Vîrtosu, Odoare rom{Jneşti la Stambu/, XXVIII, 1935, 
p. 9 nota 3, 11, 13 Jaceeaşi sabie]. 

PARIZE LE CHATEL, Franţa 
Biserica: G. Balş, Bisericile lui Ştefan-cel-More, 

XVIII, 1925, p. 230, 232 (cu desen al unui capitel]. 
PARMA, Italia 
Baptiste r i u I: G. Balş, Bisericile fui Ştefan-ce/

Mare, XVIII, 1925, p. 232 [foto sirenă sculptată].
C a te d r a I a: G. Balş, Bisericile lui Ştefan-cel 

Mare, XVIII, 1925, p. 233 [foto grifoni] . 
PASĂREA, corn. Brăneşti, sect. agr. Ilfov 
Mănăstirea Pasărea cu biserica 

Sf. T re i m e: C. 5ăvescu, Biserica de la T&igonu . 
Amintirile unui octogenar, XXII, 1929, p. i09 [împre-

179 
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jurimi]; Procese verbale, ACMI, 1943, p. 55 [lucrări de 
pictură]. 

PAŞCANI, jud. laşi . 
Biserica Sf-ţii Arhangheli Mihail 

şi G !l v r i I: V. Drăghiceanu, Diferite inscripţii. La 
biserica din Paşcani-Suceava, IX, 1916, p. 47 [pe un 
clopot dăruit de N. Roseti Roznovanu]; Şedinţele 
Comisiunii, 1925, XVIII, 1925, p. VII [nu se aprobă 
returnarea vechiului clopot, cerere de documentaţii 
pentru reparaţii]; V. Drăghiceanu, Biserica din Paşcani, 
XIX, 1926, p . 123 [pisanie, însemnare]; Şedinţele Comi
siunii, 1926, XIX, 1926, p. III [reparaţii fără aprobare 
CMI]; Procese verbale, ACMI, 1943, p. 55 [restaurare]. 

PAŞCANI, jud. Ilfov, vezi Căciulaţi, Sect. agr. 
Ilfov. 

PĂDURENI, jud. Buzău 
Mănăstirea Bradu cu biserica 

Sf. Dumitru: N. A. Constantinescu, Biserici şi 
măndstiri din judeţul Buzau. Bradu-Tisdu, XVII, 1924, 
p. 141 [descriere, ctitori]; V. Drăghiceanu, Mănăstirea 
Bradului-Buzău, XXIV, 1931, p. 93 [pietre de mor
mînt, pisanie]; idem, Săpăturile din Buda, Lapoş şi Tisdu
Buzău, XXIV, 1931, p. 160, 169 [descrierea bisericii, 
zidită de doamna Rada]; idem, Mănăstirea Vintilă Vodă 
(Buzău). Săpături la prima fundaţie, XXVI, 1933, p. 170 
[zidită de «ascendenţii doamnei Rada a lui Vintilă 
Vodă»; N. Iorga. Biserica din Tisău, XXVII, 1934, 
p. 29 (pisanie] Procese verbale, ACMI. 1942, p. 41 
[consolidare după cutremur], p. 48 [reparaţii]. 

PĂDURENI, jud. Vaslui 
Bi s e r i că: Procese verbale, ACMI, 1942, p. 49 

[cerere de informaţii înainte de dărîmarea turnului
clopotniţă]. 

PĂDUREŢI-VĂRSĂTURA, vezi Vărsătura, jud. 
Vrancea. 

PĂHĂR.NICENI, jud. Orhei, azi în URSS 
B i s e r i c ă d i n 1852: (S f - ţ i i V o i e v o zi) 

G. Bezviconi, Comunicări. Material istoric din Basarabia, 
XXXIII, 1940, fasc. 103, p. 45 [ctitor]. 

PĂIŞANI, jud. Gorj 
B i s e r i c a S f - ţ i i î m p ă r a ţ i : Şedinţele Co

misiunii, 1924, XVII. 1924, p. X (spălarea picturii, 
vopsi rea acoperişu I ui şi exteriorului] . 

PĂNCEŞTI. corn. Sascut, jud. Bacău 
Bi se r i ca Sf. N ic o I a e: Procese verbale, 

ACMI. 1943, p. 71 [biserică ruinată, menţinerea alta
rului]. p. 74 [lucrări). 

PĂPUŞA, schit, jud. Argeş, vezi Călimăneşti, 
jud. Vîlcea, localitatea Păuşa. 

PĂPUŞA, schit, jud. Vîlcea, vezi Bistriţa, jud. 
Vîlcea . 

PĂRHĂUŢI, jud . Suceava 
B i s e r i c a T u t u r o r S fi n ţ i I o r : G. Balş , 

Bisericile fui Ştefan cel Mare, XVIII. 1925, p. 178-181, 
273 şi Indice; P. Luţia, RSR Cernăuţi, 1921 -1925. Secolul 
al XVI-iea, XIX, 1926, p. 127 [datare]; idem, RSR Cer
năuţi, 1919-1920, XIX, 1926, p. 130 [stricăciuni]; 
idem, RSR Cernăuţi, 1924, XX, 1927, p. 41 [refacerea 
acoperişului, foto p. 39, 40); G. Balş , Biserici sec. XVI, 
XXl.1928, Indice; Bucovina. Proces verbal No. 1, ACMI. 
1943, o. 17 [propunere de întreţinere]. 

PĂROŞI, vezi Leleasca, jud. O lt. 
PĂTÎRLAGELE, jud. Buzău 

C . Moisil, Staţiunile preistorice, III, 1910, p. 122 [pe 
harta lui Tocilescu]. 

PĂTRĂŞCANI. vezi Gura Văii, jud . Bacău . 
PĂTRĂUŢI. jud. Suceava 
B i s e r i c a î n ă I ţ a r e a S f. C r u c i: Şedin-
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ţe/e Comisiunii, 1924, XVII, 1924, p. IX [reparaţia 
acoperişului]; G. Balş, Bisericile lui Ştefan cel Mare, 
XVIII. 1925, p. 21-23 şi Indice; RSR Cernăuţi 1925, 
XVIII, 1925, p. XXI [lucrări planificate în 1926]; 
P. Luţia, RSR Cernăuţi, 1921-1925, Secolul al XV-iea, 
XIX, 1926, p. 127 [datare]: Idem, RSR Cernăuţi, 1919-
1920, XIX, 1926, p. 130 [deteriorări]; Idem, RSR Cer
năuţi, 1923-1924, XX, 1927, p. 36-37, 41 [refacerea 
acoperişului la turn şi biserică); G . Balş, Biserici sec. 
XVI, XXI. 1928, p. 324, 381; I. Nistor, P. Luţa, RSR 
Cernăuţi 1933-1934, XXVIII. 1935, p. 65 [lucrări de 
restaurare necesare]; Bucovina. Proces verbal No . 1, 
ACMI, 1943, p.17 [propunere pentru lucrări de restau
rare şi întreţinere]. 

PĂTROAIA VALE, jud . Dîmboviţa 
B i s e r i c a A d o r m i r e a M a I c i i D o m n u

lui: Şedinţele Comisiunii, 1931 , XXIV, 1931, p. 95 
[reparaţ ii]; N. Ghika-Budeşti, Oficiale. Raport de acti
vitate pe anul 1931, XXVI, 1933, p. 189 [reparaţii 
curente]; idem, Evoluţia arhitecturii, IV, XXIX. 1936, 
p. 12. 13, 14, 20, 25, 28, 48, 98-99, fig. 786-797; 
idem, L'ancienne architecture, XXXV, 1942, p. 47, 
pi. XXX. 

PĂŢEŞTI, vezi Odobeşti, sat Unirea . 
PĂUŞEŞTI, jud. laşi 
B i s e r i c a S f - ţ i i A r h a n g h e I i : Procese 

verbale, ACMI, 1943, p. 36-37 [consolidare după 
cutremur]. 

PĂUŞEŞTI, jud. Vil cea, vezi Păuşeşti-Măglaşi, 
Coasta şi Chicioara. 

PĂUŞEŞTl-MĂGLAŞI, jud. Vîlcea 
B iserica 5 f. N ic o I a e: V. Drăghiceanu, 

Comunicări, Măglaşi-Vîlcea, XVII. 1924, p. 192 [pisanie 
din 1n8]; Şedinţele Comisiunii, 1926, XIX, 1926, p li. 
[învelire cu tablă); V. Drăghiceanu, Biserica din Pău
şeşti Măgfaşi, Vîlcea, ACMI, 1915, p. 93-98 [istoric, 
pictură, ctitori. foto]. 

PECEŞTEA. jud. Orhei , azi în URSS 
Biserică: G. Bezviconi , Comunicări. Material 

istoric din Basarabia, XXXIII, 1940, fasc . 103, p. 46 
[ctitor, mormînt]. 

PECHEA, jud. Galaţi 
C. Mo isil, Staţiunile preistorice, III. 1910, p. 173 [pe 
harta lui Tocilescu]. 

PECICA, jud. Arad 
A şez a re p 're i st o r i că d i n e n e o I i t ic 

ş i b r o n z, I a m o v i I a « Ş a n ţ u I m a re»: 
D. Popescu, Raport asupra sapături/or arheologice de la 
movila preistorică Şanţul Mare de la Sem/ac, jud. Arad, 
ACMI, 1943, p. 187-188 [săpături executate în 1943, 
material aflat la muzeul Palatului Cultural din Arad şi 
la Muzeul Naţional de Antichităţi din Bucureşti]. 

PECINIŞCA, vezi Băile Herculane, jud. Caraş 
Severin. 

PEKA, jud. Caliacra, azi în Bulgaria 
M a u s o I e u I A c - I a za I î - S u I ta n : Şedin

ţele Comisiunii, 1932, XXVI, 1933, p. 96 [împrejmuirea 
mausoleului]. 

PEPENI, jud. Bălţi, azi în URSS 
Biserică din 1 8 6 7: G. Bezviconi, Comu

nicări, Material istoric din Basarabia, XXXIII, 1940, 
fasc . 103, p. 43 [ctitor]. 

PERETU, jud. Teleorman 
Bi serica Sf. Gheorghe (sau alta?): 

N. Iorga, Ţări Romdneşti. //, XXXIII, 1940, fasc. 104, 
p. 65 [descriere, adăugiri din 1860-70, foto]. 

PERIETI. jud. lalom iţa 
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B i s e r i c a S f. N i c o I a e s a u b i s e r i ca 
A d o r m i r e a M a i c i i Do m n u I u i : Şedinţele 
Comisiunii. 1932, XXVI, 1933, p . 96 [cercetare]. 

PERLOVEŢ, regiunea Timocului, Jugoslavia 
Cetate românească: Procese verbale, 

ACMI, 1942, p. 77 [cercetare efectuată de C. Daicoviciu]. 
PERS ICEA, jud. Mehedinţi, neidentificat 
C. Moisi I, Produsele industriei preistorice, IV, 1911, 

p. 84 [fragment de topor, de diabas]. 
PEŞTEANA, jud. Gorj [în acest judeţ sînt trei sate 

cu acest nume: Peşteana de Jos, Peşteana-Jiu şi Peş
teana Vulcan]: C. Moisil, Staţiunile preistorice, III, 1910, 
p. 174 [topor sau ciocan, la muzeul din Tîrgu Jiu]. 

PEŞTEANA, jud. Hunedoara 
B i s e r i c a g r e c o - c a t o I i c ă (S f. P r o o r o c 

11 ie?): RSR Cluj, 1925, XVIII, 1925, p. XXI [vizitare 
în vederea stabilirii lucrărilor necesare]. 

PEŞTERA BISTRIŢEI. schit, vezi Bistriţa, jud. Vîlcea. 
PEŞTERA DÎMBOVIŢEI, schit. jud. Argeş, la 

poalele muntelui Bătrîna, Procese verbale, ACMI. 1915, 
p. 36 [doi călugări de la acest schit vor îngriji de schitul 
Negru Vodă de la Cetăţeni]. 

PEŞTIŞANI, jud. Gorj 
T u m u I i c u m o r m i n t e d e i n c i n e r a

ţi e .(Ha 11 st a t t): D . Berciu, Săpdturi, XXVIII, 
1935. p. 28. 

PETCULEŞTI. jud. Olt 
B iserică: N. Ghika-Budeşti,Oficial e. Memoriul 

pe 19'32, XXVI, 1933, p. 190 [lucrări de documentaţie]. 
PETRENI. jud. Soroca, azi în URSS 
I. An.drieşescu, Asupra epocii de bronz ln Romllnia, 

VIII, 1915, p. 155 [cercetările lui von Stern]. 
PETREŞTI, corn. Pînceşti, jud. Bacău 
B i s e r i c a C u v i o a s a P a r a s c h i v a : Pro

cese verbale, ACMI, 1942, p. 64 [consolidare]; ibidem, 
1943 , p. 54 [restaurarea picturii] . 

PETREŞTI. jud. Gorj 
Biserica Sf. Dumitru şi Sf. Toma: 

Raport pe anul 1925. XVIII, 1925, p. XVIII [diferite 
lucrări]; Al. Bărcăcilă, fnsemndrl din Gorj, XX, 1927, 
p . 46 [Petreşti ide jos, biserică din 1891, în stare proastă]. 

PETREŞTl-CĂRBUNEŞTI, vezi Tîrgu Cărbuneşti, 
jud. Gorj. 

PETRICANI. jud. Neamţ, vezi Tîrpeşti, jud. Neamţ. 
PETRU RAREŞ. jud. Giurgiu 
Aşezare de tip Boian A şi Gumel

n iţa: D. Berciu, Generalităţi asupra preistoriei Olteniei, 
XXVII. 1934. p . 32 [rezultatele săpăturilor]; idem, 
Săpături. XXVIII, 1935, p. 29 -30 [ceramică de tip 
Petru Rareş]. 

PETRUŞCA, Iugoslavia 
R u i ne de biserică: G . Balş, O bisericd a 

lui Radu cel Mare în Serbia, la Lopuşnia, IV, 1911, p. 196, 
197 [cu plan]; E. Costescu , Restaurarea bisericii Mihai
Vodă din Bucureşti, XXXVI, 1943, p. 59 [asemănare de 
plan] : 

PEUCE, denum i re antică ce corespunde cu: 
1 ) I n s u I ă î n D e I t a D u n ă r i i ; 2) B r a ţ u I 

S f. G h e o r g h e : C. Moisi I, Cetdţi romane la Dunărea 
de jos. li. 1911, p . 85; E. Dunăreanu-Vulpe, Chestiunea 
bastarnilor, in legătură cu piatra sepulcral,ă de la Drago
mirna, XVII, 1924, p. 178, 179, 183 [cf. Ammianus Mar
cell1nus şi Strabo, insulă locuită de peucini (=bastarni)]. 

PHILADELPHIA, SUA 
E x p o z i ţ i a r o m â n ă d i n 1 9 2 6 : Şedinţele 

Comisiunii, 1926, XIX, 1926, p. V [V . Drăghiceanu este 
însărcinat cu organizarea secţiei bisericeşti]. 

PIATRA, jud. Orhei. azi în URSS 
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Biserica Sf-ţii Voievozi, 1774: 
G. Bezviconi, Comunicări. Material istoric din Basarabia, 
XXXIII. 1940, fasc. 103, p. 46 [ctitor, morminte]. 

PIATRA, jud. Tulcea 
Cetatea Berce: C . Moisil,Cetatea«Beroe» 

IV, 1911, p. 45-:46 (descrierea urmelor cetăţii, monete 
vechi. istoric]. 

PIATRA CORBULUI. vezi Furtuneşti, jud. Buzău . 
PIATRA NEAMŢ, jud. Neamţ 
Aşezare La Tene, pe dealul Cozia: 

C. Mătasă, Cercetări din preistoria judeţului Neamţ, 
XXXI, 1938. p . 128. 129 [rămăşiţe distruse cu ocazia 
amenajării parcului «Nicu Albu»; cu foto Leramică]. 

A ş e za r e g e t o - ro m a n ă, s e c o I u I I I I 
e. n . în cartieru I Dă r măneşti: C. Mătasă, 
Cercetări din preistoria judeţului Neamţ, XXXI, 1938, 
p. 128 [pe locul şcolilor normale]. 

Aşezare preistorică în cartierul 
Vă Ie ni: C . Mătasă, Cercetdri din preistoria judeţului 
Neamţ, XXXI, 1938, p. 98, 116-118 [descriere, cera
mică pictată stil A şi B, foto]. 

Casă boierească: N. Iorga, Cronică, XXIV, 
1931, p . 143 [«splendidă»; a fost dărîmată]. 

Conacul şi fabrica de hîrtie a lui 
G he o r g he As ac h i, î'n ca r t i e r u I Vă I e ni: 
C . Mătasă, Cercetări din preistoria judeţului Neamţ, 
XXI, 1938, p. 116 . 

B i s e r i c a S f. G h e o r g h e : Raport pe anul 
1925 , XVIII, 1925, p. XVIII [diferite lucrări] . 

B i s e r i c a S f. I o a n - D o m n e a s c ă : Al. 
Lapedatu, Lucrările Comisiunii, 1909, li, 1909, p. 96 
[cerere de reparaţii]; Şedinţele Comisiunii, 1924, XVII, 
1924, p. XI [reparaţia acoperişului]; G . Balş, Bisericile 
lui Ştefan cel Mare, XVIII, 1925, p. 87 - 98, 151-153 
şi Indice [turnul clopotniţă]; Raport pe anul 1919, 
XVIII, 1925 , p. X [reparaţia acoperişului]; Raport pe 
anul 1925, XVIII, 1925, p . XVIII [diferite lucrări]; 
Şedinţele Comisiunii 1926, XIX, 1926, p. Vil [restaurare 
de arhitectul Sterian]; G . Balş, Biserici sec. XVI, XXI, 
1928, Indice: Piatra Neamţ şi Sf. Ioan; C. Mătasă, 
Cercetări din preistoria judeţului Neamţ, XXXI, 1938, 
p. 131-132 [cruce-talisman; cu foto]; Gh. T. Kirileanu, 
Schitul Cozia, XXXIII, 1940. fasc. 103, p. 34; Procese 
verbale, ACMI, 1914. p . 45 [aprobare de lucrări]; 
Gh . Lupu, Memoriu, ACMI, 1914, p . 65 [lucrări aprobate 
dar neefectuate în 1914]; Procese verbale, ACMI, 1915, 
p . 28 [reparaţi i la acoperiş], p. 32 [reparaţia acoperi
şului]; Procese verbale, ACMI, 1942, p. 25, 62 [restau
rarea clopotniţei], p . 52 [aprobare proiect şi deviz de 
I ucrări]. 

Bi s e r ic a Sf. N i co I a e: Raport pe anul 1925, 
XVIII. 1925, p. XVIII [diferite lucrări]. 

Schitul Cozia-Draga cu biserica 
Sf. Troiţă (cartier Dărmăneşti): N. Iorga, Cronică, 
XXXI, 1938, p . 190 [despre istoria schitului publicată 
de Gh. T . Kirileanu în « Cuvîntul »din Piatra Neamţ]; 
T. Kirileanu, Schitul Cozia. Un scump odor de artă 
bisericească , XXXIII, 1940, fasc . 103. p . 34-37 (des
criere, pisanie, pomelnic, cărţi vechi, însemnări, manu
scrise aflate azi la Academia Română, nevoie de repa
raţii, foto]. 

Biserica de lemn Schimbarea la 
fa ţ ă - V ă I e n i : N. Iorga, Vechea artă moldoveneascd 
în ţinutul Neamţului, XXXII, 1939, p . 1, 8-14 [descriere, 
icoane; foto icoane: p. 1-7, 10, 11, 13; pomelnic]; 
Procese verbale, ACMI, 1943, p . 54 [restaurare]. 

BRĂŞĂUŢI, municipiul Piatra Neamţ 
D o I m e n : C. Mătasă, Cercetări din preistoria 

judeţului Neamţ, XXXI, 1938, p . 128 [urme din epoca 
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brainzului], p. 129-110 [dolmen din epoca bronz.ului, 

mormînt, resturi ceramice); idem, Sdpături de preistorie 
fn judeţul Neamţ, XXXIII, 1940, p. 38, 42 [depunere la 

mu,zeu a dolmenului, foto]. 
-IZVOARE, municipiul Piatra Neamţ 
Aşezare preistorică ~j medievală 

C. Mătasă, Cercetări din preistoria judeţului Neamţ, 

XXXI, 1938, p. 109-116 [istoric cercetări, foto cera
mică găsită]; idem, Sdpdturi de preistorie fn judeţul 

Neamţ, XXXIII, 1940, fasc . 103, p. 42 [săpături efectuate 

.de R. Vulpe), R. Vulpe, Raport asupra săpăturilor arheo
logice de fa Izvoare-Neamţ, ACMJ, 1942, p. 164-168 

[două straturi neolitice şi unul mai recent, medieval; 

un schelet; obiecte trimise la Muzeul Naţional din 

Bucureşti şi la muz.eul din Piatra Ne,amţ]. 
PIATRA ŞOIMULUI. ju\1. Neamţ 

A ş e za re p re i st o r i că, get o - română 

med i ev a I ă: C. Mătasă, Cercetări din preistoria 
judeţului Neamţ, XXXI, 1938, p. 119-120 [săpături 

efectuate de Radu Vulpe, începînd cu 1935; ceramică 
pictată sti I A şi B, idoli antropomorfi, greutăţi de 

pămînt ars etc; material depus la muzeul din Piatra 
Neamţ, foto]. 

PIELEŞTI, jud. Dolj. 

Tezaur ce I tic: O. Berciu, Generalităţi asupra 
preistoriei Olteniei, XXVII, 1934, p . 35 [comerţ făcut de 

.celţi, monete ascunse]. 

PIELEŞTI, jud. IJ>ol j, identiflcar'e probabilă 
Schitul Rebăneşti: V. Drăghiceanu, 

Curţile domneşti brîncoveneşti . IV. C1Jrţi şi conace fărfmate, 
IV, 1911, p . 78 P.S. [închinat mănăstirii Brîncoveni în 

1635, de Rafail Călugărul şi fratele său Leul; azi schitul 
nu mai există) . 

PIERREFONDS, Franţa 

Caste I u I: G. Balş, Bisericile lui Ştefan cel Mare, 
XVIII, 1925, p . 195 [sistemul de acoperişuri, cu desen). 

PIETRARI, jud. Vîlcea 

C a s a e p i s c o p u I u i C I i m e n t e : V. Oră.. 
ghiceanu, Monumentele O/teniei. li, XXVI, 1933, p. 65 

[descriere]. 
S c h i t u I B I a g o v e ş t e n i a c u b i s e r i ca 

B v na Vesti re: V. Drăghiceanu, Inscripţii de la 
Schitul Pietrarii de jos, VIII, 1915, p. 48 [pisanie, mormînt, 

ctitor]idem, Monumentele Olteniei, li, XXVI, 1933, 

p. 52-53 [pisanie, piatră de mormînt, ctitori). 
B i s e r i c a S f. N i c o I a e : I. Vîrtosu, Biserici 

de lemn, XXVI, 1933, p. 188 [din 1699; pisanie). 
PIETRELE, jud. Giurgiu 

S t a ţ i u n e p r e i s t o r i c ă : C. Moisi I, Pro
dvse/e industriei preistwice, IV, 1911, p . 84 [cioburi de 
ol~rie primitiv~]. 

PIETRENI, jud . Vllcea 

BI se r i ca d e I e m n Ad o r m i re a Mai c ii 

Domn u I u i - G r ă m eşti: V. Drăghiceanu, Vechea 
bisericiîdelemndinGrămeştj/-Vtlcei, III, 191 0 , p.110-114 

1~2 

[imc.-ipţ ii , descriere, foto]; Raport pe anul 1922, 
XVIII, 1'925, p. XIV [mici reparaţii, refacerea învel i

torii]; G. Referendaru, Biserica filială « Adorm"ea » 
din Grămeşti-Vilcea, comuna Pietreni, parohia Costeşti, 
XIX, 1926, p . 10- 17 [descriere şi re levee]; Şedinţele 

Comisiunii, 1926, XIX, 1926, p.11 [restaurare]; N . Ghika
Budeşti, Evoluţia arhitecturii. III, XXV, 1932, p. 87; 

fig. 475; V. Drăghiceanu, Monumentele Olteniei. li, 
XXVI, 1933, p . 65-66 [pisanie, descriere, inscr i pţii]; 

A. Sacerdoţeanu, Inscripţii şi 1nsemnări din Costeşti

V1fcea, XXV III, 1935, p.100nota1, p . 103-104 [istDric, 

foto]; idem, Raport, XXX, 1937, p. 46, 47 [şi despre 
icoane]. 

B iserica Intrarea în biserică -

C i or o b eşti: N. Ghika-Budeşti, Evo/µţia arhitec
ţurii III, XXV, 1932, p. 87; idem, Oficiale, Memoriul 
pe 1'l32, XXV1. 1933, p. 190 [lucrări de documentaţie); 

A. Sacerdoţeanu, Inscripţii şi tnsemnări din Costeşti 

Vi/cea, XXVIII, 1935, p. 100 not• 1, p . 104 [construită 

din zid la 1750, cu foto]; idem, Raport, XXX, 1937, p. 46, 

47 [manuscris slavon din secolul XVI sau XVII, icoanli 
din 1775]; N. Ghika- Budeşti, L'ancienne architecture, 
XXXV, 1942, p. 47, pi. XXIV. 

B i s e r i c a S f. N i c o I a e, S c h i t u I d e 
S u b P i a t r ă (I a 4 O de i z v o a r e) : Al. Odo

bescu, Schituri/e şi metoaşefe mdndstirii Bistrif,D din 
VII.cea, I, 1908, p. 104-105 [istoric, inscripţii, pictură, 

foto); V. Drăghiceanu, Mor;;:mentefe Olteniei. li, XXVI, 
1933, p. 63 [pisanie, descriere]; A. Sacerdoţeanu, 

Inscripţii şi Însemndri din Costeşti-VI/cea, XXVIII, 

1935, p. 100 nota 1, p. 104-105 [construită la 1701, 
închisă, c.u foto]; N. Ghica-Budeşti, Evoluţia arhitecturii , 
IV, XXIX, 1936, p. 14, 35, 53, 55; fig. 57-65; A. Sacer

doţeanu, Raport, XXX, 1937, p . 46, 47 [stare proastă) . 

PIETROASA, jud. Vrancea 

B i s e r i c ă (Sf. N i c o I a e 7) Procese verbale. 
ACMI, 1942, p. 75 [restaurare]. 

PIETROASELE, jud. Buzău 

Tezaurul «Cloşca cu pui»: N. Io rga, 

fn legdtură cu a « Călduzd » necunoscută a maiorului 
O. Popozoglu, XXXII, 1939, p . 147 (se păstrează în 

Casieria Şcoalelor, la Bucureşti] . 

PIETROŞANI, vezi Retevoeşti, jud. Argeş 

PIETROŞIŢA, jud . Dîmboviţa 

St aţi un e preistorică: C. Moisil, Istoricul 
cercetărilor preistorice, III, 1910, p. 116 [săpături ale lui 

C. Bolliac). 

B i s e r i c a A d o r m i r ea M a i c i i D o m

n u I u i ş i S f. P a r a s c h i v a-J o s e n i : C. Moisi I 
Colecţiunea Maria lstrati-Capşo, IV, 1911, p . 144 [icoană 
din 1940); N. Iorga, Trei biserici muntene XXXIV, 

1931, p. 49-52 [descriere, pisanie, foto]; 
V. Brătulescu, Elemente profane ln pictura rel1g 1oasă, 

XXVII, 1934, p. 59, 60 [pictură, foto]; N . Ghika

Budeşti, Evoluţia arhitecturii. IV, XXIX, 1936, p. 92-93; 
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fig. 690-694; idem, L'ancienne architecture, XXXV, 

1942, p 52, 131. XXX. 
PINU, jud. Buzău 
5chdul Pinu cu biserica Naşterea 

Născătoarei de Dumnezeu: N Iorga, 
Două pietre de la Muzeul National din Bucureşti, XXII, 
1929, p. 178-179 [pisanie din 1647/48, foto). 

PISCU, jud. Galaţi 
C. Moisil, Sto~iunile preiscorice, III, 1910, p. 173 

(pe harta lui Tocilescu]. 
PISCU MARE, jud. Vîlcea 
S c h i t u I J g h ia b u I c u b i se r ic a I n t r a

re a în biserică şi Schitul lui Pahomie: 
V. Drăghiceanu, Vechea biserică de lemn din Grămeştii 

Vdlcei, III, 1910, p.112 [cu foto]; idem. O biserică a lui 
Radu-Vodă (Negru), Zghiabul, Vflcea, V, 1'912, p. 135 
[inscripţii, pomelnic]; idem, Monumentele Olteniei. li, 
XXVI, 1933, p. 66-67 [istoric, pisanie, inscripţii, 

chilii, ctitori; schitul lui Pahomie]; Şedinţete Comisiunii, 
1932, XXVI, 1933, p. 96 (dărîmarea odăiţelor din sud]; 
I. Vîrtosu, Biserici de lemn, XXVI, 1933, p. 136 [inscrip
ţii]; N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii, IV, XXIX. 
1936, p. 64; fig. 268; T. Bălăşel, Schitul )ghiobul, XXXI, 
1938, p. 94-95 [istoric, pisanie, inscripţii, însemnări, 

descriere]; N. Ghika-Budeşti, l' ancienne orchitecture, 
XXXV, 1942, pi. XXVIII. 

B i s e r i ca S f. i o n B o te z ă t o r u I S f. 
N i c o I a e ş i C u v i o as a P a r as c h i v a: I. Vîr
tosu, Biserici de lemn, XXVI, 1933, p. 136 [inscripţie]; 
T. Bălăşel, Schitul )ghiobul, XXXI, 1938, p. 95 şi notele 
1, 2. 

Biserica de lemn Schimbarea la 
faţă: I. Vîrtosu, Biserici de lemn, XXVI, 1933, p.136 
[inscripţie]. 

B i s e r i c a d e I e m n S f-ţ i i T n g e r i : 
1. Vîrtosu, Biserici de lemn, XXVI, 1933, p.136 [pisanie), 
N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii. IV, XXIX; 
1936, p. 57. 

Biserică: Procese verbale ACMI, 1914, p. 31 
[prădarea bisericii; o icoană veche şi un fragment de 
sfeşnic de lemn sculptat sînt aduse la Colecţiile Comisi
unii]. 

PISCU SADOVEI, jud. Dolj 
B i se r ic a Sf. N e c u I a i, Sf. I o a n ş i 

Sf. Dimitrie: Şt. Ciuceanu, Raport, ACMI, 1915, 
p. 123, 124 [cu foto), Anexo 4, p. 156 [pisanie). 

PISCUL CRĂSANI, vezi Crăsanii de Sus, jud. 
Ialomiţa 

PISTRUIENll-VECHI, jud. Or hei, azi în URSS 
B i s e r i c ă: G. Bezvicon i, Comunicilri. Material 

istoric din Basarabia, XXXIII, 1940, fasc. 103, p. 46 
[morminte]. 

PITARU, jud. Dîmboviţa 
B i s e r i c a A d o r m i r e a M a i c i i D o m-

n u Iul - Nu ceşti: V. Drăghiceanu, Curţile dom-
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neşti brlncoveneşti. III. Potlogii, li, 1910, p. 50, 69 nota 8 
[ridicată către 1756 de boierii Strîmbeanu); N. Ghika
Budeşti, Evoluţia arhitecturii. III, XXV, 1932, p. 13, 
51-52, fig. 149-153; idem, Oficiale. Memoriul pe 1932, 
XXVI, 1933, p. 190 (lucrări de documentaţie.] 

PITEŞTI, jud. Argeş 
Or a ş: O. Lugoşianu, Stampe vechi infăţ işlnd 

vederi din Ţoro-R?mc1neoscă, V, 1912, p. 11~118 
[reproducerea unei vederi din albumul lui Robert 
Ainslie, Piteştii ln Valohia, din 1801, cu legendă]; 

N. Iorga, O descriere din 1859 a monumentelor Ţării

Româneşti, XXX, 1937, p. 84 [populaţia, incendiul din 
1847; despre o «frumoasă» temniţă; după Th . Margot, 
O viatorie]. 

L e g i u n e a d e j a n d a r m i : Procese verbale, 
ACMI, 1943, p. 65 [monede de argint trimise la Arhivele 
Statului şi depuse apoi la Academia Română]. 

B i s e r i c a A d o r m i r e a M a i c i i D o m
n u I u i - Ma vro da I u: V. Brătulescu, Bisericii din 
judeţul Argeş, XXVI, 1933, p. 41-42 [inscripţii). 

Biserica Sf. Gheorghe-Domnească: 
Şedinţele Comisiunii, 1925, XVIII, 1925, p. VII [recepţie 

lucrări]; V. Brătulescu, Biserici din judeţul Argeş, XXVI, 
1933, p. 41 [inscripţii]. 

B i s e r i c a S f-ţ i i N i c o l a e ş i P a n t e I i
m o n : V. Brătulescu, Biserici din judeţul Argeş, XXVI, 
1933, p. 41 [inscripţiî]. 

Biserica Sf. Treime, veziSchitulTrivalea. 
B i s e r i c a S f-ţ i i V o i e v o z i-M e c u I e ş t i : 

N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii. IV, XXIX, 1936, 
p. 90, 98, 100, fig . 654-658; Procese verbale, ACMI, 
1942, p. 51 [consolidare, întreţinere]. 

S c h i t u I T r i v a I e a c u b i se r i ca S f. 
T r e i m e : I. Ionaşcu, Mănilstireo Seoco-Muşeteşti 

(Olt), ACMI, 1942, p.1S2 şi nota 8 [ctitor: mitropolitul 
Varlaam la 1698]; Procese verbale, ACMI, 1943, p . 53 
[majorirea devizului de restaurare], p. 58 [lucrări de 
întreţinere). 

-BASCOV, municipiul Piteşti 

B i s e r i c a d e I e m n S f. G h e o r g h e : 
H„ Teodoru, Recenzie, XXXV, 1942, p. 196 [la articolul 
lui P. E. Miclescu, Biserici de lemn (O biserică regăsită 

10 Boscov-Argeş) din A, 1942]. 
-FĂGETU, municipiul Piteşti 
Mănăstirea Vieroşi, cu biserica 

I n t r a r e a î n b i s e r i c ă : S. Cegănean u, Observa
ţiuni asupra sfeşnicului de Io Vieroş, V, 1912, p. 124-125 
[la Muzeul Naţional, cu foto]; A. Lapedatu, Meşterii 

bisericilor din Ţara Romdnească, V, 1912, p . 183 [piatra 
de mormînt a lui Albu Golescu]; A. M. Zagoritz, 
Sfeşnice, VII, 1914, p. 21 [cu desen]; Şedinţele Comisiunii, 
1925, XVIII, 1925, p. IV [oprirea dărîmării zidurilor], 
p. VII [reparaţii necesare]; N. Ghika-Bvdeşti, Evoluţia 
arhitecturii. li, XXIII, 1930, fig. 195 [mormîntul lui 
Albu Golescu]; ibidem. fli, XXV, 1932, fig. 513 [fîntînă]; 
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idem , L'anC1enne architecture, XXXV, 1942, p. 45 
[candelabru]; M. Golescu, Motive de animale, XXXVI, 
1943, p. 36-37 [motivul « pajărei » şi a grifonilor]. 

-GlÎMBOCU, municipiul Piteşti 
Biserica de lemn Adormirea Maicii 

Domnu I u i: N. Ghika-Budeşti. Evoluţia arhitecturii 
IV , XXJX. 1936, p . 113, fig. 981-984. 
-GOLEŞTI, municipiul Piteşti 

C o n ac u I G o I e ş t i I o r : Bicerici declarate 
monumente istorice, ACMJ , 1942, p. 12; ibidem, 1943, 
p.13; Procese verbale, ACMJ, 1942, p . 32 [viitor muzeu, 
restaurare], p . 48 (deviz de restaurare], p. 55 [inst ruc
ţiuni pentru restaurare], p. 63 [aprobare dispoziţie de 
şantier], p. 67 (lucrări; restaurarea turnului rotund] , 
p . 69 [aprobare proiecte pentru 17 sobe şi pentru uşa 
cea mare], p, 73 [reconstruirea turnului de lingă fere
deu]; ibidem, 1943, p. 39 [aprobarea distribuţiei încă
perilor dependinţelor de pe latura nord], p . 39 [apro
bare proiect pentru remiză], p. 52 [aprobare de instruc
ţiuni pentru continuaru restaurării], p. 84 [restau• 
rarea învelitorii la baia turcească]. 

Biserica Sf. Treime: G. Balş, N. Ghika7 

Budeşti, Messembria, V, 1912, p. 20 (teracote cu smal
ţuri]; Sedinţele Comisiunii, 1913, VI, 1913, p . 95 (lucrări 
de conservare, restaurarea se amînă], p. 202 (lucrări 

efectuate de arhitectul Trajanescu]; Idem, 1925, XVIII, 
1925, p . VI (obiectele de cult scoase din uz se vor depune 
1a Comisiune], p . VIII [restituirea icoanelor luate de 
CMI spre consolidare; restaurarea icoanelor de la 
timplă]; Raport pe anul 1919, XVIII, 1925, p. X [montarea 
uşii de stejar sculptat]; Raport pe anul 1921, XVIII, 
1925, p. XII [reparaţia acoperişului porţii de intrare 
etc.]; Raport pe anul 1925, XVIII, 1925, p . XVIII [refacerea 
tîmplei]; Tablou de lucrări. I, XVIII, 1925, p. XIX 
[restaurarea şi consolidarea tîmplei]; Şedinţe le Comisiunii, 
1926, XIX, 1926, p . VI, VIII [restaurarea icoanelor 
tîmplei], p . XI [recepţia lucrărilor de consolidare a 
tîmplei]. p. XII [reparaţia şi completarea crucii de 
argint; icoana Naşterii Precistei rămîne la CM iar 
bisericii i se va trimite o copie]; N. Ghika-Budeşti, 

Evoluţia arhitecturii.///, XXXV, 1932, p. 28-29, 43-44, 
fig. 31-58; idem, Oficiale. Raport de activitate pe anul 
1930, XXVI, 1933, p. 143 [reparaţii a tîmplei şi obiectelor 
de cult din argint]; idem, Oficiale. Raport de activitate pe 
anul 1931, XXVI, 1933, p . 190 [reparaţia mobilierului 
şi obiectelor de cult]; idem, Oficiale . Memoriul pe 1932, 
XXVI, 1933, p . 191 [reparaţia uşilor împărăteşti]; 

lderr. l'ancienne archltecture. XXXV, 1942, p. 32, 
pi. XVII; M. Golescu, Motive de animale, XXXVI, 1943, 
p. 39 (biserica], p. 41 (baia pentru aghiasmă], foto la 
p. 41 , 42, 43; H. Teodoru, Ornament de piatră pentru 
vengă de fer, XXXVI, 1943, p . 116-117 [uşa bisericii cu 
desen şi foto]; idem, Încă un nume de meşter constructor, 
XXXVI, 1943, p. 119 [Stoica]; Procese verbale, ACMI, 
1914, p. 42 (biserica nu poate fi restaurată fără consim-
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ţămîntul moştenitorilor Racoviţă]; ibidem, 1915, p . 27 
[restaurare în forma existentă (fără turlă); acoperire cu 
şiţă], p. 30 [nu se aprobă lucrări care alterează stilul 
bisericii], p . 38 (discuţie cu ocazia organizării recepţiei 
lucrărilor], p . 40 [fixarea datei recepţiei]; I. D . Traj~
nescu, Memoriu, ACMI, 1915, p . 55 [lucrări de resta~
rare efectuate în 1915] . 

-RACOVIŢA, municipiul Piteşti 

Castru roman: D. Tudor, Castra Dacioe 
in(erioris. III . Castrul Rocoviţa Argeş, XXXIII, 1940, 
fasc. 106, p. 35-41 [situaţie geografică , istoricul săpă
turi lor, descriere, obiecte descoperite; planu ri, schiţe, 
hartă cu «Limes Alutanus »]. 

Cu I ă : V. B rătulescu, Cu/a din Racov1ţa-Muscel , 

XXVI, 1933, p. 84 [cu foto]; H . Teodoru, Meterezele 
bisericilor cfmpulungene, XXXVI, 1943, p . 99 (în ruină]. 

B iserica Sf. Nicolae.Sf-ţii Petru 
şi Sf. Pa v e I : V. Brătulescu, Biserico din Rocoviţo
Muscel, XXVI, 1933, p. 83 (descriere, inscripţii, pic
tură, foto] . 

-ŞTEFĂNEŞTJ, municipiul Piteşti. 
Biserica Sf. Ioan Botezătorul 

Raport pe anul 1924, XVIII, 1925, p. XVIII [săpături, 

reparaţia zidurilor]; Şedinţele Comisiunii, 1926, XIX, 
1926, p. 1 [recepţie lucrări]; N. Ghika-Budeşti, Evolu
ţia arhitecturii. IV, XXIX, 1936, p . 118. 

C r u c e a I u i M a t e i B as a r a b, în faţa biseri
cii Sf. Dumitru, în Tîrgul Dealului : V. Drăghiceanu. 

O tocmeală a fui Matei Basarab, IV, 1911, p . 148 [cruce
hrisov, din 1635, pentru uşurarea vinăriciului]. 

-VALEA MARE-PODGORIA, municipiul Piteşti, în 
Dealul Piteştilor 

c 'onacul şi casele domneşti ale lui 
Constantin Brîncoveanu : V. D -ăghiceanu, 

Curţile domneşti brîncoveneşti. IV. Curţi şi conace fă ri
mate, IV, 1911, p. 51-52 [conac locuit de C. Brînco
veanu în 1693. 1694, 1695; case începute în 1696]. 

B i s e r i c a S f . I o a n B o g os I o v : Şedinţele 
Com1siun1i, 1924, XVII, 1924, p. li [pictorul I. Mihail 
cercetează pictura), p. XI [reparaţii fără aprobare]; 
V. B rătulescu, Schitul Valeo-Mare (Muscel). XXIV, 
1931, p. 46 [pisanie, inscripţie pe clopot, din 1744), 

PIUA PETRll, jud. Ialomiţa , vezi Giurgeni. 
PÎNGĂRAŢI, jud. Neamţ 
Mănăstirea Pîngăraţi cu biserica 

Sf. Dumitru, clisiarniţă, paraclis, 
biserica nouă: G. Balş, B1ser1ci sec. XVI, XXI, 
1928, p. 180-188 [biserica), p. 347 [inscripţii, pisanie] 
şi Indice : N. Iorga, Vechea artă motaoveneoscd in ţinu

tul Neamţu/Ul, XXXII, 1939, p. 1-14 [descrierea şi 

istoricul bisericilor, icoane, foto; stare de ruină]; 

G . T. Kirileanu, Schitul Cozia, XXXIII, 1940„fasc.103, p. 34 
(în părăsire]; Pror;:ese verbale, ACMI, 1942, p. 65 [majo
rare deviz]; Procese verbale, ACMI, 1943, p . 39 [refacere 
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acoperi ş la clopotniţă, lucrări de restaurare], p . 50 
[recepţia lucrărilor]. 

PÎRÎUL GLODULUI, vezi Va lea Glodului, jud. 
Suceava. 

PIRJOTA, jud. Bălţi, azi în URSS . 
Biserică din 1863: G. Bezviconi, Comuni

cări . Material istoric din Basarabia, XXXIII, 1940, fasc. 
103 , p. 43 [ctitor, morminte]. 

PÎRSCOV, jud . Buzău. 
C . Moisil, Produsele industriei preistorice, IV, 1911, p. 84, 
87 [secu re de bronz, cu desen la p . 85]. 

PlRŞCOVENI, jud. Olt 
Biserica Sf. Nicolae: N. Ghika-Budeşti, 

Evoluţia arhitecturii, III, XXV, 1932, p. 87. 
PLATEYPEGIAE 
L o c a I i t a t e î n D o b r o g e a r o m a n ă, 

jud . Tulcea, neidentificată încă, probabi I în comuna 
Independenţa (Murighiol): C. Moisil, Cetăţi romane 
la Dunărea de jos, li, 1909, p. 87, 91 [ « lîngă Dunavăţu 
de jos », cu foto]. 

PLAVIŞEVIŢA, jud Mehedinţi 
Biserică: N. Iorga, Arta romdnească din Bana

tul muntos, XXXI. 1938, p . 159 [foto uşi împărăteşti]· 

PLĂTĂREŞTI. jud. Călăraşi 
Mănăstirea Plătăreşti cu biserica 

Sf. Mercur ie: C. Săvescu, Biserica de la Tfnganu. 
Amintirile unui octogenar, XXII, 1929, p. 107, 109 
[ctitor, istoric, stare actuală]; N. Ghika-Budeşti, 

Evoluţia arhitecturii III, XXV, 1932, p . 55-56, fig . 167-
172; ibidem. IV, XXIX, 1936, p. 76; idem, Oficiale. 
Raport de activitate pe anul 1931, XXVI, 1933, p. 189 
[cercetare, deviz]; V. Drăghiceanu, Mănăstirea Vintilă, 
Vodă (Buzău) Săpături la prima fundaţie, XXVI. 1933, 
p. 168 [scoasă de sub închinare de către Matei Basarab]; 
V. Brătulescu, Biserici de cfmp. VI. Mânăstirea P/ătâ

reşti , XXXVII, 1939, p. 125-132 [istoric, descriere, 
pietre de mormînt, pictură, foto] ; N. Ghika- Budeşti, 
L'ancienne architecture, XXXV. 1942, p. 36 , pi. XIX ; 
Nouă monumente istorice (decrete regale), ACMI, 1915, 
p. 12-13,[d.ecret al regelui Ferdinand, contrasemnat 
de I. G. Duca, ministrul Cultelor]; Procese verbale, 
ACMI, 1915, p . 20 [biserica va fi declarată monument 
istoric], p. 23 [vechea pictură] ; Biserici declarate monu
mente istorice, ACMI, 1942, p. 12; ibidem, 1943, p. 13; 
Procese verbale, ACMI. 1942, p. 48 [consolidare după 
cutremur]; ibidem, 1943, p. 25 [majorare deviz], p. 51 
[aprobare proiect pentru ferestre cu ancadramente 
de piatră]. 

PLĂVICENI, jud. Olt 
Bis e r i ca Sf-ţii A r han g h e I i M i ha i I 

şi G a v r i I: V. Drăghiceanu, Comunicări. Pisania 
mănăstirei Plăviceni-0/t, VII , 1914, p. 144 (biserica 
serveşte de adăpost argaţi lor moşiei. Mobi I ier preţios 
azvî rli t prin biserică]; E. Kretzulescu, Istoricul bisericii 
Creţu/eşti-Mănăstirea, XXVII, 1934, p. 190 [ctitor]'. 

PL ĂVICENI, jud. Teleorman, vezi Dudu . 
PLENIŢA, jud. Dolj 
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I. Andrieşescu, Asupra epocei de bronz tn Romdnia, 
VIII, 1915, p . 164, nota 2 [tipare pentru toporaşe de 
bronz, la muzeul din Craiova]; D. Berciu şi I. Berciu, 
Antichităţi medievale din Oltenia. Descoperiri germanice , 
XXX, 1937, p. 76 [fibulă, fig . 74]. 

PLEŞA, jud. Gorj 
Lagăr de pămînt: C. M.oisil, Staţiut:1ile 

preistorice. III, 1910, p. 119 [pe harta lui Tocilescu: 
«Cetatea Porceni »]; D. Tudor, Castra Daciae inferio
ris. I. Castrele romane de la Bumbeşti-Gorj, XXXIII, 
1940, fasc. 103, p. 18, nota 4 [săpături ale lui Gr. Toci
lescu; pare a fi din secolul XVIII]. 

PLEŞCEVIŢA, jud. Mehedinţi vezi Plavişeviţa„ 

PLEŞ EŞTI, jud. Buzău 
Raport pe anul 1925, XVIII, 1925, p. XVIII [diferite 

I ucrări]. 
PLEŞEŞTI, jud. Suceava 
S t a ţ i u n e p re i s t o r i c ă, I a « S ă c ă-

t uri»: C. Moisil, Produsele industriei preistorice, IV, 
1911, p . 84 [două topoare de silex]. 
' PLEŞOIU, jud. Olt 

B i s e r i c a S f- ţ i V o i e v o z i : Procese ver-
bale, ACMI, 1943, p . 80 [restaurarea picturii]. 

PL~ŞOIU-FLĂMÎNDA, vezi Flămînda, jud. Vilcea. 
PLOIEŞTI. jud . Prahova 
G a r a P I o i e ş t i-t r i a j : I. Nes tor, Raport, 

ACMI, 1942, p . 160- 161 [morminte din epoca bronzului 
şi imperială romană, aşezare din epoca pre-romană]. 

Casa ' Dobre s cu: T. T. Socolescu, Casa 
lui Hagi Prodan din Ploieşti, IX, 1916, p . 80 ; idem, 
Casa Dobrescu,din Ploieşti, XIX, 1926, p . 58 - 60 [descriere, 
planuri, desene]; N . Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitec
turii. IV, XXIX, 1936, p . 117. 

Casa Ha g i Pro da n: T. T . Socolescu , 
Casa Hagi Prodan din Ploieşti, IX, 1916 , p. 82- 90 
descriere cu foto şi relevee]; idem, Casa Dobrescu 

din Ploieşti, XIX, 1926, p . 58, nota 1 [«actualmente» 
este folosită ca muzeu regional al judeţului Prahova]; 
N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii. IV, XXIX, 
1936, p. 117. 

Bi se r i ca B u n a Vest i re : Procese verba1e, 
ACMI. 1942, p . 30 [conso li dare după cutremur]; 
ibidem, 1943, p . 42 [restaurare]. 

Bi se r i ca Mai ca P rec ist a (Ad o r m i
r ea): N . Ghika-Budeşti, Raport pe anul 1935 , XXX , 
1937, p. 191 [restaurare completă]; Procese verbale, 
ACMI, 1942, p . 51 [reparaţii]; ibidem, 19~3. p. 53 
[refacerea înve I itori i şi ferestrelor de piatrll] . 

B i s e r i c a S f- ţ ii A p o s t o I i P e t r u 
Pa v e I - Dom ne ască: T. T . Soco lescu, Casa 
lui Hagi Prodan din Ploieşti, IX, 1916, p. 84 [pajura 
sculptată pe pardoseala interioară; biserica a fost stri
cată printr-o reparaţie recentă]; A. Frunzescu, lnsem-
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nări pe un miniat (1742) din Ploieşti .dăruit domnului pro
fesor N. Al . Constantinescu, XXXV, 1942, p. 190- 191 ; 
Procese verbale, ACMI, 1943, P- 40 [restaurare], p. 59 
[scoaterea la iveală a paramentului original al faţa

delor]. 

B i s e r i c a 5 f. G h e o r g h e N o u : A. Zago
ritz, Sculpturi în piatră, VI, 1913, p. 72 şi pi. X [coloane 
sculptate] ; N. Iorga, Ce este vechea noastră artă ? 

XXXV, 1942, p. 141-142 [salvată de la dărîmare] 
Procese verbale, ACMI, 1943, p. 37 [consolidare după 
cutremur] . 

B i s e r i c a S f. G h e o r g h e V e c h i : Pro
cese verbale, ACMI. 1942, p. 36 [restaurare după cutre
mur]; ibidem, 1943, p. 37 [lucrări de restaurare]. 

Ruinele bisericii Sf. Nicolae 
V e c h i (S c h i t u I A bag i i I o r): A. Zagoritz, 
Timp/a şi tronul, VIII, 1915, p. 57-59 [tîmplă, biserica 
în ruină]; Redacţional, Comunicări, XIX, 1926, p. 89 
[despre publicaţie I. C. Filitti, în SOV, 1920]; T . T. Soco
lescu, Casa lui Hagi Prodan din Ploieşti, IX, 1916, p. 84 
[cu grădină ?ărăginită; ruina tîmplei de zid a unei 
vechi bisericuţe aflată în grădina bisericii]. 

B i s e r i c a S f -ţ i i P e t r u ş i Pa v e I : Şedin
ţele Comisiunii, 1913, VI. 1913, p. 52 [cercetare în 
vederea clasării]. 

Bi s r i ca Sf-ţi i V o i e v o zi: Procese verbale, 
ACMI, 1942, p. 43 [consolidare şi restaurare]. 

-CHIŢORANI, municipiului Ploieşti 

Biserica Sf. Stelian: V. Brătulescu, 

Biserici din Prahova, XXXIII, 1940, fasc. 104, p. 71 - 82 
[descriere, inscripţii, pictură, icoane, candelă; cu plan, 
secţiune şi foto]; H. Teodoru, Biseriw schitului Mărcu
leşti-Flâminda din Cîmpulung-Musce/, XXXV, 1942, 
p. 178, nota 2 [altar poJigonal greşit relevat în artico
lul lui V. Brătulescu, din BCMI, 1940, p. 82); Procese 
verbale, ACMI, 1942, p. 47 [dărîmarea parţială a zidu
rilor), ,p. 62 [consolidare după cutremur]; ibidem, 
1943, p . 24 [măsurători], p. 27 [aprobare lucrări], 

p. 84-85 [consolidare]. 

-CORLĂTEŞTI, municipiul Ploieşti 
B i s e r i c a S f. E u s t a ţ i e - P I a c h i d a ş i 

S f. N i c o I a e : I. C. Fi I itti, Biserica din Ccrlăteşti 
(Ploieşti), XIX, 1926, p. 90 [descriere, portret ctitori, 
inscripţie] ; Şedinţele Comisiunii, 1926, XIX, 1926, 
p. XII [reparaţii]; Procese verbale, ACMI, 1943, p. 40 
[consolidare după cutremur, restaurarea picturii]. 

-GHIGHIU, municipiul Ploieşti 

Mănăstirea Ghigiu cu biserica 
Izvoru I Tă mă d u i r ii: V. Brătulescu, Mănăsti

rea Zamfira, XXXII, 1939, p. 185 [Eftimie stareţul 

mănăstirii contractează în 1852 construirea bisericii 
noi de la Zamftra]; Procese verbale, ACMI, 1942, p . 49 
[restaurare). 

-PLOIEŞTIORI. municipiul Ploieşti 
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Casa Cant i I i-0 b roc ea : N. Iorga, Biserici 
muntene de curfnd reparate, XXII, 1929, p. 94 [din secolu I 
XVll ; ziduri, scări ascunse, p·ivniţe «formidabile»]; 
idem, Vechi cose prahovene. I. Casa şi biserica din Ploe
ştiori, XXVI, 1933 , p. 173-1 74 [descr iere, cu foto 
casă şi pivniţă). 

B i s e r i c a S f. V i s a r i o n : Şedinţele Comi
siunii, 1925, XVIII, 1925, P. I [desfacerea fresce lor], 
p. IX [plată pictor]; Raport pe anul 1925, XVIII, 1925, 
p. XVII [ajutor pentru reparaţia acoperişului]; Şedin
ţele Comisiunii, 1926, XIX, 1926, p. XII [reparaţie din 
fonduri private]; N . Iorga, Biserici muntene de curind 
reparate, XXII, 1929, p. 94 [transformată fără gust]; 
idem, Vechi case prahovene. I. Casa şi biserica din Ploieş
tiori, XXVI, 1933, p. 174-175 [scurtă descriere, foto]; 
Procese verbale, ACMI. 1942. p . 58 [consolidare] . 
-TĂTĂRANI, municipiul Ploieşti 

F o s t c o n a c b r î n c o v .e n e s c : V . Drăgh i
ceanu. Curţile domneşti brincoveneşti. IV. Curt i şi 

conace fărimate, IV, 1911, p. 51 (ospăţ cu seras
chierul turcesc după bătălia de la Zărne~i). 

~iserica Sfînta Naştere a Maicii 
Domnu I u i: N. Iorga, Bisericile din Oplfriţi, Pre
dealul-Sărari şi Valea Drajnei, XXII, 1929, p. 158, 159 -
160 [inscripţii). 
-TÎRGŞORU VECHI. municipiul Ploieşti 

R u i n e I e b i s e r i c i i Ad o r m i r e a M â:i
c i i Do m n u I u i - Bi ser i ca Ro şie: C. C. Giu
rescu, O biserică a lui Vlad Ţepeş la Ţ{Jrşor, XVII, 1924, 
p. 75 [cca 1550-1600]; N. Iorga, Biserica de la Fundeni 
(Prahova), XXVI, 1933, p. 82 [în stare de ruină]. 

Ruinele bisericii lui Vladislavll : 
Al. Lapedatu, Meşterii bisericilor din Ţaro Rom{Jnească, 

V. 1912, p. 179 [meşteri din Braşov] ; C. C. Giurescu, 
O biserică a lui Vlad Ţepeş la T{Jrşor, XVII, 1924, p. 75 
[cu foto]; Şedinţele Comisiunii, 1926, XIX, 1926, p. XII 
[acoperire]. 

Ruinele mănăstirii Tîrgşor cu 
b i se r i ca Sf-ţi i A r han g he I i (m ă n ă s ti
r e a T u r n u) : Al . Lapedatu , Portretele mur ole de 
la Hurezi. Descriere . 11. I. 1908, p. 156 [portretele 
murale din biserică (Antonie Vodă din Popeşti şi fami-
1 ia sa)]; C. C. Giurescu, O biserică a lui Vlad Ţepeş 

la Tirşor, XVII, 1924, p . 74 - 7S [pisanie luată în 1886 
şi dusă în comuna Strejnicu pentru a fi folosită ca mate
rial de construcţie; se afla la data articolului în curtea 
bisericii din Strejnicu; pictură la refacerea bisericii de 
Antonie Vodă din Popeşti, foto pisanie]; V. Drăghi
ceanu, Cîteva note asupra biserici/or din Tlr~or. XVII, 
1924, p. 75 [pictură din epoca lui Constantin Brînco 
veanu]; Şedinţele Comisiunii, 1926, XIX, 1926, p . XII 
[reparaţia acoperişului]; N. Ghika-Budeşti, Evoluţia 

arhitecturii. li, XXIII, 1930, p. 21 şi 34-35, fig. 159-
161 ; N. Iorga Biserica de la Fundeni (Prahova), XXVI, 
1933, p. 82 [pictura de pe vremea lui Antonie Vodă 
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s.e mai vedea acum 30 ani; pisania se afla la Muzeul 
de Artă Religioasă din Bucureşti]. 

-VALEA ORLEL, municipiul Ploieşti 

Biserica de lemn Sf. Nicolae; 
V. Brătulescu, Inscripţii de curind descoperite. IV. Piatra 
de mormînt a Stancăi din timpul domniei lui Constantin 
Mavrocordat, XXIII, 1940, fasc. 103, p. 16 [cu foto 
detalii de piatră la p. 14, 151; idem, Biserica de lemn 
din Valea Oriei, XXIII, 1940, fasc. 104, p. 68-71 [des
criere. icoane, plan, foto]. 

C r u c e d e p i a t r ă d i n 1709 : V. Dră

ghicean u, Curţile domneşti brincoveneşti. IV. Curşi şi 

conace fărimate. IV, 1911, p. 50 . 
PLOEŞTIORI, vezi Ploieşti, jud . Prahova, sat 

Ploeştiori. 

PLOPENI, jud. Prahova 
MĂLĂEŞTll DE SUS. oraşul Plopeni 
8 i s e r i c a A d o r m i r e a M a i c i i D o m-

n u ~ u i : N . Iorga, Biserici dintre văile releajenu/ui 
şi Slănicu/ui, XXVI, 1933, p. 118-1'19 [îMemnare 
pe un Triodion din 1781; biserica a fost refăcută pe 
vremea lui Cuza). 

PLOPENI, oraşul Plopeni 
I. Antonovici, Raporta, ACMI, 1914, p. 9·4 (obiecte 

antice găsite}. 
PLOf>ENll MICI, jud. Botoşani 
Biserica Naşterea Maicii Domnu

lui: Procese verbale, ACMI, 1943, p. 51 [aprobare 
deviz]. 

PLOPI, jud . Soroca, azi în URSS 
Biserică: G. Bezviconi, Comunicări, Material 

istoric din Basarabia, XXXtll, 1940, fasc. 103, p. 47 
[ctitor, morminte). 

PLOPIŞ, jud. Maramureş 
B i s e r i c a d e I e m n S f-ţ i i A r h a n -

g he I i: V. Brătulescu, Bisericile din ţinutul Baia Mare, 
XXVIII, 1935, p. 85 [descriere, foto]. 

PLOPŞOR, jud. Dolj 
St aţi un e preistorică: D. Berciu, Gene

ralităţi asupra preistoriei O/teniei, XXVII, 1934, p. 33-34 
[morminte tumulare, ceramică neagră]. 

PLOSCA, jud. Dolj 
Staţiune preistorică: D. Berciu, Gene

ralităţi asupra preistoriei O/teniei, XXVII, 1934, p. 33 
[gropi cu urne şi materiale de bronz]; idem, Săpături, 
XXVIII, 1935, p. 18 [urne din epoca bronzului şi Hall
s!_att]. 

PLOSCUŢENI, jud. Vrancea 
Schitul Sihastru cu biserica Sf. 

Dumitru: N. Ghika-Budeşti, Oficiate. Raport de 
activitate pe anul 1931, XXVI, 1933, p. 189 [cercetare, 
deviz). 

PLUGOVA, jud. Caraş-Severin 
Castru roman: C. Daicoviciu, Raport 1943, 
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ACMI, 1943, p. 184 [a existat pînă în secolul fV e.n .~ 

material adus la Sibiu]. 
Biserica de lemn, apoi de zid. 

A d o r m i r e a M a i c i i D o m n u I u i : N Iorga, 
Arta românească din Banatul muntos, XXXI, 1938, p. 
153 [foto icoane] 

«POARTA DE FIER» A TRANSILVANIEI. jud. 
Caraş-Severin 

M o n u m e n t ungar: N. Iorga, Ţări româneşti: 
I. XXXIII, 1940, fasc . 104, p. 49 [în formă de buz.fogan, 
ridicat în amintirea victoriei lui Iancu de Hunedoara 
asupra turcrlor 1; foto]. 

POCHIDIA, jud. Vaslui 
Biserică: Pwcese verbale, ACMI, 1943, p . 47 

[declasare; nerespectarea dispoziţiilor CMI]. 
POCIUMBENI. jud. Bălţi, a.zi în URSS 
Biserică din 1904: G . Bezviconi, Comuni

cări. Materia/ istoric din Basarabia, XXXIII, 1940, fasc. 
103, p. 44 [ctitor). 

PODIŞU, jud. laşi 

Aşezare din epoca paleolitică Şi 

neolitică. pe «dealul Boghiului»: 
C. Moisil, StaOiuni/e prerstorice, III, 1910, p. 116, 172 
[cultura Cucuteni; cercetări ale lui Buţureanu şi Beldi
ceanu în 1895). 

PODOLENI, jud. Neamţ 
Aşezare din epoca bronzului şi 

m e d i e va I ă : C. Mătasă. Cercetări din preistoria 
judeţului Neamţ, XXXI, 1938, p. 126 [şi urme La Tene]; 
idem, Săpături de preistorie în judeţul Neamţ, XXXIII, 
1940, p. 38. 

Biserica Sf. Paraschiva a fostei 
m- r i B o c i u I e ş t i. r u i n ă: Procese verbale, 
ACMI, 1915, p. 27, 33 [cercetare; presupusă din vre
mea lui Ştefan cel Mare] , p. 37 [cerere de informaţi; 
despre săpături plănuite], p. 40-41 [autorizarea săpă
turilor]; V. Drăghiceanu, Biserica din Buciuleşti-Neamţu, 
ACMI, 191S, p. 85-87 [istoric, descrierea ruinelor, 
foto). 

PODU DÎMBOVIŢEI, jud . Argeş 
Staţiune preistorică: C. Moisil, Isto

ricu/ cercetări/or preistorice, III, 1910, p. 116 [săpătur; 
făcute de Butculescu şi C. Bolliac). 

Cetate a Orăţii: Al. Lapedatu, Două- vechi 
cetăţi româneşti, Poenari şi Dimboviţa, III, 1910, p. 177-
181 [localizată lingă Rucăr; este «cetatea Dîmboviţei » 
construită de cavalerii Teutoni, cu foto]; A. Vasilescu, 
Cetatea Dfmboviţei, XXXVIII, 1945, p. 39 [nu este 
« cetatea Dîmboviţa », ci c.şa zisa «cetatea Neamţu
lui», construită de Teutoni]. 

Crucea lui Constantin Brînco-
v e a n u, d i n 1711 : Al. Lapedatu, Lucrările Comi-

1 Lupta a avut loc dupl unii tn dreptul satului Bucova, 
comuna Bluţar, jud. Caraş-Severin, iar dupl alţii Intre Alba 
Iulia fi Sibiu (N.A.). 
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crucii]; Raport general CM/, 1908, I, 1908, p. 179-180 
[importanţa amplasării crucii nu permite mutarea]. 

POENARI, jud. Dolj, vezi Poienari 
POENILE GLODULUI, vezi Poienile lzei, jud. 

Maramureş 

POGRIBENI, jud. Orhei, azi în URSS 
B i s e r i ca S f - ţ i i V o i e v o z i : G. Bezvi

coni, Comunicări. Moteriof istoric din Bosarob10, XXXIII, 

1940, fasc. 103, p. 45 [ctitori]. 
POIANA, jud. Botoşani 
B i s e r i c a d e I e m n S f- ţ i i V o i e v o z i 

ş i N a ş t e r e a M a i c i i D o m n u I u i ( ?) : Pro
cese verbale, ACMI, 1942, p. 67 [restaurare]. 

POIANA, jud Galaţi 
Aşezarea fortificată dacică Piro

b o r i d a va, I a « C e tă ţ u i a d e I a m a I »: 
C. Moisil, Staţiunile preistorice, III, 1910, p. 173 [pe 
harta lui Tocilescu]; V. Pârvan, Adaos, V, 1912, p. 122-
123 [castru roman]; C. Solomon, (Descoperiri recente 
şi cercetări asupra citorva staţiuni din jud. Tecuci, XX, 
1927, p. 98-109 (descrierea săpăturilor, ceramică. 

foto]; I. Andrieşescu, Vasile Pdrvon, XXII, 1929, p.147; 
D. Berciu, O colecţie de antichităţi din judeţul Romanaţi -
Gh. Georgescu - Corabio-, XXVII, 1934, p. 83. 

POIANA, jud. Gorj. vezi Poiana-Seciuri. 
POIANA, jud . Ialomiţa 
B i se r ic a Sf. N i co I a e: Procese verbale, 

A:1:11. 1942, p. 53 [::nSJli::lare]. 
Biserica de lemn Sf. Nicolae: 

Raport pe anul 1925, XVIII, 192S, p. XVIII [diferite 
lucrări]; Procese verbale, ACMI, 1942, p. 58 [mutare]. 

POIANA, corn . Schitu-Duca, jud. laşi 

H a n p e ş os e a u a I a ş i - V as I u i : Şedin

ţele Comisiunii, 1926, XIX 1926, p. I (cedare în folosul 
şcolii din Trestiana]. 

Biserică: Raport general CM/, 1909, li, 1909, 
p. 186 [cerere de clasare]. 

POIANA, mănăstire, jud . Prahova, vezi Cîmpina. 
POIANA-BRAŞOV, vezi Braşov, jud. Braşov. 

POIANA CTRNULUI, vezi Poiana, corn. Schitu 
Duca, jud. laşi 

«POIANA LUI CHIRILĂ », jud. Neamţ, neiden
tificată 

C. Moisil, Staţiunile preistorice, III, 1910, p. 173 
(pe harta lui G r. Tocilescu]. 

POIANA LARGULUI, jud. Neamţ 
Biserica de lemn Buna Vestire: 

Procese verbale, ACMI, 1943, p . 59 [restaurarea înveli
torii de şindrilă] . 

POIANA-SECIURI, jud. Gorj 
D. Berciu, I. Berciu. Antichităţi medievale din 

Oltenia, XXX. 1937, p. 83 [mormînt în turnul, din 
vremea cruciadelor]. 

«POIANA SUB PONOARE», vezi Ceahlău, jud. 
Neamţ 
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c-rTATrA POlfNARI, illd . Arg ş, vezi Cllpăţîneni

Ungureni. 

POIENARI, corn. Poienarii de Muscel, jud. Argeş 
Cruce: Şedinţele Comisiunii, 1924, XVII, 1924, 

p. V [se aprobă strămutarea crucii]. 

POIENARI, jud. Vîlcea (fost Dolj) 
Biserica Sf. Nicolae: V. Drăghiceanu, 

Biserica din Poenori-Do/j, XXII, 1929, p. 138 [pisanie 
din 1787]. 

POIENI, jud. laşi 

B i s e r i c a S f . N i c o I a e: N. Iorga, Biserica 
din Poieni (laşi), XXVIII, 1935, p. 64 (de la începutul 
secolului XIX, pisanie, ctitori, catapeteasmă, uşă, 

foto]. 

POIENI, jud . Neamţ, vezi Valea Albă, Jud . Neamţ 
POIENILE, jud. Prahova 
B i s e r i c a A d o r m i r e a M a i c i i D o m-

n u I u i: N. Iorga. Bisericile din Opăriţi, Predea/ul 
Sărări şi Valea Drojnei, XXII, 1929, p. 157 (o riginea 
numelui (Opăriţi), pictură, foto]. 

POIENILE IZEI, jud. Maramureş 
B i s e r i c a d e I e m n C u v i o a s a P a r a-

s c h i va: V. Brătu Ies cu, Biserici de lemn din Mara
mureş, XXXIV, 1941, p. 87-8.9, 93, 94, 95, 96, pi. 
XXXII (descriere, pictură, istoric, foto]. 

POJOGENI, vezi Tîrgu Cărbuneşti, satul Pojogeni, 
jud. Gorj 

POLESIA, azi în URSS 
Biserica de la Bereznica şi de 

I a Sam y: N . Iorga, Cronică, XXVIII, 1935, p. 95 
[ornamente cu zimţi ca în secolul XVII muntean]; 
idem, Cronică, XXXI, 1938, p . 190 (ornamentaţie ca 
în seco.lul XVII muntean; după articolul lui G. Pulie 
din «Uni verso», 1935). 

POLOBOC, jud. Neamţ 
S t a ţ i u n e « C u c u t e n i B » : C. Mătasă, 

Cercetări din preistoria judeţului Neamţ, XXXI, 1938, 
p. 128. 

POLONIA 
P. P. Panaitescu, Fundaţiuni religioase romdneşt1; 

în Galiţia, XXII, 1929, p.1-19 [cu foto şi reproduceri] 
N. Iorga, Un o/bum de /'ort popu foire refigieux en Pologne, 
XXVI, 1933, p. 129-130; idem, Cronică, XXVIII, 
1935, p . 95 [ornamente de tip muntean, cu zimţi, 

în Polesia]. 

POLOVENI, jud. Dolj, neidentificat 
D . Berciu, I. Berciu, Antichităţi medievale din 

Oltenia, XXX, 1937, p. 83 [sabie de fier]. 

POLOVRAGI, jud. Gorj 
a) Cetate dacică, sec o Ie Ie 11-1 î e. n. 

b) N e c ro p o I ă I a « P oi an a I u i Pa de ş»: 
C. Moisil, Istoricul cercetărilor preistorice, III, 1910, 
p. 117 [săpături sumare executate de Th. Antonescu, 
I. Moisi I, A. Ştefu !eseu în 1897] ; idem, Staţiunile pre
istorice, III, 1910, p. 119 [necropolă cu monumente 
dolmenice]. 
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Peşteri: D. Berciu, Săpături, XXVIII, 1935, 

p. 29 (fragmente ceramice]. 
Mănăstirea Polovragi cu biserica 

Ad o r m i re a Mai c i i Do m n u I u i ş i b o 1-
n iţa 5 f. Nic o I a e: Al. Lapedatu, Mănăstirea 

Hurezii . Note istorice, I, 1908, p . 60 [Polovragii metoc 
al Horezului]; Şedinţele Comisiunii, 1924, XVII, 1924, 
p . li (conflict cu stareţul]; ibidem, 1925, XVIII, 1925 
p . V [cerere de reparaţii]; Raport pe anul 1921, XVIII, 
1925, p. XIII [reparaţie acoperiş la bolniţă, şi altele]; 
M. Popescu, Oltenia in timpul stăpinirii austriece (1718-
1739), XIX, 1926, p . 103-104 [aleasă ca reşedinţă 

a generalului Stainville, cu plan şi perspectivă]; Şedin

ţele Comisiunii, 1926, XIX, 1926, p. III [reparaţia pavi
lionului vechii cişmele; reparaţie şi în 1921]; Şedinţele 
Comisiunii, 1931, XXIV, 1931, p . 94 [ap robare deviz]; 
N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii . III, •XXV, 1932, 
p. 53, fig . 193-202; V. Drăghiceanu. Monumentele 
Olteniei. li, XXVI, 1933, p. 63-64 [pisanie, ctitori, 
inscripţii, descriere, bolniţă]; N . Ghika-Budeşti, Ofi
ciale. Raport de activitate pe anul 1929, XXVI, 1933, 
p. 142 [reparaţii curente]; idem, Oficiale. Raport de 
activitate pe anul 1930, XXVI, 1933, p. 143 [reparaţii]; 
idem, Oficiale . Memoriul pe 1932, XXVI, 1933, p. 190 
[lucrări de documentaţie]; N. Iorga , O descflere din 
1859 a monumentelor Ţării Româneşti, XXX, 1937, 
p. 85 [după Th . Margot, O viatorie]; V. Brătulescu, 

Mănăstirea Po/ovragi, XXXIII, 1940, fasc . 106, p . 5-34+ 
6 planşe [biserica şi bolniţa, descriere, pictură, inscrip
ţii, mobilier, icoane, cu planuri şi foto]; I. D. Traja
nescu, Memoriu, ACMI, 1915, p. 57 [deviz]. 

PONOR, jud . Hu nedoara 
P e ş t e r ă I a « P i a t r a-P o i e n i » : RSR 

Cluj , 1925, XVIII, 1925, p. XXI [săpături arheologice]. 

PONTES, castru roman, vezi Transdrubeta. 
POPĂUŢJ, vezi Botoşani, jud. Botoşani. 
POPEŞTI, comuna Mihăileşti, jud . Giurgiu 
Bis e r i ca Sf. T re i m e: Al. Lapedatu, 

Lucrările Comisiunii, 1908, I, 1908, p. 91 [clasare], 
p. 133 [pietre cu inscripţii depuse la Muzeul Naţional 
de Antichităţi] ; Raport genera/ CM/, 1908, 11908, p. 181 
[aprobarea clasării]; Al. Lapedatu, Lucrările Comisiunii, 
1909, li, 1909, p. 143 [cercetare în vederea reparaţii
lor]; Raport general CM/, 1909, li , 1909, p . 184 [cerere 
de reparaţii şi întreţinere] ; I. D. T rajanesClf, Biserica 
din Popeşti-Vlaşca, IV , 1911, p. 115-118 [d escriere, 
inscripţii, plan, foto] ; Al. Lapedatu, Inscripţiile de /a 
biserica din Popeşti-V/aşca, IV, 1911, p. 148-149 [cu 
foto pisanie]; I. Kalinderu, Al. Lapedatu, Raport gene
ral CM/, 1911, V, 1912, p. 41 [l u crăr i efectuate]; 
I. D. Trajanescu, Anexe V. Memoriu asupra lucrărilor 

de restaurare o bisericii din comuna Popeş t i (V taşca) 
executate ln 1911, V, 1912, p . 47-48 ; I. Kalinderu, 
Al. Lapedatu, Raport general CM/ , 1912, V, 1912, p. 187 
[restaurare]; N. Iorga, dopeşti pe Argeş. Cltevo note, 
XXII, 1929, p. 70 [şi pictură]; G . D. Florescu, G . Can
tacuzino, Biserico din Popeşti-Vlaşca, XXIV, 1931, 
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I. 40-42 [pisanie, inscripţii, icoane vechi]; N. Iorga , 
coana românească, XXVI, 1933, p. 16 [pictură); Pro
cese verbale, ACMI , 1914, p . 49 [reparaţii urgent e] 
p. 50 [aprobare deviz pentru reparaţii] , p. 53 [protecţia 

inscripţiei bisericii]; I. D. Trajanescu, Memorii. 
ACMI, 1914, p. 69 [lucrări efectuate în 1914, luc rări 
de viitor]; Procese verbale, ACMI, 1915, p . 42 [recep
ţia lucrărilor]; ibidem, 1943, p. 85 [aprobare deviz 
suplimentar]. 

POPEŞTI, corn. Girov, jud Neamţ 
A şez are La Ten e~ C. Mătasă, Cerc-etăr i 

din preistoria judeţului Neamţ, XXXI, 1938, p . 128 . 
POPEŞTI, corn. Micleşti, jud. Vaslui 
Biserica Sf. Ioan Botezătorul : 

Procese verbale, ACMI, 1943, p . 37-38 [reparaţii] . 

POPEŞTl-GORU NEŞTI, jud. Vîlcea, vezi Preoteşti, 

jud. Vîlcea 
POPEŞTl-LEORDENI, vezi Bucureşti, sat Popeşt i• 

Leordeni. 
POPEŞTl-PALANGA, vezi Palanga, jud . Argeş 

POPINA, jud. Durostor, azi în Bulgaria . 
Mansio romană: D. Teodorescu, G. Mate-

escu, Raport special Nr. 8. Cercetări arheologice intre 
Si/istro ş i Turtucaia în Iulie-Octombrie 1915, ACMI. 
1915, p. 216 [olane şi cărămizi romane]. 

POPÎNZĂLEŞTI, jud. Do I j 
Bi se r i ca Sf. N i co I a e, Sf. G r i g o re 

Decapolitul şi Grigore Bogoslov: V. 
Drăghiceanu, Monumentele Olteniei. III, XXVII, 1934, 
p. 115 [pisanie] . 

POPOGENI, vezi Tîrgu Cărbuneşti, sat Pojogeni. 
jud . Gorj. 

POPRICANI, jud. laşi 

Bi se r i ca Sf. N i co I a e: Procese verbale, 
ACMI, 1942, p. 53 [restaurare] . 

PORCENI, vezi Pleşa , jud. Gorj. 
POROLISSUM, vezi Moi grad, jud . Sălaj. 

PORTILE-DE-FIER, jud. Mehedinţi 

Al. Bărcăcilă, Ştiri noi din preajma Porţilor de Fier: Dru
beta, Tronsdrubeta, Tronsdierno, XXXII, 1939, p. 152-
166 [cu foto]. 

PORUMBENll MARI, jud . Harghita 
Biserica Sf. N i co I a e: N. Iorga, Cronică 

XXX, 1937, p. 143 [descrierea bisericii, ce datează din 
1787, de către O. Dobrotă-Odorheiu în «Anuar ul 
Liceului din Ploieşti pe 1936» cititori, icoane]. 

PORUTINO, URSS 
Co I o n i a g re ac ă O I b i a: E. Dunăreanu

Vulpe, Chestiunea bostornilor În legătură cu piatra sepul 
crală de la Dragomirna, XVII, 1924, p . 181-182 [O lb ia 
atacată de celţi (galaţi ) ] 

POSEŞTl-PĂMÂNTENI, jud . Prahova 
Case vechi: N . Iorga, Biserici dîmbovicene, 

XXXII, 1939, p . 43, 46 [cu foto] . 
Biserica de Ie m n Sf.-ţ i i Voievozi -

« d i n V î r f»: N . Iorga, Biserici dlmbovicene, XXXII, 
1939, p. 43-46 [descriere, foto); idem, Ce este vechea 
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noastră artă?, XXXV. 1942, p. 132 [biserică foorte Joasă). 
B i s. e r i ca n o u ă: N. Iorga , Biserici d1mbovi

cene, XXXII, 1939. p. 46. 

i'OTLOGI. jud. Dîmbovi·ţa 

P a I a t tJ I I u i C o n s t a n t i n B r î n c o v e a
nu: Rapart general CM/, 1907, I, 1908, p. 42 [cerere de 
ctasare];fAI. Lapedatu. LuaărNe Comisiunii 1908'. I, 1•908 
p. 91 [Societatea «Arta Rom~nească » intervine la 
proprietar pentru a accepta clasarea]; Raportt general 
CM/, 1908, I, 1908, p. 182 [CMI mulţumeşte SoGietăţii 
«Arta Românească.» pentru intervenţiai în· scopul cla
săr-i i]; V. Drăgh icean u, Curţt/e domneşti brîncoveneŞ'ti. 

I . Doiceşti, li, 1909, p. 104 [case term~nai:e la 27 octom
brie 1968, pe locul unor case «modeste»]: ibidem. 
III. Potlogii, III. 19Hl, p. 49-70 [1. « Situa\ie ş.i istoric 
2 . Descriere 3. Meşteri şi sti I >1: cu J!>l'an de situaţie, 

planuri (pe etaje), foto pisanie şi detalii ornamentale]; 
Carol· I, rege, Decret regal pentru palatul de la Pot/ogi, 
III, 1910, p. 140 [contrasemnat de V. G. Morţun, minis
trul Cultelor şi lnstrucţ~uni i, clasare]; I. Kalfnderu, 
Al. Lapedatu, Raport genera·/ CMr, 19io, IV, 1<911, 
p . 38 [clasare]; G. Balş, Sfînt11/ Ml!Jnte. Vt, 191.3, p. 38 
[pivniţe asemânătoa.re cu magazia> d'e la Vatoped]~ 

A. Zago~~tz, Sculpturi în piatră, VI, 1913, p. 72 şi pi. 
IX; Şedinţele Comi"s:icurii, 1925, XVIII, 1925, p. III [cercte
tarea ruinelor]; p. VI [G. Balş duce tratative.cu pn5prie
tarul, pentru ll!Jcrrări]; Raport pe af!lu/ 1925, XVIII, 1925, 
p. XVIII hdiferite lucrări]; N. Iorga, Les ch&teoux occi
c!entaux em Rawmanie., XXII, 1929, p. 6.8 [«vandalism»: 
N . Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii. /'I, XXIX, 1936, 
p. 26, 38, 39, 80, 108, 114. 116, 11S, 120; fig> 998-
1002; idem, L'oncienne orchitecture, XXXV, 1942, p. 
53. 

Biserica Sf. Dumitru: V. Drăg"1ic.eanu, 

Curţile domneşti brincoveneşti. /. Doiceşti, li, 1909, p. 104 
[biserica a fost zidită cu 14 ani înainte de palat pe cînd 
Brîncoveanu era boier]; ibidem, III. P0t/ogii, III, 1910, 
p. 50-51 [epoca zidirii, pisanie];, p. 56 [parM:lisul 
caselor; mult prefăcute; restaurare «I ipsită de orice 
pricepere»}; N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii. IV, 
XXIX, 1936, p. 118; Procese verbale, ACMI'. 1942, p. 38 
[fonduri pentru lucrări]. 

POZNAN, Polonia 
Lac u I G o p I o: E. Vîrtosu, Odoare rnmâneşti 

Io Stombul, XXVIII, 1935., p. 14 [sabie brîncovenească 

găsită la Poznan în 1862; nu se ştie unde se află acum]. 
PRAETORIUM, castru roman, vezi Copăceni. corn. 

Racoviţa, jud. Vîlcea . 

PRAHOVA, judeţ 
N. Iorga, Biserici prahovene, XXX, 1937, p. 66-71 
[cu foto], V. Brătulescu, Biserici din Prahova, XXXII, 
1939, p. 15-34, 49 - 63 [cu foto şi pfanuri]; XXXIII-. 
1940, fasc. 104, p. 68-82 [cu planuri şi foto]; XXXIII. 
1940, fasc . 105, p.25-33 [cu foto}; N.A . Constantinescu, 
Comunii:ări adunate în 1925. Inscripţii şi însemnări din 
Scorţeni, Bordeni (judeţul Prahova) şi satele vecine, 
XXXII ,1929, p.89-94, 187-191 [cu desene şi plan, fotco}. 
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PRAJILA, jud. Soroca, azi în URSS . 
Biserică. : G . Bezviconi, Comunicări. Material 

istoric din Basarabia, XXXIII, 1940, fa;sc. 103, p. 47 
[morminte]. 

PRAŞCA-NĂENI, vezi Proşca, jud . Buzău . 
PREAJBA, corn. Malu Mare, jud. Dolj 
Casa J ian u: A. Zagoritz. Sculpturi ln piotrii, 

VI. 1913, p. &9~ V. Drăghiceanu, Monumentele Olteniei. 
/, XXIV, 1931, p. 1'13, 114 [foto]: N. Ghika-Budeşti, 
Evofuţ"ia arhitecturii. IV, XXIX, 1936, p. 117; H„ Teo
doru, Meterezele bisericilor cîmpulul'lgene, XXXVI, 1943, 
p. 87. 

B.iserica Sf. Ştefan şi Sf. Gheorghe: 
Al. Lape·datu, LucrărNe Comisiunii, 1909, 111, 1909, p. 45 
[cercetare în vederea clasării·]; Raport general CMI, 
1909, fi, 1909, p. 1'86 [cercetată de «Casa Biserkri » 
îrr vederea clasării]; A. ZagQritz, Scuf.pturi in piatră, 

VI, 1913, p. 69-70, pi. li, III , VI [cură deasupra tin·dei, 
cadre de fereastră, capi.tel de coloană]~ V_ Drăghiceanu, 
Inscripţii. Biserica Preajba-Dolj, Vlll.19115, p. 47 [pomel
niG:; despre portretele ctitorilor]: idem, Monumentele 
Olteniei . I, XXIV, 1931, p. 11'2-114 [pisanie, inscripţii, 
descriere. foto]; N. Ghika-Bud~ti, Evoluţia arhitec
turii. IV, XXIX, 1936, p. 16. 44. +7, 6'2-63, Hg . 215 
-230; idem, L'ondenne orchitecture. XX.XV, 1942, p. 
50, pi. XXV; H. Teodoru, Meterezele bisericilor cimpu
lunge.fie, XXXVI, 1943', p .. 87; Şt. Ciuceanu, Raport, 
ACMI, 1914. p. 100-101 Ectitori, odoare, pictură, 

f:oto]; Procese verbale, ACMI. 191.5, p. 26 [deElarată. 

monument is·toric]; Şt . Ciuceanu, Raport, ACMI, 1915, 
p. 141, 142 [chenare de piatră, foto potfr]. 

PREDEAL, jud. Braşov 

C. Mt!lisil, Staţiunile preistori~e. III, 1910, p.121 [pumnal, 
brăţări, obiecte de bronz}: I. AndrieşeS<i:U, Asupra epocei 
de bronz în Romc'inia. 2, VIII, 1915, p. 1.60-166 [plbiecte 
aflate la Muzeul Naţional de. Antichităţi]. 

Mănă. stirea Predeal. Biserica ve
che: Pr0cese verbale, ACMI, 1942, p. 25 [consolrdare 
după cutremur}, p. 78 [majorarea devizului de. restau
rare]; ibidem, 1943, p. 22 [majorarea devizului de res
taurareJ, p. 34 [aprobare I ucrări suplimentare]. 

Pfl.EDEAL-SĂRARI, jud. Prahova 
2 biserici: cea veche şi cea nouă: 

N. Iorga, Bisericile din Opăriţi, Predea/ul Sărori şi. Valea 
Drojnei, XXII, 1929, p. 157 [biserica veche este pără
sită şi fără interes iar cea nouă este cu navă unică; 

cărţile sînt noi].~ 

PREDEŞTI, jud. Dolj 
Şt. Ciuti:eanu, Raport, ACMI, 1914, p. 109-110 [mor
mînt descopedt şi distrus de ţigani şi ţărani]. 

PREOTEŞTI. ju.d. Vîlcea 
Casa p ro to p o p u I u i C î r stea: N. Ghika 

Budeşti, Evoluţia arhitecturii. IV, XXIX, 1936, p. 117, 
fig. 1033; M. Golescu, Un arhitect rom/ln de Io înce
putu/ veacului ol XIX-iea: meşterul Ilie Gulie, XXXVI, 
1943, p. 111-113 (din 1814, descriere, omamente, 
foto]. 

http://patrimoniu.gov.ro



Vă rugăm să reţineţi 

Revista noastră oferă spaţii publicitare pentru 
firmele a căror activitate e apropiată domeniului 
nostru (restaurări, restructurări urbane, conso-
1 idări, adaptări arhitecturale etc.) 

Plata se efectuează în lei sau în valută prin 
intermediul Agenţiei de publicitate« PRESTIP », 
spe cial izată în pub licitate prin presă. 

Pentru informarea dv. asupra preţului şi reali
zării reclamelor vă rugăm să vă adresaţi la 
« PRESTIP » - Agenţia de publicitate Calea Vie · 
toriei 135, intrarea A , et. VII , cam. 33-35, sect. 1, 
tel. 59.25.77, zilnic între orele 8-16, sau la redac
tia «Revistei Monumentelor Istorice , str. lenă
~hită Văcărescu nr. 16, sector IV, tel. 15.45.20, 
int~rior 115. 
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