
ALEXANDRU LAPEDATU ŞI CERCETĂRILE ASUPRA MONUMENTE LOR 
ISTORICE MEDIEVALE ÎN CADRUL C.M.tT. 

Domeniul în care cunoscutul istoric A. Lapedatu a îmbinat armonios preocupările savante de 
istoric cu acelea de politician a fost cel al cercetării şi ocrotirii monumentelor istorice. 

Fostul student al Facultăţii de Litere şi Fllosofie - secţia Istorie - din cadrul Universităţii 
bucureştene a avut prilejul de a se specializa în studiul istoriei medievale cu personalităţi ca 1. Bogdan, D. 
Onciul, N. Iorga. Alături de N. Iorgal, Spiru Haret, 1. Kalinderu etc. s-a iniţiat în cercetarea monumentelor 
istorice medievale2• 

Numele lui se leagă de Comisia Monumentelor Istorice (CMI), organism care între anii 1892-1947 
a dirijat întreaga activitate de cercetare, inventariere şi protejare a monumentelor istorice de pe întreg 
teritoriul românesc3• După Marea Unire, CMI devine singurul organism în măsură să se ocupe de întregul 
patrimoniu cultural-naţional. Această activitate a fost posibilă prin înfiinţarea de noi filiale ale Comisiei 
în provinciile româneşti unite: Transilvania, Banat, Bucovina şi Basarabia. Filialele aveau rolul de a 
impune noua lege (din 28 iulie 1919, a conservării şi restaurării monumentelor istorice) şi de a dirija 
activitatea de cercetare, inventariere, protejare şi conservare a acestora4• 

Istoricul A. Lapedatu a jucat în cadrul Comisiei Monumentelor Istorice un rol activ de-a lungul 
a patru decenii, iar activitatea sa la Comisie se poate împărţi în trei perioade5. 

În 1904 este numit secretar al CMI, funcţie pe care o va deţine până în 1916. Între 1921-1941 este 
preşedinte al Secţiei pentru Transilvania a Comisiei Monumentelor Istorice (CMIT), iar după moartea lui 
N. Iorga devine preşedinte al Comisiei Centrale a Monumentelor. 

În această primă perioadă A. Lapedatu va redacta, în calitate de secretar al CMI, Buletinul 

Comisiei Monumentelor Istorice şi Anuarul CMI, precum şi rapoartele anuale de activitate. "Structura 
sistematică a acestor rapoarte demonstrează preocuparea pentru abordarea tuturor problemelor legate de 
monumente"6. Redactarea acestor materiale constituie una din preocupările de bază ale Comisiei, deoarece 
era o perioadă în care crescuse interesul pentru studiile istorice faţă de "acum 15-20 de ani când doar câţiva 
bărbaţi binecunoscuţi erau singurii care lucrau în ogorul atât de vast al trecutului. Ei trebuiau să facă totul: 
să limpezească multele probleme ale trecutului ... , să cerceteze şi să expună în general şi în particular 
dezvoltarea istorică a neamului, să caute şi să publice mărturiile documentare ale trecutului"7. 

Pentru Al. Lapedatu anii 1904-1916 reprezintă o perioadă de intensă activitate publicistică. Publică 
foarte multe articole în care prezintă istoricul monumentelor aflate în planurile de restaurare şi conservare 
ale CMI. În tot ce scrie se observă un interes deosebit pentru monumentele istorice. El doreşte "să adune 
şi să publice material privitor la toate monumentele noastre, atât a celor mai vechi şi preţioase, cât şi a celor 
mai puţin vechi şi preţioase, deoarece şi unele şi altele, ca rămăşiţe materiale ale veacurilor apuse, 
reflectează aceeaşi lature de manifestare a vieţii noastre trecute, pe care e nevoie s-o cunoaştem cât mai 
complet" 8. 

2 

4 

Principalele date biografice se pot găsi în volumul omagial FraJilor Alexandru şi Ion Lapedatu, la împlinirea vârstei de 60 
de ani, Bucureşti, 1936, în special p.xXV-XXIX, LIX-LXI. 

A. Lapedatu, Scrieri alese. Articole. Cuvântări. Amintiri, Cluj-Napoca, 1985, cu un studiu introductiv de Ioan Opriş, p.30. 

Pentru detalii în ceea ce priveşte Comisia Monumentelor Istorice şi CMIT a se vedea cărţile lui Ioan Opriş, Comisia 
Monumentelor Istorice, Bucureşti, 1993 şi Comisia Monumentelor Istorice - SecJia pentru Transilvania, teză de doctorat. 

1. Opriş, Unele probleme privind începutul activităJii CMIT, în ActaMN, XIV, 1977, p.548. 

Idem, A. Lapedatu şi monumentele noastre istorice, În Revista Muzeelor şi Monumentelor. Monumente de Istoria Artei, 1, 
1984, p.63. 

6 Anca Gogâltan, Activitatea publicistică a lui A. Lapedatu ca secretar al Comisiunii, în Ars Transilvaniae, tom II, p.207. 

7 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, r, 1908, p.S. 

A. Lapcdatu, Portretele murale de la Hurezi, în Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, 1, p.156-160; pentru detalii 
asupra activităţii publicistice a lui A. Lapedatu, vezi Anca Gogâltan, op.cit. 
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După război, A. Lapedatu devine preşedintele secţiei pentru Transilvania a Comisiei 
Monumentelor Istorice (CMIT); aici el venea cu o experienţă temeinică din domeniul cercetării 
monumentelor istorice, dobândită alături de N. Iorga în cursul vizitelor la monumentele din ţară şi din 
străinătate9, şi ca urmare a funcţiei de secretar al CM1. Datorită prestigiului şi experienţei sale, propune 
membrii Comisiei şi modul ei de funcţionarelO• Cei mai mulţi dintre membrii Comisiei erau profesori la 
universitatea clujeană - înfiinţată în 1919 - sau directori ai unor renumite muzee din Transilvania; s-a 
realizat prin aceasta o legătură organică între Comisie, universitate şi muzee, care "crează un climat 
favorabil impulsionării studiilor de istorie, punându-se bazele noii şcoli istorice de la Cluj". Astfel s-a pus 
în practică, încă de pe atunci, concepţia modernă de integrare a învăţământului cu cercetarea ştiinţifică şi 
cu ac ti vitatea culturală 11

. 

Meritul lui A. Lapedatu în cadrul CMIT nu este acela de a fi desfăşurat o activitate permanentă 
şi susţinută de cercetare a monumentelor istorice medievale - activitate îngreunată de multiplele funcţii 
politice pe care le-a deţinut în perioada 1921-1948 (de patru ori ministru al Cultelor şi Artelor, deputat, 
senator, preşedinte al Senatului, preşedinte şi secretar general al Academiei Române) - ci acela de a fi fost 
iniţiatorul acestor cercetări, pe care le-a condus şi le-a coordonat potrivit unei concepţii proprii, menită să 
evidenţieze importanţa protejării şi restaurării monumentelor istorice. El este unul dintre puţinii istorici 
care au sesizat carenţele cercetării istoriei medievale bazate exclusiv pe documente, neglijându-se aportul 
arheologiei în cercetarea şi restaurarea monumentului; în acest sens, încă din 1910, el a cerut insistent 
începerea săpăturilor sistematice la obiectivele medievaleiz• 

De-a lungul întregii activităţi la CMIT, A. Lapedatu pune în aplicare concepţia sa originală privind 
modul de cercetare a monumentelor medievale, sprjinit fiind de colaboratori de nădejde, ca: I. Lupaş, E. 
Daianu, 1. Marţian, M. Roska, Em. Panaitescu, M. Csaki, A. Popa, C. Daicoviciu, C. Petreanu, V. 
Vătăşianu, S. Dragomir, V. Literat, Al. Ferenczi, D.M. Teodorescu, R. Wagner etc. Membrii Comisiei erau 
conştienţi de necesitatea punerii în valoare a monumentelor istorice româneşti, în calitatea lor de mărturii 
ale trecutului nostru, neglijat înainte de Marea Unire13• 

Obiectivele CMIT - impuse de preşedintele ei, A. Lapedatu - vor viza în egală măsură 
monumentele româneşti, săseşti, secuieşti şi maghiare14. Comisia impune principalele direcţii de acţiune: 
identificarea monumentelor istorice, cercetarea, restaurarea şi ocrotirea lor. A vizele pentru restaurare erau 
date doar în urma unei "riguroase cercetări ştiinţifice, concretizată în rapoarte, valabile prin informaţia lor 
şi astăzi"15. 

Cunoaşterea numărului monumentelor istorice şi iniţierea lucrărilor de restaurare impunea cu 
necesitate inventati ere a lor. În acest sens, A. Lapedatu se va adresa personal prefecţilor judeţelor 
transilvane, cerându-Ie să sprijine acţiunea de identit1care şi inventariere a monumentelor istorice16• Tot 
din iniţiativa lui, 1. Marţian şi M. Csaki17 vor redacta Repertoarul monumente lor istorice, iar C. Daicoviciu 
va redacta, în calitate de secretar al CMIT, Anuarul Comisiunii. Ambele publicaţii au fost primite cu mare 
interes în lumea ştiinţificăl8• 

În perioada interbelică s-a acordat o deosebită atenţie cercetării şi restaurării bisericilor româneşti 
de lemn. "Păstrarea acestor monumente cu orice preţ, studierea şi conservarea lor devine un real obiectiv 

9 A. Lapedatu, Scrieri alese ... , p.2 15-222. 

10 1. Opriş, Protejarea monumente lor culturale artistice din Transilvania şi Banat după Marea Unire, Bucureşti, 1994. 

11 Idem, Ocrotirea patrimoniului cultural, Bucureşti, 1986, p. 106. 

12 Ibidem, pA2. 

13 Idem, Protejarea monumente lor ... , pAl. 

14 Ibidem, pA? 

15 Idem, Unele probleme privind ... , p.548. 

16 
Idem, A. Lapedatu şi monumentele ... , p.63. 

17 Mihail Csaki publica în 1923 Inventarul monumentelor şi obiectelor istorice şi artistice săseşti din Transilvania,. 

18 
I. Opriş, Protejarea . . " p. 150. 
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al Comisiei" 19. Pentru membrii Comisiei aceste bisericuţe gârbovite de ani erau o icoană vie a vieţii 
religioase, a spiritualităţii şi o oglindă a condiţiilor materiale şi sociale ale românilor transilvăneni. În 
acţiunea de salvare a bisericilor de lemn şi-au dat concursul CMIT şi Muzeul Etnografic al Transilvaniei20• 

A. Lapedatu a sprijinit cercetările şi restaurările efectuate la bisericile de lemn de către A. Popa, 
C. Petreanu, K. Koos, R. Vuia şi, în calitate de ministru al Cultelor şi Artelor, dispune în 1924 
fotografierea celor mai reprezentative dintre aceste monumente21• În aceeaşi calitate, A. Lapedatu 
finanţează publicarea de către C. Petreanu a monografiilor privind bisericile de lemn din judeţele Bihor 
şi Arad22 şi lucrarea lui V. Brătulescu despre bisericile de lemn din Transilvania şi Maramureş23. 

CMIT nu a avut în vedere numai obiective religioase, ci "a precizat cu claritate sfera de cuprindere 
a monumentelor istorice clasificându-le în următoarele categorii: arheologice (staţiuni preistorice, tumuli, 
valuri, ruine şi metropole) şi de arhitectură (cetăţi, castele, turnurile şi fortificaţiile oraşelor medievale, 
biserici etc.)24. 

Numele lui A. Lapedatu este legat şi de cercetarea şi restaurarea monumentelor de arhitectură 
civilă din oraşe ca: Alba Iulia, Aiud, Sebeş, Turda, Sibiu, Sighişoara etc25. 

În studiul introductiv al lucrării Monumentele istorice în lecturi ilustrate, A. Lapedatu subliniază 
importanţa monumentelor istorice, nutrind speranţa că "tinerimea studioasă va găsi un îndemn pentru mai 
de aproape cunoaştere şi cercetare a monumente lor noastre istorice"26. 

În anul 1925, A. Lapedatu vizitează monumentele din Săcele, Zizin, Purcăreni, Tărlăugeni, 
obiecti vele de pe valea Târnavelor: Boian, Dârlos, Biia, Soplac, Căpâlna, Hundorf şi iniţiază lucrări de 
restaurare a monumentelor din aceste localităţi. Vizitele în diferite localităţi vor continua în anul următor, 
având ca scop cercetarea, identificarea şi aprobarea restaurării monumentelor istorice27• 

La Miclăuşeni, ca şi la palatul Sturzeştilor, A. Lapedatu releva importanţa monumentelor şi 
intervine pentru conservarea lor. În 1926 completează lista de restaurări cu Densuş şi apoi cu Casa Matei 
Corvin din Clu/8• Cercetarea şi restaurarea continuă în 1927 cu Zlatna, Ghimbav, Prejmer, Turcheş, 
Agapia şi Roman29 unde, în urma discuţiei cu Ghica-Budeşti şi P. Molda, soluţionează modalitatea de 
restaurare a picturii de la biserica episcopală din Roman30. 

Serbările de la Blaj din 1928 au constituit prilejul anunţării hotărârii prof. Lapedatu de a restaura 
importantul monument istoric al Blajului: catedrala. În acelaşi an, în urma vizitei la castelul Hunedoarei, 
aproba şi lucrările de restaurare ale acestuia3!. 

Împreuna cu Em. Panaitescu, S. Dragomir şi C. Daicoviciu, membri ai CMIT, va vizita în 1929 
Criscior, Râbiţa, Lesnic, Gurasada (din judeţul Hunedoara), Mesentea si Râmeţ (din judeţul Alba), 
hotărând "de a lua în programul şi bugetul său, atât îngrijirea bisericilor din, cât şi restaurarea bisericii 
comunelor Lesnic şi Gurasada, precum şi cercetarea celorlalte biserici din judeţul Hunedoara, de aceeaşi 
vechime, a căror pictură se înţelege mult mai uşor acum". Conform acestei decizii, la cele mai multe 

19 Ibidem, p.S2. 

20 Ibidem, p.53. 

21 Ibidem, p.6S. 

22 Idem, A. Lapedatu şi contemporanii săi. Corespondenfă, în Tibiscum, nr.5, 1986, p.365-411. 

23 A. Lapedatu, Scrieri alese ... , p.33. 

24 I. Opriş, Protejarea ... , p.34. 

25 Idem, Al. Lapedatu şi monumentele noastre .. . , p.33. 

26 A. Lapedatu, Monumentele noastre istorice în lecturi ilustrate, Bucureşti, 1927, p.VIII. 

27 I. Opriş, Protejarea ... , p.50. 

28 
Idem, A. Lapedatu şi monumentele noastre ... , p.63. 

29 Ibidem, p.63. 

30 Ibidem. 

31 Ibidem. 
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biserici s-au deschis şantiere de lucru pentru cercetare şi restaurare32. 
Între anii 1930-1932 A. Lapedatu vizitează bisericile din Râşnov, unde datează picturile exterioare 

(1823) şi altarul (1384) - an care ar putea fi şi anul întemeierii biserici?J -, din Zămeşti, unde se pronunţă 
pentru restaurarea celor două biserici (din sat şi din cimitir) şi apreciază că icoanele pictate pot fi datate 
la începutul secolului al XIX-lea. La Poiana Mărului, el remarcă influenţa brâncovenească asupra stilului 
bisericii, aflate pe locul uneia de lemn şi o datează, după o însemnare dintr-o carte veche, la 177734. 

In calitate de ministru, A. Lapedatu subvenţionează achiziţionarea de diferite obiecte - icoane, cărţi 
vechi, manuscrise, obiecte de ceramică -, împiedicând Înstrăinarea şi retragerea lor din circuitul ştiinţific 
Pr1n ,nt"'gr<>rp<I "<>e<'tora �ln .,.<:>tr1"'''nt·ul mnzpe1o" de l'ct"n'p rle pe ten'tn"'''l Trans,hranl'el'35 .1.-1-1.1. J.1J. _ "LA. '-"''"''" u ....... .., .. t'LI."'. ,.J.l....., U ._ .1. J.. ...,\.\J ._ U "':L.LLA. J..l Y • 

Un aspect deosebit din activitatea de cercetare a monumentelor istorice constă în acordarea de către 
A. Lapedatu a unei importanţe deosebite vestigiilor dacice şi romane, iniţiind săpăturile arheologice şi 
insistând pentru conservarea monumentelor in situ. Opera de cercetare a "antichităţilor româneşti" se 
datorează lui C. Daicoviciu şi sprijinului financiar generos şi susţinut al lui A. Lapedatu în calitatea sa de 
Ministru al Cultelor şi Artelo�6. 

Aportul substanţial al lui Lapedatu a constat în încurajarea timp de patru decenii a muncii de 
cercetare, apărare şi valorificare a tezaurului cultural românesc şi în realizarea reţelei muzeale, dezvoltată 
ca o amplă imagine a culturii şi civilizaţiei româneşti, aflată În permanenţă la dispoziţia cercetătorului şi 
a publicului larg. 

DANIELA SECHEL 
Universitatea "Babeş-Bolyai" 

Cluj-Napoca 

ALEXANDRU LAPEDATU ET LES RECHERCHES SUR LES MONUMENTS 
HISTORIQUES MEDIEVAUX DANS LE CADRE DU C.M.I.T. 

RESUME 

Dans cet etude )'auteur s'occupe des preocupations de l'historien A. Lapedatu liees de la recherche et la 
protection des monuments historiques en Roumanie. Tout en identifiant dans une grande mesure son activite 
scientifique a ceHe de la Comis sion des Monuments Historiques de la region de Transylvanie durant quatre decenies. 
A. Lapedatu a voulu patterer l'attention des historiens et de tout le publique par ses etudes historiques et par la 
protection et Ia conservation sur des châteaux, des eglises, des palais de Transylvanie. 

32 Ibidem. 

33 Ibidem. 

34 Idem, Protejarea ... , p.5? 

35 Ibidem, p.20?; şi idem, A. Lapedatu şi contemporanii săi ... , p.372. 

36 Ibidem, p.90, 125; 1. Opriş, Comisia Monumentelor Istorice şi promovarea cercetărilor epocii dacice. în ActaMN, XIX, 1982, 
p.607-611. 
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