
Anul IV Nr. 1- 2 

BULETINUL 
COMISIEI 

MONUMENTELOR ISTORICE 

Bucureş ti 

1993 

http://patrimoniu.gov.ro



Coperta I: Stema unită pe hrisovul domnului Ţării Româneşti, Nicolae Alexandru 
Mavrocordat, din 12 iulie 1724, pentru Mitropolia Bucureşti 

Coperta a IV-a: Mănăstirea Hurezu (Vâlcea) 
Succesiunea de planuri pe care o realizează arcatura foişorului lui Dionisie Bălcescu, 
pridvorul bisericii, cursiva chiliilor , realizează acea ,transparenţă" a elementelor de arhitectură ce 
caracterizează incintele mănăstireşti, între care ctitoria lui Brâncoveanu este un strălucit exemplu. 
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Monumente, ansambluri siturf 
ATITUDINI ŞI MENTALITĂŢI 

MONUMENTE, ANSAMBLURI ŞI SITURI ISTORICE DIN ROMÂNIA 
ÎNTRE CENTRUL ŞI SUD-ESTUL EUROPEI 

Alături de conceptele tradiţionale de Europa 
Centrală şi Europa de sud-est, de mai multă 
vreme a intrat în uz şi noţiunea de Europa 
central-estică. Nevoia de a nuanţa subdiviziunile 
continentului nu este specifică doar acestei 
zone, ea este prezentă şi în definirea de llmite în 
direcţia nord-estică, precum şi în alte părţi ale 
Europei. 

Definirea unor subdiviziuni continentale se 
poate întemeia pe realităţi natural-geografice şi 
În acest sens poate fi evocată frecvenţa cu care 
întâlnim în literatură termenul de Bazin Carpatic 
(Karpatenbecken), considerat de la Bratislava 
până la Braşov, deşi este evident că există 
condiţii de climă şi relief foarte variate în teritoriul 
astfel numit , care de-altfel nu poate fi considerat 
ca echivalent cu Europa Centrală . Cred că nu 
greşesc,-adăugând că precizarea unor mari 
subdiviziuni ale Europei porneşte uneori, rflai 
mult sau mai puţin mărturisit, de la hotarele 
politice mai vechi sau mai noi şi că în acest sens 
Europa Centrală este echivalată cu fostul 
imperiu care şi-a avut centrele la Viena şi Praga, 
eventual şi cu unele zone care-l mărgineau la 
vest şi care au depins mai mult sau mai puţin de 
aceste centre. 

Când definim sfere teritoriale de cultură şi 
civilizaţie, fără a neglija factorul natural 
geografic, cel de istorie politică sau alţi factori, 
trebuie desigur să luăm în considerare - în 
primul rând - trăsăturile de înrudire decurgând 
dintr-o moştenire comună. O astfel de abordare 
în definirea Europei Centrale a fost mult 
îngreunată de reconstituirile istorice întreprinse 
în ultima jumătate de secol, sub influenţa celui 
de-al doilea război mondial. Este vorba mai ales 
de viziunea istorică şi de interpretările de care a 
avut parte colonizarea germană în răsăritul 
continentului, sub diferitele forme în care 
aceasta s-a produs începând încă de la fine'le 
mileniului precedent, cunoscând o epocă de 

maximă intensitate în secolele XII -XIV , dar 
continuând chiar şi până În secolul al XVIII-iea. 

Nu ne propunem să detaliem aceste aprecieri 
cu caracter de maximă generalizare. Cu atât mai 
puţin să abordăm cazurile particulare care, 
fiecare în parte şi cu specific propriu, au 
contribuit la crearea unei civilizaţii istorice 
comune Europei Centrale. Mă voi limita la 
câteva consideraţii asupra specificului 
patrimoniului cultural-istoric din ţara noastră. 

În încercarea absurdă de a remodela trecutul 
conform obiectivelor politico-ideologice ale 
totalitarismului comunist, realităţi istorice foarte 
importante pentru definirea identităţii 
patrimoniului cultural -istoric din România au fost 
estompate sau chiar cor;itestate. S-a încercat 
„omogenizarea trecutului" în spiritul unui 
naţionalism exclusivist care a diminuat sistematic 
sau a eliminat contribuţiile alogene. Pentru a nu 
mai vorbi de exagerarea în anii 1948-1962 a 
unor influenţe şi legături vizând plasarea 
trecutului României într-un context nord-est 
european . 

Identitatea medievală distinctă a fiecăreia 
dintre cele trei mari provincii istorice româneşti -
Valahia, Transilvania şi Moldova - a fost un fapt 
real, continuat în epoca modernă şi având 
consecinţe până în zilele noastre, după cum sunt 
de necontestat deosebirile dintre ţinuturile 
intracarpatice şi cele extracarpatice ale 
României sub aspectul moştenirii patrimoniale . 
Aceasta în ciuda faptului că regiuni situate la 
sud sau la est de Carpaţi - am în vedere Valahia 
Mică (Oltenia) şi Bucovina - au făcut parte 
pentru perioade mai scurte sau mai îndelungate 
din Imperiul hasburgic , într-o vreme în care 
acesta se indentifica cu Europa Centrală. 

Dar dacă provinciile istorice între care s-a 
împărţit în trecut teritoriul Romăniei au avut 
fiecare propria sa identitate medievală ce s-a 
răsfrînt în domeniul patrimoniului cultural istoric 
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pe care 1-arn moştenit, situaţie deloc 
excepţională deoarece particularităţi regionale 
există în oricare dintre actualele state ale 
continentului, considerarea Carpaţilor ca 
reprezentând o delimitare istorică sau culturală, 
ca fiind hotarul dintre două arii de civilizaţie 
medievală, este departe de a se justifica. S-au 
accentuat până la supradimensionare, din 
motivele evocate, trăsăturile comune, de o parte 
şi de alta a munţilor, ale civilizaţiei proprii 
societăţii româneşti . Dar s-a minimalizat faptul că 
alcătuirile urbane de pe laturile de sud şi de est 
ale Carpaţilor s-au datorat în mare măsură 
extensiei teritoriale a unui proces istoric care îşi 
are originea şi temeiurile în centrul sau chiar în 
vestul european. 

Avem în vedere oraşe medievale precum 
Râmnicu-Vâlcea şi Câmpulung-Muscel , unde la 
1300 se punea lespedea pe mormântul lui 
„comes Laurenciuns de Longo Campa" şi unde 
tot atunci exista o mănăstire închinată Sf. 
Elisabeta, Baia, care a fost printre primele 
reşedinţe politice ale Moldovei, şi avea în secolul 
al XIV-iea magistrat cu sigiliu în latină, iar la 
Suceava, capitala din secolele XV-XVI a 
principatului de la est de Carpaţi, au fost 
descoperite în centrul oraşului medieval ruinele 
bisericii parohiale a unei colectivităţi de orăşeni 
originari - ei sau predecesorii lor - din Europa 
Centrală sau sudu1 Poloniei . În spiritul 
directivelor impuse în urmă cu două decenii, 
semnificaţia descoperirii a fost minimalizată. 
Undeva în sudul Moldovei, încă nelocalizat, a 
existat în secolele XIII-XIV un centru episcopal 
al bisericii romane, iar la Siret este atestată în 
secolul al XIV-iea o mănăstire franciscană. Şi la 
Curtea de Argeş a fiinţ'Cît în secolul al XIV-iea o 
episcopie catolică, iar lista ar putea fi lungită, 
mai ales dacă am lua în discuţie date din 
secolele XVI-XVII. 

Există o întreagă literatură de specialitate 
privind implantările de colectivităţi central
europene în principatele româneşti extra
carpatice, întemeiată în principal pe izvoarele 
narative şi de cancelarie din secolele XIV-XVJI, 
dar ilustrarea acestora prin patrimoniul de 
monumente, de ansambluri şi de moşteniri ale 
unei civilizaţii urbane specifice, nu s-a bucurat 
de interesul meritat. Identificarea mărturiilor 
materiale ale acestui capitol de istorie rămâne 
de făcut de acum înainte, în măsura în care 
opţiunile pentru reconstituiri istorice veridice şi 
corecte vor prevala asupra interpretărilor 
influenţate de falsul „patriotism istoric". 
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Dar elementele specifice civilizaţiei medievale 
central-europene, introduse şi asimilate la sud şi 
est de Carpaţi, nu au constat doar din tipuri de 
aşezări, din monumente disparate, din importuri 
de produse sau din împrumuturi artistice, ci şi 
din adoptarea unui mod de viaţă pe care-l 
reflectă descoperirile arheologice. Un capitol 
oarecum specializat al istoriei de artă, 
semnificativ pentru coordonatele traiului zilnic 
dar şi pentru gusturi sau mentalităţi, îl reprezintă 
cahlele ce compuneau sobele medievale, piese 
esenţiale ale interioarelor reşedinţelor nobilare 
dar şi ale locuinţelor mai modeste de orăşeni şi 
târgoveţi. 

Cu decalaje cronologice neglijabile pentru 
judecarea situaţiei de ansamblu, sob~le de cahle 
- atât de caracteristice pentru civilizaţia 
medievală central-europeană - sunt prezente pe 
t<:lritoriul Valahiei şi al Moldovei încă din secolul 
al XIV-iea. Ele au evoluat, în pas cu progresele 
înregistrate pe un spaţiu mult mai vast, de la 
sobele si111ple alcătuite din cahle -oală până la 
cele foarte elaborate, compuse din piese de 
factură gotică sau renascentistă cu inscripţii 
latine sau slavone şi cu decor figurativ zoomorf 
sau antropomorf . O întreagă lume de simboluri 
şi mentalităţi proprii Europei Centrale răzbate 
din volumetria ş1 din subiectele care decorează 
cahlele descoperite pretutindeni de arheologi. 
Situaţia poate fi desigur extinsă şi asupra 
inventarelor perisabile care nu ni s-au păstrat: 
mobile, piese de interior, costume etc. 

Un exemplar reprezentativ realizat la un nivel 
cu totul remarcabil, datând din jurul anului 1480, 
a fost descoperit şi reconstituit de noi din 
cvasitotalitatea celor cca 700 de piese care-l 
compuneau . Cercetările care au dus la 
descoperirea lui s-au desfăşurat între 1956 şi 
1965, în vecinătatea cetăţii princiare de la 
Suceava ş1 avem toate motivele să afirmăm că 
piesa a reprezentat doar o replică mai modestă 
a sobelor de cahle gotice care împodobeau şi 
încălzeau interioarele cetăţii sau ale curţii 
domneşti din oraşul ce era pe atunci capitală a 
principatului Moldova. 

Iar dacă în legătură cu această descoperire 
s-ar putea crede că este vorba de o excepţie 
datorată mediului princiar din care provine, 
atunci cele peste 200 de locuri în care s-au 
descoperit până acum cahle din secolele 
XIV-XVII, sau reconstituirea unei sobe de cahle 
de la începutul secolului al XV-iea provenind 
dintr-o casă de orăşean de la Râmnicu-Vâlcea, 
în nordul Valahiei, ne încredinţează că fenomenul 
a fost larg răspândit. 
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Şi pentru cetăţile medievale din Moldova şi 
Valahia s-a insistat în deceniile din urmă asupra 
unor trăsături şi particularităţi considerate a 
reflecta sinteza dintre Occident şi sud estul 
european, subliniindu -se îndeosebi aportu rile 
balcano-bizantine . În realitate, argumentele 
aduse în acest sens sunt departe de a fi 
convingătoare, iar moştenirea unei arhitecturi 
militare din secolele XIII-XIV de la Dunărea de 
Jos ne duce în ultimă instanţă tot spre apusul 
Europei, cunoscută fiind activitatea din acestă 
regiune a republicilor italiene şi în special a 
Genove1, înainte ca Marea Neagră să devi,nă 
otomană. 

În realitate, turnurile - locuinţă identificate în 
ultima vreme ca stând la începuturile unor cetăţi 
din teritoriile româneşti extracarpatice, ale căror 
donjoane au devenit în etape mai târzii, sunt un 
tip de monument caracteristic pentru Europa 
Centrală a secolelor XII-XIII şi totodată o 
mărturie a unui anumit mod de structurare a 
societăţii. Iar cele mai reprezentative cetăţi 
moldovene de la sfârşitul secolului al XIV-iea -
am în vedere pe cele de la Neamţ şi Suceava -
nu sunt decât replici ale cetăţii de la Diosgybr, 
ridicate în vremea regelui angevin Ludovic I al 
Ungariei. Este vorba de incinte patrulatere 
adaptate unei înălţimi, cu turnuri rectangulare 
interioare dispuse la fiecare dintre colţurile 
patrulaterului. Ipoteza originii acestor planuri în 
fortificaţiile rectangulare din spaţiul polono-baltic 
este mult mai greu de acceptat şi oric~.in1 
deocamdată lipsită de argumentaţia necesara. 
Şi cetatea de la Giurgiu de pe o insulă a Dunării , 
una dintre cele mai importante fortăreţe ale 
Valahie1, ridicată la sfârşitul secolului al XIV-iea 
sau începutul celui următor prin refolosirea unei 
construcţii militare mai vechi, este descrisă la 
mijlocul secolului al XV-iea ca fiind rectangulara 
şi cu patru turnuri la colţuri . 

Foarte probabil că cea mai consistentă relaţie 
cu Europa Centrală a arhitecturii din principatele 
româneşti extra-carpatice s-a manifestat în sfera 
construcţiilor civile şi îndeosebi în domeniul 
caselor din aşezările urbane ale Moldovei şi 
Valahiei . Din păcate, în această direcţie stările 
sunt mai greu de reconstituit şi analogiile mai 
greu de stabilit deoarece, cu puţine excepţii, 
construcţiile au fost din lemn şi alte materiale 
perisabile, până târziu în secolele XVII-XVIII . 
lmprejurările istorice vitrege şi în special desele 
campanii otomane au provocat în repetate 
rânduri distrugeri de amploare şi au descurajat 
tendinţa înlocuirii cu piatră şi cărămidă a 

arhitecturii de paiantă, ca şi fortificarea 
aşezărilor. 

Nu dispunem prin urmare în oraşele 
medievale ale Valahiei şi Moldovei de 
monumente civile care să permită comparaţii cu 
arhitectura urbană contemporană central
europeană, dar cercetările arheologice care au 
descoperit vestigiile unor construcţii de acest 
gen prilejuiesc totuşi stabilirea unor evoluţii 
paralele. Este vorba de pivniţele unor case 
orăşeneşti cu schelete şi căptuşeală de lemn 
care sunt asemănatoare sau chiar. identice cu 
vestigiile unor construcţii cu aceeaşi destinaţie 
âescoperite în oraşele transilvănene sau central
europene datate din secolele XIII-XIV. 

Putem desigur aduce în discuţie şi aportul 
gotic la cristalizarea stilurilor artistice din Valahia 
şi mal ales din Moldova în secolele XIV-XV, 
îndeosebi în domeniul sculpturii monumentale. 
Dar încă mai convingătoare în acest sens sunt 
cele câteva construcţii reprezentative aparţinând 
vârfurilor societăţii româneşti ce ni s-au păstrat 
începând cu ' secolul al XVI 1-lea. Din prima 
jumătate a acestui secol datează de pildă palatul 
din Herăşti (jud . Giurgiu) al familiei nobiliare 
Năsturel, înrudită prin căsătorie cu principele 
Valah1ei, Matei Basarab (1632-1654), edificiu 
ce-şi găseşte locul firesc printre monumentele 
Renaşterii târzii central-europene. 

La sfârşitul acestor consideraţii care, în 
privinţa documentaţiei aduse în discuţie, sunt 
departe de a fi complete sau exhaustive, credem 
a putea sublinia o încheiere cu caracter mai 
general. Evident că aprecierea patrimoniului 
cultural -- istoric şi în special a monumentelor 
de arhitectură din Valahia şi Moldova ca făcând 
nem11locit parte din moştenirea civilizaţiei 
medievale şi moderne central-europene obligă 
la circumstanţieri şi nuanţări. Ceea ce a fost 
creat şi nu s-a transmis la Bucureşti, Brăila, 
Galaţi sau Cetatea Albă de-a lungul secolelor nu 
face parte din Europa Centrală în înţelesul deplin 
al conceptului . ' 

Dar la fel de adevărat este faptul că a limita la 
arcul carpatic rio\iunea de Europa Centrală sub 
aspectul moştenirii cultural-artistice sau - într-un 
sens mai CUP.rinzător 1- sub cel al civilizaţiei 
medievale.are drept consecinţă ştirbirea unei 
relaţii istorice şi în orice caz lipsirea patrimoniului 
central-european de unul dintre aspectele sale 
regionale interesante şi valoroase. O asemenea 
abordare are totodată ca urmare frânarea sau 
orientarea într-o direcţie greşită a cercetările~ 
viitoare 

RADU POPA 
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RECICLAREA FONDULUI CLĂDIT (III) 

SITUAŢII DE RECICLARE. Cercetarea 
experienţei istorice privind intervenţiile cu 
caracter reciclator la clăpirile existente permite 
concomitent cu stabilirea unei ierarhii valorice a 
acestora (de la reciclare rudimentară la cea de 
înaltă calitate) gruparea lor într-un număr de 
situaţii tipice . Aceste situaţii de principiu pot 
apărea în existenţa oricărui obiect sau ansamblu, 
dar în activitatea prezentă priveşte părti distincte 
din fondul clădit: unele implică clădirile vechi {cu 
sau fără un statut anume), altele se referă la 
clădirile noi (care odată intrate în funcţiune pot 
face obiectul unor prime intervenţii cor~ctoare, 
componente deosebite ale reciclării). ln afara 
acestor situaţii tipice de reciclare, importante 
prin amploarea fondului cuprins sau prin 
frecvenţa de-a lungul timpului, există fără 
îndoială şi cazuri particulare, unele rezultând din 
combinarea celor tipice . 

1. O categorie importantă de intervenţii 
(referitoare la clădiri noi sau la clădiri existente 
imediat după reparaţii ori restaurare) decurge 
din intrarea în utilizare şi întreţinerea anexă: ln 
multe cazuri între „procesul tehnologic" avansat 
în faza de proiectare şi modul de utilizar~ reală al 
obiectului intervin diferenţe. Ele se datorează fie 
separării dintre beneficiarul de folosinţă şi cel de 
investiţie, dintre întocmitorul de temă, proiectant 
şi executant, fie greşelilor rezultate atât în 
procesul de proiectare cât şi în cel de 
construcţie . Deşi reîntoarcerea la situaţia istorică 
în care beneficiarul putea fi în acelaşi timp 
investitor, proiectant şi executant este 
improbabilă, se admite totuşi că specializarea 
(diverşi investitori, beneficiari direcţi şi indirecţi, 
proiectanţi de specialităţi variate, constructori 
profilaţi pe anumite componente etc .) ori a mers 
prea departe, ori nu şi-a precizat modul 
corespunzător de lucru în cooperare . Utilizarea 
de spaţii multifuncţionale sau adaptabile (prin 
compartimentare mobilă) nu a satisfăcut 
întodeauna, după cum ideea clădirilor tipizate
cadru sau „la proba a doua" are încă nevoie de 
ameliorări pentru a ajunge la performanţele 
atinse prin acţiunea „do-it-yourself". Cert este că 
în condiţiile actuale de proiectare şi execuţie 
obiectele rezultate necesită în proporţie de 30% 
-60% corecturi şi completări pentru a satisface 
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solicitările concrete ale beneficiarului direct 
(acceptând că acesta le exploatează raţional) . 

Există , bineînţeles, beneficiari care, chiar 
dacă ar avea la dispoziţie un .mod de 
întrebuinţare", nu vor folosi raţional clădirile 
atribuite . Cum nu totdeauna este vorba de 
ignoranţă, de-a lungul timpului au fost formulate 
propuneri de realizare a unor clădiri .vandal
proof" pentru beneficiarii recalcitranţi. Problema 
nu constă numai în modul de exploatare, ci şi în 
felul în care se asigură întreţinerea spaţiilor , 
instalaţiilor finisajelor etc. Eforturi suplimentare 
(băneşti , materiale, de manoperă etc.) rezultate 
din utilizare necorespunzătoare sunt necesare la 
aproape 10% din clădirile date în folosinţă, dar 
ele se amplifică sensibil atunci când se iau în 
considerare greşelile de proiectare şi defectele 
în execuţie ( întâlnite la aproape 1 /'2. din clădiri) 
care se impun remediate. Costurile de 
întreţinere (care privesc de regulă clădirile cu 
0-5% grad de uzură) se plasează în cazul 
fondului locativ între 3-7% din investiţia nouă: 
ceea ce trebuie reţinut este că modul de 
întreţinere determină frecvenţa şi amploarea 
reparaţiilor (curente sau capitale). Există 
arhitecturi concepute în ideea unei utilizări şi 
întreţineri comode, eficiente şi unde absenţa mai 
îndelungată a lucrărilor de întreţinere nu se 
resimte datorită execuţiei de calitate. Alte 
arhitecturi (precum în parte cea modernă) 
trădează „oboseala" numai după câţiva ani de la 
darea în folosinţă; explicaţia nu rezidă numai în 
calitatea execuţiei şi a materialelor, ci şi în felul în 
care se supune legilor interacţiunii cu mediul şi 
în care răspunde cerinţelor „tehnologice". 

Utilizarea la parametrii proiectaţi şi 
întreţinerea în condiţii adecvate nu presupun 
transformarea clădirilor, chiar dacă pot interveni 
mici corecturi şi înlocuiri de piese secundare. 
Considerarea lor drept componente ale reciclării 
derivă din posibilitatea prelungirii duratei de 
serviciu prin prevenirea degradărilor cu efecte 
asupra valorii (fizice, morale). 

2. Ca şi în cazul utilizării şi întreţinerii, nici în 
executarea reparaţiilor curente sau a reparaţiilor 
capitale, nu se pune problema modificării 
clădirilor . Se admit doar înlocuiri de piese şi 
elemente învechite (uzate fizic), sau depăşite din 
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Demolare parţială a ansamblului 
Prwtt- lgoe din St. Louis, Statele 
Unite (ansambloJ,_ degradat moral, a 
fost construit în 19l7J 

so 
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Degradare fizică şi morală (linie 
dublă) la clădiri de calitate diferită: 1. 
prima reparaţie capitală, 2. ridicarea 
gradului de confort, 3 . reparaţia 
capitală. 

Asanarea (prin chiuretare şi 
alte intervenţii) a unui cvartal 
dintr-un cartier de tip .slum" 
din Copenhaga, Danemarca. 
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punct de vedere tehnic (uzate moral). 
Reparaţiile, inclusiv eventualele înlocuiri, trebuie 
astfel realizate încât să se menţină rezistenţa şi 
stabilitatea proiectate (calculate) , păstrându -se 
totodată neschimbaţi ceilalţi parametri tehnico
funcţionali . În practica europeană se consideră 
că reparaţiile curente se execută la clădirile 
uzate în proporţie de 5-25 % : ele constă din 
remedierea stricăciunilor constatate, 
recondiţionarea elementelor degradate sau 
refacerea protecţiei pentru a anula defecţiunile 
funcţionale incipiente, preîntâmpinând astfel 
instalarea unor lipsuri şi stricăciuni mai extinse şi 
mai profunde. 

Reparaţiile curente se realizează periodic(la 
intervale de câţiva ani) sau după necesitate, 
astfel încât să asigure posibilitatea de exploatare 
continuă, în bune condiţii a clădirilor respective. 
Valoarea lor însumată variază în jurul a 10-15% 
din valoarea de inventar a clădirii considerate: 
executarea la timp şi în bune condiţii a 
reparaţiilor amână momentul în care trebuie 
realizate reparaţiile capitale (reprezentând Intre 
20-60% din valoarea înregistrată a obiectivului), 
sau restaurarea (în cazul monumentelor) 
depăşind 60% din valoarea menţionată . 
Reparaţiile capitale se execută în cadrul clădirilor 
a căror uzură variază între 25- 50%, care 
înregistrează lipsuri şi defecţiuni mari în măsură 
să pericliteze utilizarea şi chiar existenţa lor în 
continuare. Ele se execută la intervale de 10-25 
de ani în funcţie de caracteristicile clădirilor 
(sistem de construcţie, funcţiune, durata de 
serviciu) şi includ lucrări complexe de protecţie, 
recondiţionare, înlocuire şi chiar modernizare (a 
componentelor rămase în urmă din punc t de 
vedere tehnic). În urma reparaţiei capitale se 
menţin în continuăre caracteristicile 
tehnico-economice ale obiectivului , de regulă 
neaducându-se nici un fel de modificări. În 
activitatea practică (nu numai a fostelor ţ ă ri 
socialiste) se evită modificarea de destinaţie în 
cadrul lucrărilor de reparaţii capitale (extinderile 
şi reconstrucţiile, sporirea gradului de confort, 
punerea în valoare, renovarea etc.) care pot 
conduce în final la mărirea valorii de inventar. 

Totuşi, având în vedere costul reparaţiilor 
capitale precum şi timpul scurs de la darea în 
funcţiune (cu posibile evoluţii tematice) nu pot fi 
excluse unele corecturi şi modificări ale 
elementelor înlocuite sau recondiţionate etc. Din 
aceleaşi considerente la ultimele reparaţii 
capitale (intervenind după scurgerea unei 
jumătăţi din durata de serviciu) se asociază de 
regulă şi lucrări de modernizare de oarecare 
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amploare. Într-o serie de cazuri, modernizarea 
are rostul să reducă decalajul dintre uzura fizică 
(întârziată ca urmare a unei utilizări, corecte, 
întreţineri, reparaţii curente şi capitale executate 
bine şi la timp) şi cea morală care ca pecalaj 
poate ajunge la 10-30 de ani. Trebuie precizat 
că actele normative prescriu durata de serviciu, 
intervalul şi amploarea intervenţiilor etc. pentru 
clădirile cuprihse în media statistică: aceste 
valori pot varia de la simplu la dublu, ba chiar 
mai mult în realitate (monumentele reprezentând 
un caz special). 

3. Între situaţiile de reciclare amintite , poate 
fi citată şi aceea grupând intervenţiile ce vizează 
reactualizarea funcţională (modernizarea} şi 
compoziţională a clădirilor, care extinde la 
întregul obiect sau ansamblu excepţiile admise 
în reparaţiile curente (înlocuirea comppnentelor 
învechite sau depăşite tehnic) . ln ciuda 
denumirii, modernizarea are o îndelungă tradiţie . 
care poate fi urmărită până în Evul mediu 
timpuriu, reflectând evoluţia modului de viaţă 
(transpus în domeniu prin modul de locuire etc.). 
Trecerea de la existenţa retrasă şi austeră, 
reflectata în clădirile claustrate şi fortificate din 
sec. X-XIII, la viaţa mai confortabilă şi orientată 
spre exterior din vremea Renaşterii şi Barocului, 
cu arhitecturile lor decorative şi transparente, a 
constituit germenul unor procese 
reactualizatoare. Gruparea loturilor legate de 
perfecţionarea partiului, introducerea scărilor 
reprezentative (sec. XVII-XVIII), mărimea 
suprafeţei golurilor cu efect asupra nivelului de 
iluminat eto. sunt lucrări cu caracter 
modernizator (afectând nu numai 
funcţionalitatea, dar şi sistemul compoziţional) . 
Odată cu punerea la punct şi producerea în 
cantităţi şi la preţuri accesibile a componentelor 
tehnico-edilitare pentru clădiri (instalaţii de 
încălzire, sanitare, de iluminat artificial) de-a 
lungul secolului al XIX-iea, intervenţiile de 
reactualizare s-au limitat de regulă la dotarea cu 
instalaţii. Trecerea de la încălzirea cu sobe la 
încălzirea centrală, introducerea apei curente şi 
a canalizării etc. impun însă modificări ale 
compartimentării şi schimbări de destinaţie ale 
unor încăperi, eventual cu circuite interioare 
adaptate. Accepţiunea actuală a termenului de 
modernizare concentrează în general numai 
acest fel de intervenţii, încă frecvente în multe 
ţări. 

Reactualizarea funcţională (modernizarea) 
priveşte mai multe categorii de fond clădit : 
locuinţele şi instituţiile publice aflate în centrele 
istorice (sec. XIII-XVIII), cartierele muncitoreşti 
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pericentrale (de tip slum) şi din suburbii, zonele 
cu case burgheze (toate din sec. XIX), clădirile 

şi ansamblurile industriale. În general nu s-a pus 
la îndoială valoarea fondului clădit central 
considerat ca tot (înlocuirile au intervenit numai 
punctual): operaţiile la care a fost supus iniţial 

(în perioada int erbelică) au fost de rărire 
(dezghiocare), înlăturare a componentelor 
„putrede" (asanare) şi echiparea cu instalaţii 

tehnico-edilitare. Recent (după 1965-1 970) s-a 
trecut şi la recon strucţia, iar unde a fost 
necesar, chiar reconstruirea (identică sau 
asemănătoare) a clădirilor valoroase. 

Nici în cazul zonelor cu case burgheze (unele 
derivate din foste locuinţe secundare înglobCJIP 

APLICARE DE 
BOYINDOURI SI 
PLACAJE 

ADOSARE DE 
SERE Si 
ACOPERISURI 

CONTINUAREA 
FATADEI PE 
CALCAN 

CONSTRUIRE 
DUPA VECHEA 
FAT ADA 

REFOLOSIRE DE 
SUBANSAMBLURI 

...-----.. ... 

în perimetrul urban prin creşterea localităţii) rn1 
s-a pus problema înlocuirii: pe măsura 

dezvoltării tehnice au fost dotate cu instalaţ11IP 

necesare , la nivel de ansamblu intervenind 
eventuale îndesiri. 

În ţările unde procesul timpuriu de 
industrializare-urbanizare a condus la difuzarea 
cartierelor de tip „slum", problema reactualizarii 
funcţionale (a modernizării) s-a repercutat în 
primul rând asupra acestora. Ca urmare a 
presiunilor exercitate de forţele politice de 
stânga, de-a lungul timpului s-a recurs la câteva 
soluţii determinate fie de starea substanţei 

clădite, fie de maleabilitatea sau obtuzitatea 

Diverse categorii de mlervenţ11 moderniza/oare asupra (Jnor rll1d1n existente. 

11 
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edililor. O primă soluţie (abordată încă după 
1900, dar mai ales în perioada interbelică) 
comodă dar neeconomică, a constat în 
dezafectarea (parţială sau totală) a cartierelor 
respective. Dificultăţile de recazare, surplusul de 
chirie, complicaţiile legate de achiziţionare ori 
expropriere etc . au impus abordarea altor 
rezolvări (cu caracter redclator). Cele mai la 
îndemână au constat în desfacerea clădirilor 
parazitare şi a celor în stare rea sau insalubre 
(rărirea fondului clădit); paralel cu repararea şi 
recondiţionarea clădirilor menţinute, s-a trecut la 
dotarea acestora cu instalaţiile tehnice-edilitare 
corespunzătoare. În relativ puţinele acţiuni de 
modernizare din perioada interbelică, problema 
reactualizării partiului a fost ab,ordată relativ rar 
şi atunci la nivel teoretic. Relaţia dintre partiu, 
dotarea tehnico-sanitară, calitatea obiectului şi 
ambientului a fost recunoscută drept obligatorie,. 
şi ca atare rezolvată, abia recent (după 1965) 
când alături de modernizarea (polivalentă) a 
clădirilor s-a conturat şi termehul de 
modernizare urbană. 

După primele experimente sporadice 
interbelice, activitatea de reactualizare a fondului 
clădit a devenit, după 1945, o componentă 
stabilă în dezvoltarea sectorului rezidenţial şi 
instituţional. În Suedia existau încă în 1975 
aproximativ 200.000 locuinţe propuse spre 
modernizare, în loturi de 10-15.000 pe an (ceea 
ce reprezintă între 1/5-1/4 din producţia nouă). 
În Olanda, în cincinalul 1976-81 numai îri. zonele 
de renovare urbană s-au modernizat 1 28.800 
locuinţe proprietate de stat, ceea ce înseamnă 
350.000 unităţi (în medie 70.000 anual) . Până în 
1979 în (Republica Federală) Germania s-au 
modernizat peste 40% ~in clădirile valor~ase, 
adăpostind de regulă instituţii publice . Intre 
fostele ţări socialiste un loc aparte îl ocupă 
Republica Democrată Germană care din cauza 
penuriei de spaţii rezidenţiale a inclus în 
programul de ameliorare a condiţiilor de locuire 
loturi treptat tot m~i mari de locuinţe propuse ' 
spre modernizare. Astfel între an ii 1960-1 980 
s-au recondiţionat 535.000 unităţi, ponderea 
efortului de modernizare crescând de la 1 /10 în 
1960 la 1 /2 în 1975 (cu o medie anuală de 
27 .OOO unităţi) din totalul locuinţelor noi. Cifre 
similare se pot cita pentru multe alte ţări 
justificând afirmaţia că modernizarea 
(reactualizarea funcţional-compoziţională) 
fondului clădit a devenit una din situaţiile de 
reciclare cele mai frecvente. 

4. Modificarea statutului clădirii (sau 
ansamblului) reprezintă o altă situaţie care poate 
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declanşa intervenţii cu caracter de reciclare. Ea 
derivă fie din transformarea contextului general, 
fie din reconsiderarea valorii (apreciate sub 
diferite forme) obiectului propriu-zis. 

Primul caz se întâlneşte în zonele care, în 
baza unor programe de perspectivă vizând 
reproducţia sau dezvoltarea fondului clădit 
existent, sunt supuse fie conservării (zone 
protejate)fie reconstrucţiei ori sistematizării 
(zone asanabile) . Declararea ca zonă asanabilă 
sau protejată a unui teritoriu presupune existenţa 
unei cartări valorice de ansamblu prin care 
rezultă soluţia de reciclare pentru obiectele 
componente. În zona protejată clădirile devenite 
bunuri de patrimoniu se vor sustrage criterilor de 
apreciere referitoare la cadrul clădit de serie. 
Situaţia este diversă în zonele propuse ~pre 
sistematizare : acolo o parte din obiecte va fi 
dezafectată, recurgându-se la reciclarea primară 
a materialelor recuperate, în schimb cele 
păstrate vor avea în noul context clădit un alt 
statut (din produse c;!e serie devin unicate, cu 
toate consecinţele care decurg). Acest statut 
(reflectat în funcţia acordată, în rolul urbanistic 
etc.) decurgând din modificarea profilului 
funcţional-compoziţional al terito riu lui, îi dă 
dreptul la un tratament preferenţial care va fi 
transpus în noi condi_ţii de exploatare 
(accesibilitate, chirie ş.a . ). în cazul în care între 
obiectul păstrat şi noul cadru clădit, produs prin 
acţiunea de sistematizare, se constată 
incompatibilitate (funcţională şi compoziţională), 
se impune fie adaptarea contextului, fie 
deplasarea clădirii într-o vecinătate potrivită. 

Al doilea caz în care pot interveni operaţii 
reciclatoare (specifice)· este cel derivând din 
reevaluarea obiectului (sau ansamblului) propriu
z i s. Acesta priveşte clădirile care în baza 
atributelor proprii (reale sau posibile) pot fi 
trecute dintr-o clasă valorică în alta. Aici pot fi 
incluse clădirile protejate, care fiind eventual 
declarate monumente (istorice sau memoriale, 
de cultură sau artă) au ieşit din categoria 
obiectelor de serie, precum şi clădirile propuse 
spre reabilitare, deoarece prin uzura morală au 
trecut într-o clasă inferioară. 

CONTEXTUL ORGANIZATORIC. Cum fondul 
clădit şi componentele sale, prin efortul de 
producţie pe care-l presupun , determină o 
utilizare prelungită (de-a lungul a minimum 2-4 
generaţii), diferită de cea a altor ·obiecte de 
consum, intervenţii le pentru localizarea, 
reducerea şi con:.baterea uzurii de tot felul sunt 
deplin justificate. ln mod curent aceste 
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Rea bilitarea (ş i p rin modificarea 
faţadelor) a unui bloc de locuinţe 
dintr-un ansamblu postbelic, Alem;:on, 
Franţa 

STA REA ACTUALA 

1111111111111111111111 
intervenţii s-au redus la operaţii de întreţinere şi 
reparaţii, completate într-o măsură cu anumite 
recomandări de „proiectare". Odată cu 
evidenţierea în cadrul fondului clădit a unor 
obiecte cu statut special (declarate monumente 
etc.), s-a conturat domeniul conservării şi 
restaurării monumentelor. Diferenţierea în 
continuare a componenţei fondului clădit a 
condus la definirea altor modalităţi de 
intervenţie, diversificate cantitativ şi calitativ, cu 
acelaşi scop al combaterii fenomenelor de uzură 
şi evitării diminuării substanţei clădite. 

1. Constituirea unei discipline globale , 
beneficiind de un complex de pârgt'l'ii şi 
instrumente utilizabile în combaterea degradării 
ş i diminuării fondului locativ cu scopul 
perpetuării componentelor de valoare poate fî 
numai rezultatul unui proces de conştientizare a 
problematicii specifice. Necesitatea conservării 
şi refacerii marilor monumente istorice şi 
culturale este deja acceptată în majoritatea 
ţărilor atât la nivelul organelor de decizie cât şi în 
rândul majorităţii populaţiei . În multe ţări se 
recunoaşte de către administraţie şi opinia 
publică oportunitatea menţinerii şi revitalizării 
centrelor istorice ale oraşelor. De a~pm,-,n - -

SIT(JATIA f'Rt:CEOt:NTA 

Pietonizarea unei străzi comerciale (Fort Worth, 
SUA), între altele obiect al intervenţiei organizaţiior 
CPtiifeneşti. 

49 
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s-au făcut progrese în recomandarea valorică şi 
a altor ansambluri de clădiri şi amenajări (nu 
numai de caracter civil) cu intenţia reparării şi 
perpetuării lor în timp. 

Motivaţiile acestor intervenţii, iniţial 

accidentale, dar legându-se într-un sistem, sunt 
relativ diferite în raport de caracteristicile 
fondului clădit şi al contextului operaţional. În 
fostele ţări socialiste, chiar dacă din raţiuni 
propagandiste ele au fost de la început mai clar 
exprimate în ceea ce priveşte protecţia 
monumentelor, lăsau însă loc interpretărilor, 
când se refereau la mai recentul fond clădit de 
serie . În Cehia şi Slovacia se apreciează că 
înnoirea structurilor politice, sociale şi culturale 
nu este posibilă în cadrul unui vacuum istoric 
fără o continuitate vizibilă, în absenţa unei 
toleranţe sociale . Păstrarea vechii substan\e 
clădite reprezintă în Polonia un scop politic 
vizând afirmarea conştiinţei naţionale în ciuda 
numeroaselor vitregii din istorie. Şi în fosta 
Republică Democrată Germană preocuparea 
faţă de patrimoniul clădit intră în atribuţiile 
statului care propaga prin acesta .,fundamentul 
umanist al culturii socialiste contemporane". 

În alte ţări europene, precum Elveţia, Olanda, 
Belgia, efortul de păstrare a substanţei clădite 
istorice s-a legat de necesitatea modelării 
responsabilităţii civice a populaţiei. În Franţa 
patrimoniul clădit reflectă nu numai realizările 
istoriei naţionale, dar este apreciat şi ca model 
preluat în producţia arhitectural-urbaniştica de 
pe continent, afirmând o serie de priorităţi 
(precum a artei gotice, a arhitecturii eclectice 
etc.). În alte ţări precum Italia sau (Republica 
Federală) Germania translarea şi revitalizarea 
substanţei clădite es~ privită prin prisma 
necesităţii de a menţine echlibrul mediului 
istoriceşte constituit; în primul caz ea este 
martorul unei lungi tradiţii de viaţă urbană , în al 
doilea se reacţionează la destabilizarea 
ambientului ca urmare a distrugerilor pric1nu1te 
de războJ şi de restructurările (complexe) ce i-au 
urmat. ln majoritatea ţărilor, indiferent de 
sistemul economic, sustragerea vechiului fond 
clădit de la degradare şi diminuare, menţinerea 
şi revitalizarea acestuia sunt privite ca o 
importantă componentă a educaţiei cetăţeneşti. 
De aici şi sprijinul acordat (nu totdeauna de la 
început) diverselor iniţiative publice de tipul 
"Comitetelor de acţiune urbană" în Belgia , a 
organizaţiilor „Italia nostra" sau Heimatbund" din 
Republica Federală Germania, a „Asociaţiilor 
Naţionale pentru monumente" în Marea Britanie, 
a colectelor publice din Polonia, Cehia şi 
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Slovacia, a „ Fundaţiilor de renovare 
orăşenească" din Olanda a „Consiliilor de 
cartier" din Italia, cum sunt în 
Elveţia„Heimatschutz" sau au fost componentele 
specializate din „Kulterbund" ale ex- Republicii 
Democrate Germane ş . a.m.d. Motivaţia trebuie 
să existe la toate nivelurile, prezenţa 
unilaterală(fie numai în rândul administraţiei, fie 
numai la nivelul opiniei publice) sau lipsa ei 
conducând fie la definirea unei politici incerte, 
contradictorii, fie la conturarea unor programe 
bazate numai pe investiţii şi înlocuiri. 

2. Pentru evitarea degradării şi diminuării 
fondului clădit moştenit, în scopul conservării şi 
reincluderii în circuitul valorilor contemporane 
este necesară constituirea unor structuri cu 
trimiteri în plan legislativ şi financiar, educativ şi 
operaţional etc. Baza acestei structuri derivă din 
modul de definire al obiectului intervenţiilor 
precum şi al responsa_bilităţilor privind buna 
funcţionare a acestuia. ln unele ţări nu se face 
deosebirea dintre monumente zone istorice şi 
patrimoniul de serie: în Polonia, Cehia, Slovacia, 
cât şi în Italia, Elveţia centrele istorice sunt 
înţesate de monumente medievale, în timp ce 
zonele rezidenţiale (cartiere de vile, slumuri etc.) 
din secolul trecut sunt fie puţin numeroase, fie 
nu au intrat decât târziu în atenţia instituţiilor de 
resort. Totuşi în Cehia şi Slovacia s-a acceptat 
ierarhizarea monumentelor după importanţă 
(monumente naţionale, regionale, locale), în Italia 
centrele istorice se diferenţiează din punct de 
vedere economic (centrele istorice ale oraşelor 
aflate în dezvoltare, centrele oraşelor echilbrate 
economic, centrele oraşelor subdezvoltate). În 
fosta Republică Democrată Germană, Ungaria, 
Marea Britanie, Olanda, Franţa s-a acceptat 
deosebirea dintre protecţia monumentelor, 
ansamblurilor monumentale şi a altor clădiri şi 
zone valoroase. Se pare că în aceste ţări 
producţia de fond clădit a secolului XIX este 
importantă şi detaşată cumva de restul 
teritoriului urban, istoriceşte constituit. În fosta 
R. O. Germană monumentele erau împărţite 
după destinaţia iniţială, iar zonele clădite 
valoroase (Altbauwohngebiet) se distingeau din 
punct de vedere al _gradului de uzură (0-5%, 
5-25%, 25-50%). ln Ungaria zonele supuse 
renovării se ierarhizau principial în conformitate 
cu mărimea fondurilor necesare (până la 1, între 
1-5, 5-10, peste 10 milioane forinţi /ha). Aceste 
diferenţieri sau nuanţări în plan economic sau 
cultural se reflectă mai departe în plasarea 
responsapilităţilor şi acordarea puterilor 
executive. ln marea majoritate a ţărilor protecţia 
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monumentelor (inclusiv a centrelor istorice) 
revine ca îndatorire fie ministerului culturii 
(Franţa, Olanda, Polonia, Cehia şi Slovacia) fie 
ministerului educaţiei şi cercetării, (Austria). În 
landurile R. F. Germania domeniul revine 
ministerului învăţământului şi artelor, fie 
ministerului de Interne, în Italia există un minister 
al bunurilor culturale iar în Marea Britanie un 

Modernrzarea unui bloc de locuit 
prin recompartimentare şi afte 
intervenţii (extras dintr-o broşură 
tehnică din Suedia) 

minister al patrimoniului. În ţările unde se face 
deosebirea dintre statutul de monument şi 
patrimoniul clădit de serie, problemele 
revitalizării acestora din urmă revin de regulă 
ministerului construcţiilor de locuinţe i;;i 
urbanismului (Olanda, Marea Britanie, Franţa). 
excepţie face Ungaria, unde ambele domenii se 
aflau sub jurisdicţia Ministerului Construcţiilor . 

B 
D{)PA RE48/LITARE 

15 

http://patrimoniu.gov.ro



De aici decurg diverse avantaje atât pentru 
protecţia monumentelor cât şi pentru renovarea 
centrelor istorice sau a altor zone de valoare 
care necesită protecţie specializată . Situaţii 
avantajoase rezultă şi în Marea Britanie sau 
Franţa, unde se poate vorbi de o dublă tutelă (a 
ministerului culturii şi a celui pentru urbanism şi 
construcţii) : organismul tehnico-economic pune 
la dispoziţie mijloacele sale sensibil mai ample 
(fonduri, materiale şi utilaje, forţă de proiectare 
şi execuţie) în timp ce organismul educativ
cultural va asigura asistenţa teoretică de 
specialitate {forţa de cercetare, documentare, 
consultanţa etc). 

În România protecţia monumentelor 
(problema centrelor istorice abia fusese 
antamată, cea a zonelor clădite de serie nu se 
pusese încă) a depins între 1952 şi 1969 
Comitetul de Stat pentru Arhitectură şi 
Construcţii, reorganizat de mai multe ori , 
îmbrăcând după 1 990 forma Ministerului pentru 
Lucrări Publice şi Amenajarea teritoriului . 

Odată cu împărţirea teritorial administrativă 
din 1968, vechea Direcţie a Monumentelor 
Istorice din CSAS a trecut sub denumirea de 
Direcţia Monumentelor Istorice şi de Artă {1969) 
în cadrul Comitetului de Stat pentru Cultură şi 
Artă, pentru ca după. 1977 să funcţioneze (mult 
restrâns) sub forma Direcţiei Economice şi a 
Patrimoniului Cultural Naţional, în structura 
fostului Consiliu al Culturii şi Educaţiei Socialiste 
(până în 1989). După 1990 struc;.turile de 
specialitate în domeniul evidenţei, ocrotirii şi 
punerii în valoare a monumentelor, ansamblurilor 
şi siturilor istorice s-au reconstituit pe lângă 
Ministerul Culturii sub forma Comisiei Naţionale 
a Monumentelor şi Siturilor Istorice şi a 
organului său executiv Direcţia Monumentelor 
Istorice. 

3. Odată stabilit obiectul şi responsabilităţile 
în domeniul reciclării fondului clădit (sub una sau 
alta din formele avansate) se cere definit cadrul 
legal şi financiar în limitele căruia se vor 
desfăşura intervenţiile. Ca şi în programul de 
construcţii noi.un rol determinant îl joacă statutul 
de propriet~ţe al terenului şi clădirilor 
considerate. ln multe ţări foste socialiste 
(Bulgaria, România, Uniunea Sovietică) teritoriul 
(nu numai urban) a fost preluat de stat, în timp 
ce fondul clădit era parţial în posesia statului , 
parţial în proprietatea cooperatistă şi particulară. 
Acesta permitea elaborarea fără· impedimente 
(dar adeseori de manieră abuzivă) a oricăror 
intervenţii, fie ele de reconstrucţie sau reciclare. 
Lipsa elementelor de control şi ponderare 
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încurajează adesea pe edili şi proiectanţi în 
alegerea variantelor facile sub aspectul 
proiectării şi execuţiei, în detrimentul reciclării 
avansate a zonei respective . În alte ţări cu 
economie în trecut planificată (precum Polonia) , 
ponderea fondului clădit aflat în posesie 
particulară variază intre 30% şi 90% , în timp ce 
statul are în proprietate numai o parte din 
teritoriu, dispunând însă de mijloace adecvate 
de expropiere în caz de nevoie. 

În ţările cu economie liberală, proprietatea 
privată a terenului şi fondului clădit îngreunează 
în mare măsură nu atât protejarea obiectelor cât 
mai ales revitalizarea centrelor .istorice şi 
renovarea zonelor clădite de serie . ln unele ţări 
{Olanda) se recurge la expropierea terenului şi a 
clădirilor , în altele (Marea Britanie, Elveţia) 
administraţia pregăteşte unele operaţii de 
reciclăre prin achiziţionarea clădirilor şi loturilor 
aferente. Există şi soluţii mixte {precum în 
Franţa) , unde proprietăţile pot fi ori expropriate 
ori achiziţionate pentru utilitate publică . Efortul 
făcut pentru pregătirea reciclării (evaluări, 
despăgubiri, transferuri de proprietate etc .) 
impune edilililor şi proiectanţilor alegerea mai 
atentă a principiilor generale de intervenţie, 
precum şi a soluţiilor de detaliu, justificând 
abordarea variantelor efective din punct de 
vedere social. 

Problema finanţării operaţiilor de reciclare (de 
la restaurarea marilor monumente, la renovarea 
zonelor cu clădiri de serie) reprezintă o altă 
piatră de încercare pentru administraţiile 
naţionale sau locale. Iniţial, fostele ţări socialiste 
au subvenţionat lucrările costisitoare şi îndelung 
amortizabile de restaurare a monumentelor 
reprezentative din fonduri publice. Treptat, 
punându-se şi problema eficienţei economice 
(pe lângă cea social-culturală) s-a încercat 
atragerea în operaţiile reciclatoare şi a altor 
fonduri (coperatiste, eventual particulare) şi 
resurse (muncă patriotică, etc .). Astfel, în 
Polonia statul poate finanţa asanarea clădirilor 
particulare fixând ipoteci pe teren, amortizabile 
în 10-20ani. 

Finanţarea intervenţiilor de restaurare şi 
renovare .ia în ţările cu economie de piaţă forme 
diverse . ln Elveţia şi Austria s-au plusat cu un 
anumit .coeficient impozitele (aşa-zisul 
„Kulturschilling" austriac) pentru formarea de 
fonduri necesare reciclării . În alte ţări (Italia, 
Franţa) grosul fondurilor este pus la dispoziţie 
de către stat, dar particularii pot primi subvenţii 
sau credite mici pe care le returnează în etape 
sub diverse forme. 
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Emiterea autorizaţiilor speciale de construcţie 
{pentru clădiri cu grade diferite de protecţie, Franţa) 

Categoria de zonă Valoare Locul depunem 
;wtontatea competentă 

Termen de emitere 
cererii a răspunsului 

--
zona de protecţie mixtă proiect ura proiectu I 40 zile 

a momentului 

zone de protecţie a urbană şi p11mar1;i autor1t11tea competentă 30-zile 
patrimoniului arhitectural arhitecturală în materie de permise 

şi urban de construcţie 

sectoare salvardate ridicată culturală SHvic1ul arhitectul clădi rilor 60 zile 
departamental na\ionale (ABF) 
de arh1leclur<J 

Corelarea intre urbanişti şi 
conservalon i'n cadrul operaţiilor de 
modernizare urbană. 

Translarea aspectelor financiare ale 
modern1zărit in planul gospodăriei 

1Z Bill . 

/rfATE'R 

lfANOPE 24 81/!-IJTV 

---- ---as--B/lL81V 

energ1e1 ş1 a protecţ1e1 mediului CLAD/RE REUTILIZATA 
(Seattle, SUA) 

CLADJRE NOUA EC/llVALeNTA 

Modalităţi apropriate de finanţare se folosesc 
în Marea Britanie şi Olanda, unde statul pl ăteşte 
intervenţiile excepţionale dar acordă subsidii 
pentru două categorii de lucrări (conservare sau 
restaurare de monumente, ameliorarea şi 
modernizarea clădirilor vechi). Existenţa unei 
relative autonomii locale permite (în Elveţia, 
Austria) rezervări de fonduri a nivelul uni1 ă ţilor 
teritorial-administrative în lipsa intervenţiilor la 
nivel naţional. În Statele Unite ale Americii un act 
normativ recent acordă credite pentru taxe (între 
15%-25%) diferenţiat în raport de posibilitatea 
de rambursare a sumelor investite şi de statutul 
clădirii (dacă figurează în registrul naţional al 
locurilor istorice). Acolo unde nu poate interveni, 
statul încurajează consti1uirea de societăţi „non· 
profit" calate mai puţin pe probleme de renovare 
urbană cât pe cele de modernizare a locuinţelor 
(O landa , Danemarca într-o măsură Mar ea 
Britanie). 

4. Acţiunea de reciclare trebu ie să aibă la 
bază o documentaţie tehnică uzuală (sau 
„neconvenţională" aşa cum se propune în unele 
ţări) fără d~ care trecerea la execuţie nu este 
posibilă . ln cazul intervenţiilor pe cl~1diri 

existente, înafara cercetări lor geotehnice şi 
climatice (obligatorii la construcţii noi) trebuie 
efActua t ă analiza privind comportarea în situ a 
obiec tivului, de as menea se impune 
înregistrarea cornplt'x.i (relevee, cercetări de 
parament, analize .11<' 111~1terialelor) a situaţiei 
clădirii înainte de modificare, la care se adaugă 
documentu l istoric (h1ogrnfia obiectului) etc . 
Executarea lucrărilur da reciclare pune unele 
probleme specific0 care se deosebesc de 
situaţia în care ~. e exec ută lucrări noi . 
Deosebirea consl<1 m modul de abordare, in 
suita operaţiilor , 1. h1ar in tipurile de utilaje 
folosite. Un aspN·t important ii reprezintă 
înlreruperea în u11h: 1re>. pnn evacuarea parţială 
sau totala a clăd1111. cdre "stfel poate folosi în 
organizarea de ş,1nl1Pr (avantajată într-o măsură 
comparativ cu st!uc1;1a construcţiei noi.) Execuţia, 
in funcţie de c0mplexita tea şi caracterul 
lucrări lor, poate începe de jos în sus, dar mai 
fr ecve nt inver s, dupd luarea măsurilor de 
protecţie tempor<1r ~1 (acoperişul şi în alt sens 
elementele v<1 ot O<lSe) şi de evitare a 
accidentelor dP 111u11ca. 
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Problema utilajelor şi maşinilor adecvate 
intervenţiilor de modernizare este determinantă . 

Desfăşurarea lucrărilor din ansambluri, pe clădiri 
sau încăperi (deci în spaţii de dimensiuni şi cu 
limite diferite) influenţează modul de utilizare a 
uneltelor şi succesiunea operaţiilor . În multe 
cazuri utilajele trebuie să permită executarea de 
operaţii în spaţii înguste şi în poziţii dificile , fără a 
se afecta structura de rezistenţă , elementele de 
compartimentare sau de finsaj ale obiectivului. 
Uneori punctele de sprijin nu sunt, ca în cazul 
construcţiei noi, sub centrul de greutate al 
utilajului sau raportate la sol, ci trebuie agăţate 
de componentele existente ale cladirii. De 
asemenea, în cazul desfăşură rii lucrărilor în 
condiţiile menţinerii în funcţiune a unor părţ i de 
clădire, efectuarea diverselor operaţii nu trebuie 
să aibă un caracter stânjenitor, poluant. Pe 
lângă graficele uzuale de succesiune a lucrărilor 

va trebui concepută şi succesiunea spaţiilor 
afectate. O atenţie deosebită se cere acordată 
materialelor şi pieselor de construcţie utilizate 
sau refolosite în acţiunea de reciclare. 
Materialele trebuie să fie uşor de pus în opera 

-
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(adesea nu poate fi folosită macaraua) ş1 sa 
permită realizarea de lucrări specifice (reparaţii, 
consolidări, înlocuiri) în condiţii corespunzătoare , 

în termen scurt şi fără efecte negative asupra 
clădirii. 

Procesul de reciclare este de lungă durată, 
productivitatea muncii cedează locul calităţii de 
execuţie. De aici rezultă necesitatea organizării 
unor unităţi cooperative speciale de execuţie , 

dotate cu utilaje, ateliere şi echipe specializate. 
Astfel de unităţi „non-profit", concentrând 
interese publice şi private, există deja în Olanda, 
Marea Britanie şi Franţa (Societe d'Economie 
Mixte). Este de dorit totuşi ca ele să dispună şi 
de colective de cercetare şi proiectare (precum 
în Polonia) şi să aibă capacitatea de a aborda 
obiectivele în cadrul unei acţiuni de ansamblu 
(cum a fost cazul nu numai la Cracovia, în 
Polonia dar şi la Cesky Krumlov în 
Cehoslovacia). Experimentele din Italia (echipa 
condusă de Renzo Piano cu al său „laborator de 
cartier") şi Marea Britanie (cu aşa-numita 
„arh itectură comunitară" a lui Rod Hackney) 
oferă căi concrete de realizare prin inovarea de 

Cazun inedite 1n reciclarea fondului 
clădi t : refacerea restaurantului -
cafenea DE UNIE (proiectat de J.J. P. 
Oud) obiect protejat, de un nou 
amplasament: a. amplasamentul 
1111ţial. b. clădirea pe amplasamentul 
nou (Rotterdam, Olanda) 
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noi tehnologii şi utilaje precum şi prin implicarea 
în acţiunea de reciclare a neprofesioniştilor 
interesaţi fie de obiectul final(locatari1 , 
solicitatorii de locuinţe sece!ndare), fie de 
procesul însuşi (studenţii în căutare de activita\i 
practice, persoane interesate în odihnă activă 
etc). Şantierul de reciclare nu numai că accepta 
vecinătatea locatarilor ş.a . dar poate trage ş1 
foloase din această prezenţa, fără însă a se 
putea .dispensa total de aportul profesioniştilor . 

5. ln urma încheierii reciclării (incluzând după 
caz diferite tipuri de operaţii de la reconstituire la 
reabilitare şi modernizare etc .) rezultă un fond 
clădit cu caracteristici modificate care în 
principiu va asigura condiţii de utilizare 
funcţională şi integrarea compoziţională de 
calitate mai elevantă. Pentru clădirile de serie 
aceasta va fi posibil prin ameliorarea 
posibilităţilor de acces şi circulaţie interioara, 
prin delimitarea unităţilor funcţionale astfel încât 
să poată exista autonom, prin asigurarea dotării 

Propunere de intervenţie reciclatoare concentrată 
intr·o Lonă urbană mixtă (CI. Moşilor, Bucureşti). 

1. p1eton1zarea străzii, 2. modificarea traseelor 
pentru tran sportul în comun, 3 . corectura alinierii 
stradale, 4 readaptarea lotizării, 5. asanarea curţilor 
1nlenoare, 6. translarea unor clădiri, 7. amenajări 
exterioare, 8 desfacerea unor construcţii, 9. plombe 
ş1 frontun 111)1, 1 O. tratarea calcanelor, 11 . construcţii 
1101 in spa lole fa\adelor menţinute, 12. sere şi fa\ade 
„dublo" 13 închiderea unor curţi, 14. extinderi în 
subsolul alătur11t ele. 

tehnico -edilitare conform normelor impuse 
pentru clădirile noi, prin îmbunătăţirea condiţiilor 
igenica-sanitare (ventilaţie, iluminat natural în 
serie). Şi pentru clădirile unicat (cu statut de 
monument) trebuie asigurate condiţii 
corespunzătoare în cadrul destinaţiei stabilite 
(subordonate elementelor care au justificat 
acordarea statutului menţionat). 

PETER DERER 
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RAPORTUL DI NTRE NOI LE LĂCAŞURI DE CULT Ş I MONUMENTELE ISTORICE* 

Monumentele istorice sunt obiecte.grupuri de 
obiect sau zone pentru a căror păstrare există 
interes public datorită va lor ii specia le şi de 
neînlocuit din punct de vedere, spiritual, social 
sau tehnic, putând să se r vească drept 
document al dezvo l tă r ii unei civi l izaţii înt r-o 
anume etapă . În prezent, la noi monumentele 
istorice sunt ocrotite conform prevederi lor 
Decretului nr. 91 / 1990 ce precizează care sunt 
organismele cu putere de decizie în domeniu l 
monumentelor, ansambluri lor şi siturilor istori ce 
şi anume Comisia Naţională a Monumentelor , 
Ansamblurilor şi Siturilo r Istorice şi organul ei 
aprobativ, D irecţia Monumentelor, Ansamblurilor 
şi Siturilor Istorice. Ele au ca principale obiective 
inventarierea şi stabilirea lis tei monumentelor 
istorice, listă în permanent ă completare pe baza 
datelor noi; inspectarea monumentelor pentru a 
stabili starea lor fizică şi avizarea inte rven ţiilo r la 

clădi r i monumente sau în zona de p rotec ţi e a 
acestora. Adiacent, până la crearea structuri lor 
necesare, Direcţia coordonează fondu l de 
restaurare provenit de la bugetu l statului, prin 
lucrări de mare urgenţă la monumente istorice 
aflate într-o stare gravă. 

În prezent în noua Listă a monu~en telo r , 
ansamblurilor şi siturilor istorice ap robată în 
1991 , listă care cuprinde 20.599 obiective, 
ponderea lăcaşuri l or de cult este de 4.513 (din 
17 .408 monumente şi ansambluri de arhitectură 
şi memoriale). Apt'eci ind VC\ loarea lor 
excepţională, de martor al spiritua l i tăţii oamenilor 
care au trăit pe aceste meleaguri, CNM ASI şi 
DMASI au acordat o atenţ ie deosebită acestui 
fond din cad rul categor iei monumente lor şi 
ansamblurilor de arhitectu ră prin: 

a) alocarea a cca 66% din fondul tota l de 
restaurare (de 400 mi lioane lei în 1992) 
obiectivelor biserici, mânăstiri pentru l ucrări de 
intervenţii urgente, studii , proiec tare, 
consol idare, restaurare a r hitec tu ră sau 
componente artistice; 

b) consultaţii teh nice în probl eme de 
conservare şi restaurare, de apărare a cadrului 

• Referat su sţinut la întâlnirea organizată de Ministerul 
Lucrărilor Publice ş1 OUAT cu repre7-nn tan\ii cultelor pe l~ma 
construcţiei bisericilor noi. Bucureşti, 24 noiembrie 1992 
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const ru it ş i natural ce constitue ambianţa 
isto rică ş i pune în valoare calităţile artistice ale 
monumentului . 

În aces1 context se înscrie relaţia dintre noile 
con strucţi i de l ăcaş uri de cult şi monumentele 
istorice. 

În perioada ultimilor trei ani, din punct de 
vedere al fondulu i de valori arhitecturale istorice, 
dori nţa firească de construcţie de noi biserici s-a 
realizat uneori într-un mod nefericit , în dauna 
celor vechi , prin uitarea uneia dintre menirile 
tra diţi o n a l e ale bisericilor de pe teritoriul 
ro mânesc, r epr eze ntate c u strălucire de 
î n aintaşi, ş i anume aceea de păstrătoare ale 
valorilor istorice 

Una din cauze a fost nerespectarea zonei de 
protecţie a monumentelor, adică a acelui spaţiu 
is to ric c onstituit ce este necesar a nu fi 
modificat şi unde monumentul istoric urmează 
să-şi păstre ze locul dominant, aşa cum s-a 
co nstituit el în timp . Această zonă, până la 
de limitarea spe cifică fiecărui monument istoric 
s-a ace ptat de CNMASI , în colaborare cu 
OUAT , să fi e în mediul urban de 100 m, în 
mediul rural de 200 m, iar în afara localităţilor de 
500 m. Or tocmai în acest perimetru s-a ridicat 
biseri ca din satul Cuhea- Bogdan Vodă (jud. 
Ma ramu reş) , pe locul cimitirului istoric al satului, 
lâ n gă Biserica Sf . Nicolae (1718) . La fel se 
propune în comuna Vânători (Jud. Neamţ), lângă 
biserica Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul. 
All e exemple: în parohia Sărm ăşel Gară (jud. 
M tireş); sau bi s~ ri ca comunităţii baptiste din 
Rad na, i n tr ată în zona de protecţie a 
monumentului - mănăstirea dominicană (ruină), 
biserica nouă l ângă schitul Lainici , judeţul Gorj 
sau altele. 

În ace laş i mod, prin apariţia unei construcţii 
noi, neco ntr olat e ca volum şi decoraţi e, 

constituind o pr~zenţă agresivă , s-a intervenit şi 

în perimetrul de prote cţi e al unor monumente ale 
arhitecturii civile. 

Exemple: construirea bisericii ortodoxe din 
Prejmer l ângă cetatea săsească (a cărei zonă de 
protec ţie este stabilită din anul 1960); 
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- propunerea de amplasare a catredalei din 
Oradea pe axa de intrare şi vizib ilitate a 
monumentului - cetatea Oradei 

- amplasamentul situat lângă monumentul 
Cula Duca (la 60 m pe drumul de acc es) , 
monument făcând parte din ansamblul Culelor 
de la Mărdăreşti (jud. Vâlcea) 

- în parohia ortodox ă Lazaret 4 Sib iu, 
amplasarea biserici i noi în zona de protecţie a 
fortificaţiei medievale a oraşului. 

O situaţie specia l ă au fostele măn ăst i r i, cu 
aceas tă funcţie abandonată în trecutul istoric ş i 

devenite între timp biserici parohiale . Intenţia, în 
prezent, de reface re a lor cu func ţi un ea de 
mă n ăs tiri , pozitiv ă în perspectiva îngriji rii 
monumentului , cuprinde şi unele posibile efecte 
negative datorit ă cl ă dirilor noi speci f ice 
funcţiunii . Şi în acest caz s i tuaţiile sunt variate, 
de la monumente propuse a intra în patrimoniului 
mondial , la care obligaţia păstrării aute nticitaţ i i ş i 

imaginii tr adiţion a l constituite impun e severe 
restric ţ ii, compensate de importanţa intrăr i i lor 
într -un circuit cultural ş i spiritul int e rn a ţ io n a l , 

până la mânăstirile ce şi -au păstrat în mare parte 
inc inta (dar cu alte fun c ţiuni) şi acum es te 
posibilă reconstituirea corectă din punc t de 
vedere istoric . Prin tratare nuanţ a t ă şi 

colaborarea factorilor de decizie din ca drul 
bisericii cu Comisia Naţională şi Dir ecţ•a 

Monumentelor se pot găsi rezolvă ri pentru noua 
funcţiune , în care monumentul istoric să fie cel 
faţă de care toate aceste in stituţii au datorii ele 
necălcat . 

O altă cauză care a du s la crearea unui 
raport conflictual între noile lăcaşuri de cul t ş i 

monumentele istorice este abandonarea bisericii 
după construirea bisericii noi, ca în cazul 
bisericilor din: satul Palanca, corn . Stoene9ti jud. 
Giurgiu (b i serică din sec. XVIII ), Corbi i de piatră 
jud . Argeş (biserică 1830) , Plopii S l ăviteşt i 

Teleorman - mănăstire din sec. XVII ţ; i bi seri ca 
din sec. XIX ; biserica de lemn de la Muşe t eşti , 

Gorj, sec . XVIII , (peste drum biserica nou ă). sau 
biserica de lemn ş i zid de la !băneşti, jud . Ol t, cu 
pictură de valoare exce pţio nal ă din sec . XVIII. În 
această categorie o soartă specială au biseri cile 
de lemn pentru care se propune mutarea pe alt 
amplasament (evident şi acela provi zoriu , până 
va apare şi acolo o nouă biserică). 

În acest caz fondurile de mutare se solicită 
de la DN MASI (ex. biserica din Letca, sec. 
XVIII ). 

O a lt ă preocu pare a specialiştilor din 
domeniu , c o mun ă credem cu cea a 
reprezentaţi l o r cultelor, este legată de bisericile 
aba ndonate, fie în perioadele anterioare din 
cauza impu neri lor unu i regim ostil cultului 
rel1g1os, fi e în urma plecării din acele locuri (din 
diferite cauze) a enoriaşilor cultului respectiv. 

Ori poate, în prezent, comunităţile religioase 
înainte de a construi o biseri că nouă ar trebui să 
preia un astfel de lăcaş care se află în zona lor, 
parâs1t şi sortit distrugerii şi care constituie o 
mă rt u r ie de valoare a trecutului acelor 
meleaguri. Exemplele sunt numeroase: biserica 
Buna Vest ire. satul Verneşti, jud. Buzău 
(const ruită în 1 725, pictată în 1 721); biserica 
C uvioasa Paraschiva din Coman1 jud . Olt 
(1775); biserica Sf. Treime din Cerneţi, jud. 
Mehe din ti), biserica Domnească (1662), 

biserica Evanghelică , satu l Vulcan, biserica Sf. 
Nicolae din Tituleşti, jud. Olt (începutul sec. XIX) 

Ca un ultim punct al posibilelor intervenţii 
realizate în dauna monumentelor este incercarea 
de a mări spaţwl unor lăcaşuri de cult 
monumente istorice, prin adăugiri care-i 
mutilează valoarea arhitecturală. 

Un exemplu în acest sens ar fi mănăstirea 
Hodos Bodrog (jud Arad) sec. XIV , transformată 
în sec. XVI II , unde prin supralărgirea şi 

supraînalţarea paraclisului s-a modificat radical 
silueta edific1ulu1. 

De aceea fiecare intervenţie în proximitatea 
unui monument sau într -o zonă declarată 
rezervaţie istorică trebuie să se realizeze printr-o 
colabo rare î ncepută încă din faza de temă şi 
amplasament, în tre toţi cei care cunosc în 
profunzime impl i caţ i ile complexe în delicata 
prob l emă a ocro tirii monumentelor istorice, 
pen tru ca decizia să fie fe r ită de erori ulterior 
irepa rabil e, care pot duce la ştergerea altor 
va lori ale trecutu lui din lista mărturiilor 

spirituali tăţii noastre, atât de mul t afectată în anii 
care s-au scurs. 

CEZARA MUCENIC 
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Dosarele distrugerii - Monumente dispărute 

BISERICA DE LEMN SFÂNTUL DUMITRU DIN GLODENI, JUDEŢUL GORJ. 

Printre monumentele de arhitectură gorjeană 
dispărute în ultimii ani se numără şi biserica 
Sf.Dumitru din Glodeni,mistuită de un incendiu 
inexplicabil. 

Din puţinele date păstrate despre acest 
monument, se ştie că a fost ctitoria popii Ion cu 
cetaşii lui din Glodeni. O inscripţie de pe 
cosoroaba pridvorului arată că meşteri au fost 
Dinu cu Ion, fratele său din Maghireşti '. 

' De văzut pentru acestea. Fişa de monument din arh1vil 
D.M I A. număr 1251, Viaţa bisenceasc il în Oltenia, în 
.Anuarul Mitropoliei Olteniei„, p 364 . Craiova, 1941 
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Dincolo de inscripţia care o datează, 1771 
- 1772 , sau a altor însemnări care ar situa-o 
chiar în perioada de sfârşit a secolului al XVll-
1 ea, monumentu I se impune atenţiei prin 
trasaturile stilistice ale arhitecturii sale, regăsite 
ş1 în suita unor ctitorii importante din zona 
centrală a Gorjului, dar şi a locuinţelor săteşti, a 
pivniţelor şi conacelor din dealurile Glodenilor, 
Blaneştilor, Scoarţei sau Bobului. 

Caracteristica esenţială a acestui monument 
o constituie forma aparte de plan, în care absida 
altarului continuă latura de nord a navei, dar se 
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Biserica Sf. Dumitru din Glodeni, 
pridvorul - anul 1977 

Biserica Sf. Dumitru din Glodeni, 
vedere -anul 1956 

Biserica Sf. Dumitru d111 Glnde111; p1~;111ia cu numele meşterilor şi anul respectiv (1771 -1772) 
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retrage pe partea de sud, lăsându-se un spa\1u 
liber mai dezvoltat în capătul cunoscutei bănci a 
„scaunului de judecată", sub streaşina largă a 
edificiului. 

Proscomidia şi diaconiconul ca un decroş in 
plan vertical al pere\ilor de nord şi de sud ai 
absidiei, astfel încât să rezulte cele două nişe . 
cu spaţiile respective, de această dată închise 
cu uşi, ca două dulapuri , o rezolvare unică în 
felul ei. 

În rest, se reproduce înfăţişarea tipului 
general de biserică de lemn a zonei , .cu bolta 
naosului şi pronosului în leagăn, totul înscris sub 
un acoperiş unitar. 

Se detaşează în chip deosebit plastica 
rirhitecturală care pare să urmărească 

reproducerea formelor-arhitecturii de zidărie. 
Elementele folosite şi bogăţia decorului se 

Biserica Sf. Dumitru din Glodeni, 
vedere de detaliu din decoraţia de 
suti streaşină . 

inscriu în linia acelui baroc popular ce domină 
arta tărănească întreg secolul al XVIII-iea . Pentru 
realizarea arhitecturală a acestui monument 
ramân definitorii arcurile cosoroabelor , 
c olonetele cu caneluri răsucite ale traveii 
centrale a pridvorului, portalurile intrării şi trecerii 

1in pronaos în naos, formele stilizate cu 
1budenţa decoraţiei lor geometrice a amnarelor 
etc. Este clar că decorul de zimţi de sub 
streaşină urmăreşte să reproducă cornişele din 
zidărie de cărămidă . 

Alte observaţii privesc faptul că monumentul 
a pierdut cleştii transversali şi groşii tălpilor cu 
prilejul unei refaceri oarecare ... 

Puţinele date de care dispunem despre acest 
monument din observaţii desprinse în treacăt, cu 
30 de ani în urmă, ne îngăduie restituţia de faţă . 

ANDREi PANOIU 

http://patrimoniu.gov.ro



--- - -

.. 
·"' . · ·~ 

,• 

25 

http://patrimoniu.gov.ro



Comun i căr i şi rapoarte d e c e rcetare 

CERCETARILE ARHEOLOGICE 
DIN INCINTA FOSTEI MĂNĂSTIRI MARCUT A 

Mănăstirea Mărcuţa, cunoscută la început 
sub numele de „mănăstirea de pe apa 
Colentinei", a fost ridicată la sfârşitul secolului al 
XVI -iea, fiind ctitorită - după cum specifica 
pisania pusă mai târziu - „din temelia ei, de Dan 
vei logofătu, când era cursul anilor 7095 (1587)" ''. 
Documente din 1593, 1601 sau 1617 atesta 
danii făcute de ctitor sau întărite de domni 21 .Un 
hrisov de întărire dat de Matei Basarab în 1636, 
amintind că în zilele lui Mihai Viteazul mănăstirea 
„au rămas pustie de răutăţile ce era la drum" 
relatează că ctitorii ei „s-au apucat să dreagă 
sfânta mănăstire" şi să caute de daniile ei ". ln 
1679, mănăstirea a fost închinată ca metoh 
Mitropoliei bucureştene de către Vişana, fiica lui 
Marco vei armaş, de la care a căpătat numele 
de Mărcu~a; faptul este consemnat de 
documente• ca şi de pisania amintită, conform 
căreia, cu acest prilej, mitropolitul Theodosie „au 
învălit-o şi au făcut casele" si. O jumătate de 
secol mai târziu, mitropolitul Şteft1n „au 
înfrumuseţat-o şi cu slomnu {pridvor) şi cu 
clopotniţă şi cu zugrăveala pe dinlăuntru şi pe 
dinafară, cu fe restri şi cu u şă de piatră şi cu alte 
multe", punându-se pisania la 20 septembrie 
7242 (1733) ">.O serie cy importante lucrări de 
construcţie s-au efectuat la sfârşitul secolului al 
XVIII -iea, confi rmate de placa de pe turnul 
clopotniţă, datată 1779 11, 
ca şi de informaţiile documentare"'; altele s-au 

' Înscripfi1le medtovale ale Român1e1, voi. I oraşul 
Bucureşti (sec. XIV-XVIII) , Bucureşti, 1965, p. 276 

' 0 .1. R„ B . Ţara Românească, veac XVI, voi. VI, p . 
68-69, 75--77 ; veac XVII , voi I. p. 18, p. 105-107 

• Arhivele Statului Bucureşti . M-rea Mărcu(.1. Pachet 
Xll/1 , (document din 6 iunie 1636) 

• Arhivele Statului , Buc ureşti , M-rea M iircu(11, I 4 
(document din 15 dec . 1679) . 

•I nscripţiile medievale ale României, voi. I. p 276 
' Ibidem, p. 276-277 
' Ibidem, p. 278 
' I. Brezoianu (Mănăstirile zise închinate ş1 călugnm 

stră1111, Bucureşti 1861, p. 68) citează un document din anul 
1779 prin care mitropolitul cere tspavnicutui de Prahova 
1500.000 oca de var , trebuitoare pentru lucrările dn la 
mănăstirea Mărcuţa, şi totodată scrie ispavnicilor dP Pr<1hova 
şi Vlaşca pentru cherestea. 
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făcut în prima parte a secolului trecut 01
, acestora 

adăugându-li-se intervenţiile târzii '01
, care au 

adus ansamblul monumental în starea în care se 
înfăţişa înaintea lucrărilor de restaurare începute 
în 1965 şi conduse de arh. Rodica Mănciulescu . 
Cercetările arheologice efectuate la Mărcuţa în 
vederea restaurării monumentului în 1965, şi 
completate în 1966 şi 1971, au urmărit să 
stabilească raportul stratigrafic şi cronologic 
existent între diferitele elemente ale ansamblului, 
fapt care, împreună cu datele de ordin istoric, să 
permită precizarea etapelor de construcţie, şi să 
aducă informaţii în privinţa urmelor de zidărie din 
zona fântânilor aflate la marginea terasei râului 
Colentina. 

După cum s-a putut constata în secţiunile 
trasate în partea de est a ansamblului (S.I, li, 
IV), constructorii de la sfârşitul secolului al XVI
iea au pornit de la suprafaţa stratului de pământ 
existent atunci, de culoare neagră cenuşie, în 
care s-au descoperii mai ales în zona apuseană 
a incintei, fragmente ceramice din epoca 
bronzului. 

' Arh1velt> Statului Bucureşti, M-rea Mărcuţa, Vll/2, 
document din 30 noiembrie 1805,privtnd o tocmeală cu doi 
\1qrn1i încheiată la 15 mat 1805 pentru 500.000 cărămizi 
„pentru facerea bisericit Mărcuţa ce este stricată de 
r~l1trPmur"' 

'" La mănăstirea Mărcuţa a funcţionat la începutul 
~<'c0lulu 1 XIX o manutaclură de teslemeturi (vezi C . Şerban, 
MnntilactuuJ de b;ismele (testemeluri) de la Mărcuţa 
1800-1822, în Ma/enale de 1stone şi muzeografie, 111, 1961 
p 43-52) iar după 1829 un spital (cf. P. Samanan, Din 
t!1.J1clem1ologia trecutului românesc. Ciuma, Bucureşti, 
t 932.Lucrtirilo de construc ţie efectuate în legătură cu 
.icosto util11.an, :1teslate în numeroase documente, aflate în 
al•!n\1<1 cercetătorilor depăşesc cadrul acestui articol. De 
,dtlel arnplasarea exact<\ a clădirilor manufacturii nu e 
cunoscută (unele mărturii cuprind indicii că ele se aflau 
1nafara 1nc111le1 actuale: un raport al Consulului prusian, din 
28 noiembrie 1824. aminteşte că mănăstirea se află la 200 
paş• de tabnca de lostemeluri - cf. Hurmuzi - Iorga, X, p. 
307, nr. 379) după cum nu poate preciza n1c1 care clădirile 
rlP!'l111aln sp1ialulu1 vor ft făcut parte din incinta fostei 
mttnast1n. 
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1965. Profil nordic. 
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Nu a fost surprins nici un strat care să 
corespundă unui eventual monument anterior . 
Fundaţia bisericii străbate stratul negru cenuşiu, 
până în solul galben viu. Nivelul de constructie 
este marcat de urme de mortar , ce apar 
deasupra stratului de pământ existent în secolul 
XVI. Datorită pantei naturale pe care o avea 
terenului (de la vest spre est şi de la sud spre 
nord) , fundaţia bisericii ieşea la suprafaţă cu o 
porţiune care se deosebeşte de rest prin 
aspectul ei . 

Este mai puţin evidentă situaţia stratigrafica a 
fundaţiei zidului împrejmuitor pe latura estic ă, 
nefiind vizibil aici un strat de mortar care să 
marcheze nivelul de construcţie . Dacă part ea 
superioară a fundaţiei se găseşte aparent în 
dreptul părţii superioare a stratului negru 
cenuşiu, este însă mai probabil că ş-a n\ul de 
fundaţie a fost săpat de la partea superioara a 
lentilei subţiri de pământ gălbui suprapu să unui 
strat de pământ cenuşiu care se subţiează pâna 
la dispariţie în apropierea incintei, şi care se află 
imediat deasupra celui negru-cenuşiu . Putem 
considera şi pentru latura de nord - în dreptul 
absidei bisericii - că momentul construcţiei 
iniţiale a zidului de incintă este acelaşi ; în 
secţiunea săpată în această parte s-au observat, 
pe o mică înălţime, urme ale unor intervenţii 
ulterioare şi ale refacerii fundaţiei, (refac ere 
vizibilă mai ales la exteriorul incintei). Se poate 
presupune că pe laturile de est şi nord-est zidul 
de incintă a fost construit în prima sa formă in 
secolul al XVII-iea, poate odată cu eelelalt e 
lucrări datorate mitropolitului Theodosie , în 
1679. Incinta es\e în orice caz cu certitudine 
anterioară celei de a doua jumătăţi a secolului al 
XVIII -iea: groapa unui mormânt (M . 3) datat de o 
monedă din 1 768 taie sttaturile corespunzătoare 

momentului său iniţial de amenajare . 
În aceste zone - de est şi nord-est -se 

constată o reconstruire mai târzie a zidului de 
incintă pe vechea fundaţie, împreună cu o 
ridicare a nivelului terenului . Pe latura de est 
sunt vizibile o serie de straturi de pământ galben 
purtat, cu o grosime mai mare lângă biseri c~1. 
Ele acoperă mai multe morminte, unul din ele 
(M . 3) , datat după cum am arătat , cu monedă 
din anul 1768. Deasupra acestor straturi , în 
apropierea zidului de incintă, se observă un strat 
cu mult moloz şi cărămidă spartă, ce trebuie pus 
în legătură cu demolarea şi refacerea zidulu i. 
Nivelarea terenului, care a dus la o sensibilă 
ridicare a acestuia (0,80-1 ,50 m), s-a produs în 
mai multe etape, la sfârşitul secolului al XVIII -iea 
şi în prima parte a secolului al XIX-iea . Lucrul e 
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dovedit , în afara materialelor arheologice găsite 
în straturile respective, şi de faptul că aceste 
straturi acoperă mai multe morminte datate la 
mijlocul secolul al XVIII -iea, ridicându-se peste 
tencuiala soclului bisericii, legată de refacerile 
din 1733. Pe de altă parte, ele sunt tăiate de o 
serie de gropi de morminte din ultimele decenii 
ale secolului al XIX-iea. 

În dreptul porţii din partea estică a incintei, în 
exterior, s-a constatat că fundaţia zidului este 
lăţită . Lângă această porţiune lăţită şi deasupra 
ei a fost adăugată zidăria ce susţine treptele de 
piatră ale scă rii de la ieşirea din mănăstire. În 
interior nu este vizibilă nici o urmă de deschidere 
mai jos decât poarta actuală . Aceasta trebuie 
da t a t ă în ultima parte a secolului al XVIII-iea, 
\inând seama de situaţia stratigrafică (din S. li) 
ca re ara t ă că ea a funcţionat după ridicarea 
nive lului terenului . Lăţirea fundaţiei în exterior 
poate fi pusă în legătură cu o veche poartă , 
a nt erioară refacerii zidului în această parte . 

Pridvorul bisericii a fost adăugat , după cum 
spec ifi că pisania, în anul 1733. În secţiunea 
trasat ă la limita dintre pronaos şi pridvor, pe faţa 
sudică (S .111) a apărut clar raportul cronologic 
între cele două compartimente : fundaţia 
pridvorului are nivelul de construcţie diferit de 
cea a pronaosului şi este mai puţin adâncită 
decât aceasta. Situaţia stratigrafică este mai 
gr eu de precizat în acest loc, datorită 
mormintelor care se află chiar lângă fundaţii (M. 
18 , d atat din anul 1704, lângă fundaţia 
pronaosului ş i M. 4, cu monedă din 1867, lângă 
cea a pridvorului) . 

Pe latura nordică (S.XI) au fost descoperite 
temelia şi o parte din zidul unui mic turn pentru 
sca r ă, alipt pronaosului şi parţial pridvorului . 
Fundaţia sa, de formă circulară, este ţesută de 
fundaţia pridvorului bisericii . Planul turnului are 
în e l evaţie forma unui octogon din care două 
laturi sunt înlocuite de zidurile bisericii . Zidăria 
turnului sc ă rii nu este ţesută cu cea a 
pronaosului sau pridvorului, în spatele ei 
pastrându-se resturi din tencuială. Din situaţiile 
surprinse reiese că turnului i s-au zidit fundaţiile 
concomitent cu cele ale pridvorului, partea 
s up e ri oa r ă ridicându -se după terminarea 
acestuia şi tencuirea soclului bisericii. Astfel de 
turnule\e pe latura nordică a bisericii, adăpostind 
scara care asigură accesul la clopotniţa de pe 
pronaos, sunt frecvente în prima parte şi la 
mijlocul secolului al XVIII-iea. 

Existenţa la Mărcuţa al unui turn al scării 
tr ebuie pus ă de asemenea în legătură cu 
c ontruc\ia un ei turle clopotniţă deasupra 
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F19 .3 Măn ăs tirea M ă rcuţa . S. I -
1965. Profil vestic. 
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M-rto MilRCUTA 
s VIII -1965 . 
Profil vest 

Fig .6 Mănăstirea Mărcu\a 
S.Vlll - 1965. Profil vestic. 
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pronaosului, clopotniţă a cărei ridicare este 
menţionată de pisania din 1733 (turnul 
clopotniţă de la intrarea în Lncinta principala 
poartă o inscripţie din 1779). ln tablourile votive 
din pronaos, biserica este înfăţişată cu o singură 
turlă în cel care-l reprezintă pe Grigore li Ghica 
(1733-1735, 1748-1752); cu rezervele ce 
trebuie avute în privinţa datei executării sau 
refacerii acestui tablou, s-ar putea presupune că 
el a fost pictat într-o primă etapă a lucrărilor, 
când turnul scării şi tlirla de pe pronaos nu 
fuseseră încă ridicate. ln tabloul reprezentând 
pe Alexandru lpsilanti (1774-1782, 1796-1797) 
biserica este arătată cu două turle, pentru a 
apare din nou cu una singură în cel al lui 
Constantin lpsilanti (domn între 1802-1806, 
1806-1807), ceea ce permite presupunerea că 
la o refacere efectuată în timpul acestuia din 
urmă biserica a fost lăsată numai cu o turlă, cea 
de pe naos, probabil fiindcă cea de a doua 
fusese distrusă. Documentele amintesc de altfel 
stricarea bisericii de cutremur, urmată de 
efectuarea anumitor lucrări în 1804" 

Pe latura vestică a bisericii (unde s-a trasat 
S.X) fundaţia pridvorului, care aici este mai largă 

" Arhivele Statulw Buc ureş ti, M -rea Mărcuţ;i , Vll / 2 
(documen1e din 1805, noiembrie 30) . 

30 

m :1;;,"';f,f~r::'t/:%,;,r:Jbu' 

~ ~'}Ţ,/;;~'f:prnJ,t;~Q~~n;f::!·c14 

~ ~~':6';';!,;.,:nww p1gm•nlaf 

cu cca . 0,60m, a fost construită pornind de la 
partea superioară a unui strat de pământ negru 
cu uşoare urme de moloz şi cărămidă, care se 
poate urmări spre vest până la zidul ce limitează 
prima incintă, şi care se află deasupra stratului 
de pământ negru cenuşiu, fiind separat de 
acesta printr -o dungă subţire de moloz, ce 
marchează nivelul de construcţie al bisericii la 
1587. Partea superioară a stratului cenuşiu, 
reprezintă nivelul de construcţie al zidurilor din 
prima parte a secolului al XVIII-iea (1733) . La 
data construcţiei pridvorului, terenul avea aici o 
uşoară pantă spre nord, care a fost atenuată 
printr -o nivelare făcută imediat după zidirea 
pridvorului, înaintea tencuirii sale : partea 
inferioară a stratului de tencuială, în partea de 
nord-vest a pridvorului, care marchează nivelul 
de călcare post-constructiv, este mai ridicată cu 
35-25 cm decât nivelul de construcţie. 

În interiorul bisericii, secţiunea longitudinală 
trasată a dus la dezvoltarea fundaţiei stâlpilor de 
zidărie care despărţeau naosul de pronasos. 

La nord-vest de biserică, săpăturile au 
d e zvăluit urmele unei construcţii care, 
stratigrafic, este cel puţin contemporană cu 
zidirea bisericii. Fundaţiile ei, puţin adânci, din 

http://patrimoniu.gov.ro



bucăţi de cărămidă înecate în mortar, sunt con
struite de la partea superioară a stratului existent 
în secolul al XVI-iea . Clădirea are planul rectan
gular, cu axul longitudinal puţin deviat spre est
nord-est fa\ă de axul bisericii. 

Raportu între zidul construcţiei datând de la 
sfârşitul secolului al XVI-iea şi partea de nord
vest a zidului de incintă arată clar că aceasta din 
urmă a fost ridicată în acest loc la o dată mai târ
zie, fundaţia sa aflându-se deasupra resturilor 
unui zid al clădirii din secolul al XVI -iea, zid de
scoperit şi la nord de incintă (S.XI) . 

Concomitent cu zidul împrejmuitor a fost ridi
cat un corp de construcţii, probabil chilii, ce 
ocupau o suprafaţă de cca. 21 x6m îrÎ colţul de 
nord-vest al primei incinte, care le servea de zid 
exterior. Fundaţia laturii estice a acestei clădiri , 
ţesută cu fundaţia zidului de incintă, se supra
pune peste resturile laturii sudice a clădirii ante
rioare. Nivelul de construcţie al zidului de incintă 
din partea de nord-vest şi al clădirii adiacente se 
află la o cotă mult mai ridicată decât cel al con
strucţiei datând din ultima parte a secolului al 
XVI -iea şi taie pavajul de cărămidă aflat în inte
riorul acesteia (S .Vl,Vlll). 

Situaţia observată în zona de nord-vest a pri
mei incinte arată că zidul împrejmuitor a fost ridi-

cat după dezafectarea şi demolare<1 construcţiei 
din ultima parte a secolului al XVI-iea, care până 
la o anumită dată limita aici ansamblul mănăsti 
resc. După situaţia stratigrafică existentă, ca şi 

după materialul ceramic descoperit , ridicarea 
acestei porţiuni a zidului din incintă şi a corpului 
de chilii alăturat trebuie situată în secolul al XVIII 
iea, mai precis în a doua jumătate a acestuia. 

F19.7 Mănăstirea Mărcu\a . S.I 
· 1965. Fundaţia absidei estice a 

. bisericii (sec. XVI) lângă profilul 
nordic al sec\iunii. 

Fig.8 M-rea Mărcu\a . S.XI · 
1965. Funda\ia turnului scării de 
acces la turla clopotni\ă , adosat 
pronaosului în sec. XVIII. 

La exteriorul incintei, spre nord, au fost de

scoperite, lângă fundaţiile mai sus amintite clădi 

ri din secolul al XVI-iea şi suprapunându-li-se în 

parte, resturile unei ccnstrucţii de cărămidă ali
pite zidului de incintă şi ale cărei fundaţii se ţes 

cu fundaţiile acestuia Ce reprezintă această 

construcţie - compartimentată în câteva încăperi 
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foarte mici şi păstrând în unele părţi resturd1 
unei pardoseli de cărămidă - este greu de preci 
zat. În partea sa de vest se află un mic beci . Tre
buie remarcat că în această zonă se observa o 
refacere a zidului de incintă puţin deasupra nive
lului său de construcţie . 

În secţiunile executate în faţa turnului clopot
niţă (S.V,Vll) au apărut urmele unor construcţii 
anterioare care , după cum reiese din situaţia 
stratigrafică , sunt prim91e ziduri din acest loc . E 
vorba de un beci având axul longitudinal orientat 
de la N-NV spre S-SE, adânc de cca. 2m, cu o 
intrare în pantă dinspre E-NE, şi cu o firidă în pe
retele dinspre sud . În partea de vest a beciului, 
având nivelul de construcţie mai sus decât cel al 
pragului intrării în beci se află o fundaţie deasu
pra căreia se înalţă zidăria turnului şi a unei încă 
peri alăturate lui spre nord. Fundaţiile turnului (a
dânci de peste 2,20m) înglobează parţial funda ţii 
ale zidului vestic al beciului de la sfârşitul veacu
lui al XVI-iea . 

Atât fundaţia cât şi zidăria laturii apusene a 
primei incinte se ţese cu fundaţia şi zidăria turnu 
lui clopotniţă, făcând corp comun . Zidul a fost 
deci ridicat aici concomitent cu turnul. Fundaţia 
sa (după cum s-a observat în S.IX A) a fost con
struită de la partea superioară a stratului cenuşiu 

. 3? 

cu urme e Laran11da şi moloz, aflat deasupr; 
stratului existent în secolul al XVI-iea. Între turnu 
clopotniţă şi colţul de nord-vest al incintei au fos 
dezvelite fundaţiile unui alt corp de chilii, alătura 
zidului vestic al primei incinte şi contemporan ct 
acesta, corp de chili continuat de cel aflat pe la 
tura nordică, în apropierea colţului de nord-vest. 

Având un nivel de construcţie apropiat de ce 
al pridvorului bisericii şi ulterior construcţiilor dii 
secolul al XVI -iea, zidul apusean al primei incint1 
poate fi datat în secolul al XVIII-iea. Ţinând sea 
ma de similitudinea caracteristicilor de construc 
ţie ale părţii superioare a zidului de incintă pe di 
feritele sale laturi şi de indiciile cronologice pri 
vinci refacerea acestuia pe latura de est, este în 
dreptăţită considerarea inscripţiei marcând anu 
1 779 de pe faţa răsăriteană a turnului clopotniţi 
ca fiind data ridicării acestuia şi a laturilor alătu 
rate ale zidului împrejmuitor . 

În ceea ce priveşte zidurile celei de a doua în 
cinte , dinspre vest , dacă situaţia stratigrafică îr 
zona intrării (în S.V .A.) nu este concludentă (pa 
vajul curţii actuale se află imediat deasupra stra 
!ului negru - cenuşiu cu urme din epoca 
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bronzului), în schimb observaţiile efectuate pe la
tura ei de nord, unde fundaţiile zidurilor celor 
două incinte se ţes dovedesc, împreună cu simi
litudinea de aspect a zidurilor, contemporanita
tea lor. Construcţia din colţul de nord-est al in
cintei exterioare, ridicată odată cu aceasta, a su
ferit o serie de compartimentări şi adaosuri ulte
rioare. 

Fig .9 M-rea Mărcuţa . $ . IV · 
1965. Zidul de incintă, latura 
estică, refecut în sec. XVIII pe 
fundaţii anteriare. 

Fig .1 O M-rea Mărcuţa . S. 
VII · 1965 . Gârliciul pivni\ei 
(sec. XVI) şi funda\ia turnulu . 
clopolni\ă (sec . XVIII) . 

Fig . 11 M-rea Marcuţa , 
1965. Zidăria canalelor boltite 
pentru captarea izvoarelor pe 
terasa râului Colentina. 

Fig. 12 Zidăria canalelor bol- ~ 
tite pentru captarea izvoarelor. 
pe terasa râului Colentina. 

Cercetările nu au putut fi extinse în partea de 
sud-est a ansamblului, în locul unde una din clă
dirile moderne ale şcolii speciale acoperă vechi 
beciuri ce au aparţinut uneia din clădirile fostei 
mănăstiri. Ţinînd seam,a de aspectul lor şi de 
faptul că în incintă nu au fost până acum sesi 
zate arheologic alte construcţii de la sfârşitul se-

colului al XVII -iea, se poate face pentru moment 
presupunerea, ce rămâne să fie confirmată de 
aprofundarea cercetărilor, că aici se situau „ca
sele" mănăstirii, despre care în pisania bisericii 
se spune că au fost ridicate în timpul mitropolitu
lui Teodosie , deci pe la 1679. 

Ultimul obiectiv al cercetării au fost urmele de 
ziduri vizibile la cca. 50m est în afara incintei, în 

malul terasei râu lui Colentina. Sondajele efec
tuate aici au precizat că este vorba de nişte ca
nale boltite de c<1ptare a apei de izvor, cu un zid 
ce sprijinea către nord, malul terasei, iar spre 
sud, slujea de sprijin pământului care acoperea 
bolta canalului . Existau în jur mai multe elemente 
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de piatră provenind de la fântână, al căror loc 
iniţial e greu de precizat. În privinţa datării ame
na1ării, ea trebuie plasată în ultima parte a seco
lului al XVIII-iea ; materialul arheologic (provenit 
din umplutură) este în general târziu . Merită să 
fie semnalată, în legătură cu această fântână, 
relatarea de la sfârşitul secolul al XVIII-iea a lui 
Fr. J. Sulzer, care aminteşte că Mărcuţa „are un 
preţios isvor, de unde domnul aduce, în burdufe 
de piele purtate pe cai, apa de băut pentru el şi 
familia sa , de la o depărtare de o oră şi jumă
tate" '°.„ 

Cercetările arheologice efectuate, împreună 
cu alte informaţii de ordin istoric îngăduie aşadar 
să se precizeze principalele faze de construcţie 
ale diferitelor elemente care compun ansamblul 
monumental de la Mărcuţa . 

Primele construcţii ridicate, în afară de biseri
că, au fost clădirea din partea de nord-vest ş 1 
beciul din faţa turnului clopotniţă , care prin si tua
ţia stratigrafică apar ca primele zidiri din punc
tele respective. Ţinând seama de orientarea, di
ferită de cea a bisericii şi a zidului de incintă, pe 
care o au ultimele două construcţii amintite, 
este pasibil ca ele să fi existat deja în momentul 
înălţării bisericii, fiind apoi înglobate în ansamblul 
monastic. 

Pe baza menţiunii din pisania bisericii, beciu
rile din partea de sud-est aflate dedesubtul clădi
rii actuale a şcolii speciale, necercetate încă, ar 
putea fi ipotetic atribuite fazei de construcţie 
din ultima parte a secolului al XVll -Îea. Este 
posibil ca tot în această perioadă să se fi ridicat 
un zid de incintă pe laturile de est şi nord-est, 
ajungând la clădirile de la sfârşitul secolului al 
XVI-iea aflate la nord de biserică . 

Din a treia etapă - prima parte a secolului al 
XVIII-iea (1733) - datează pridvorul bisericii pre
cum şi celelalte transformări suferite de aceasta: 
turnuleţul scării, şi turla a doua, de pe pronaos; 
ancadramentele de piatră sculptate ale ferestre
lor şi cel al intrării în pronaos purtând pisania; 
tencuiala subţire de la exterior; pictura (resturile 
de pictură păstrate în pridvor ieşite la iveala du 
pă decaparea straturilor de tencuială ş1 zugra
veală recentă care le acoperea) . 

" Fr J. Sulzer, Geschichte des transalp1111schen Oa
c1ens, Viena, 1781, voi. I, p. 299: .Marikutza„. e111e kostbare 
Wasserquelle hat, von welcher dar Furst das Tnnkwasser 
fur sich und se1ne Familie bisher immer 111 lcdernen Schldu
cher anderthalb Stunden weit (denn so we1t ist d1eser Ort 
von der Stadt entlengen) aul Pferden zufuhren liess„ ." Din 
păcate vestigiile fântânilor de pe terasa râului Colentina au 
fost distruse prin extinderea în această zona a c1m1tirului. în 
special după 1980. 

34 

Între lucrările de transformare de la sfârşitul 
secolul al XVIII -iea, de care este legată inscripţia 
ce poartă data 1779, aflată pe turnul clopotniţă 
se numără refacerea zidului de incintă folosind · 
în părţile de est şi nord-est - fundaţii mai vechi 
Partea de vest a incintei cu turnul-clopotniţă ~ 
chiliile ce mărgineau laturile colţului nord-vestic 
al incintei, ca şi întreaga incintă a doua, dinspre 
vest, sunt construite tot în această vreme. Ace 
leiaşi faze i se poate atribui şi amenajarea fântâ· 
nilor de pe terasa râului Colentina. 

Într-o altă etapă, prin lucrările efectuate în pri 
mii ani ai secolului XIX, a fost din nou desfinţati 
turla de pe pronaosul bisericii, deteriorată de cu 
tremur. 

Diferitele intervenţii târzii au modificat aspec 
tul bisericii, rămase fără turlă, şi au dus cu tim 
pul la dărâmarea construcţiilor din partea de 
nord a primei incinte şi la transformarea repetată 
a celor din incinta a doua. 

La aceasta s-au adăugat apoi construcţiile 
moderne care ocupă în bună parte suprafaţ< 
acoperită de vechile clădiri din partea de sud ' 
incintei. De aceea restaurarea a trebuit să scoa 
tă în evidenţa etapele istorice ale acestui repre 
zentantiv monument bucureştean . 

GH. I. CANTACUZINC 

R:'Jsun-e 

Les fou1lles archelog1ques ettectuees en 1965 dans l'an 
c1en monastere Mi\rcu\a (Bucarest), en vue des travaux <X 
restm1rat1011, ont pu otablir la chronolog1e des dilferents ele 
ments de l'ensemble. 

Les premieres constructions, errigees au dernier quar 
du XVl-e siecle, onl ele l'eglise, une bâhsse situee â nora 
ouost el une cave a sud-ouest de l'eglise. 

L'1nscnpl1011 f1xee au-dessus de l'entree de l'egl1se e· 
1733 men l1onne la construction des .ma1sons du monasEre 
.1u cours de la deuxieme moitie du XVII' siecle. On peut SUF 

po><er que de cette periode datent Ies caves situees dans I 
1C>nn sud-est de l'ensemble, audessous d'une construcho 
rrnnsformoe aux XIX" ct XX• secles. 

A la tro1siemc etape de construction, achelli!e en 173' 
.1ppartenncnt le porche a p11iers de mac;;onnerie de l'eglise ! 
uno cage pour un escaher en colimac;;on , addosee au mu 
nord, assurant I' aeros vers un docher errige sur le pronam 
d1sp;iru plus tard. 

De la fin du XVIII" siecle (1779) datent : I' actuel m~ 
d' enceinte sur Ies cotes est et nord, la lour clocher avec I 
part1c avoisinante du mur d'enceinte , deux corps de c°' 
~tnir.t1on decouverts par Ies fou1lles â nord-ouest de l'eglis 
nt 1<.t seconde ence111lo, ii l'ouest de celle principale. Probi 
blnment a la meme pănodo onl ete amenagees Ies constrUt 
tions voutees. en bnque, dest1nees â capter Ies source 
d' eau sur la lerrasse de la riv1âre Colentina. 

Certains transforrnations ont 'ete effectuees au debut d 
XIX' seclc auxquollos s'a1outent d 'autres interventtons piu 
t<1rJ1ves 
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CURTEA 
DIN SÂMBUREŞTI 

Biserica din Sămbureşt1 

Pe o înălţime ce dommă satul Sâmbureşt1, din 
1udeţul Olt, se mai află încă l'.risenca şi ruinele 
„palatului lui Vei Armaş Marcu"'. 

lnalt dregător şt om de încredere al domniei 
in vremea lui Matei Basarab, marele armaş Mar
cu - sau Danovic1 Marco' - este, potriv1t l1adi\1e1 1 

dar ş1 unor mărturii scrise' primul stapan al mo
şiei Sâmbureşti, ctitor al bisericii şi casei rid1cc11e 
aici, probabil între anii 1646--1652 ". Intrată prin 
cumpărare în posesia lui Iordache 

' M;;rele D1C(1011ar geografic al Rom.i111e1. V, p .• i 14 

' Nicolae Sto1cescu, D1cţ1011ar al manlur dreq,1/on d111 

Tara Romiinească ş1 Moldova, Buc„ 1971, p 167 

' Marele D1c/1011ar .. . , p. cil. 

' Nicolae Sto1cescu, op. cit .. 

' Ven1amin Nicolae, C/1/orule lui Matei BasArdb. Buc. 

1982 p 1201. 

Cre\ulescu vei vornic•, vândută de către fiul ace
stuia, la 1754, clucerului Ştefan Balotă•, moşia
„cu biserica de piatră şi cu pivniţă de piatră, cu 
vie, cu pometuri" - trece în acelaşi secol în stă
pânirea familiei Brătianu, care o deţine încă la 
1848". 

Biserica - pe plan drept, cu turlă pe pronaos 
şi turn de scară adosat faţadei de nord (fig. 1, 2) -, 

' Biblioteca Academ1e1. manuscris, COL XVlll/86. 
' Documente pnvmd rela/1ile agrare în veacul al XVIII-iea, 

voi. I, Ţara Româneasca, 1961, p. 527-528. 
' Salta Balotă, fiica clucerului Balotă, se căsătoreşte 

;inl& 1788 cu Ene (lane) Brătianu, aducându-1 probabil ca 
Lastre moşia Sâmbureşti, vezi I. Ionaşcu, Catagrafia eparh1e1 
Ar(IPŞ la 1824, Buc, 1942, p. 40-41; via de la Sâmbureşti 
esle moşlenitii la 1820 de către D1ncă Brătianu, fiul Saftei şi 
;111111 Ene, pentru ca la moartea lui Dincă, în 1884, Sâmbure· 
şt11 s;i revinil lui Ion Brat1anu. Vezi Anastasie Iordache, Pe ur· 
•111•/e lw D11m1tru BrăllilnU, Buc., 1984, p . 16-23. 
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devenită lăcaş parohial, este amintită în toate do
cumentele păstrate, privitoare la moşie. Nici un 
asemenea act nu face însă referire la casă. Pu
tem doar presupune, ţinând seama de menţiona
rea pivniţei într-un act de la 1722 •, că la acea da
tă casa ridicată de către marele armaş căzuse în 
ruină şi că doar beciul mai era folosit , beci care 
mai păstrează şi azi suficiente elemente ce să 
permită o reconstituire a spaţialităţii sale. 

De formă dreptunghiulară în plan (măsurând 
cca 13 m lăţime şi cca 15 m lungime) , spaţiul in 
terior era subîmpărţi! de o arcatur~ mediană 
sprijinită pe două pile de zidărie. Cele doua tra
vei longitudinale astfel rezultate erau probabil 
acoperite fiecare cu câte o boltă în leagăn susţi
nută de arce dublouri ale căror urme se mai ci
tesc încă (fig. 3, 4) . Ducând la obţinerea unei lă 
ţimi comparabile cu lungimea clădirii, acest lip 
de pivniţă - întâlnit la numeroase case boiereşti 
zidite mai ales în· cea de-a doua jumătate a vea
cului al XVII-iea '0 

- permitea o rezolvare arhitec
tonică a nivelului superior, alta decât simpla înşi 
ruire liniară a încăperilor care-l compuneau . ln 
lipsa altor informaţii, avansăm ipoteza ca organi 
zarea acestui nivel precum şi înfătişarea întregii 
construcţii ar fi putut fi asemănătoare cu cele ale 
caselor domneşti de la Plumbuita, Brebu sau 

' Biblioteca Acade1111c1 . m;inuscris ci/ar. doc:umnnl 111F'n

\1onând b1senca ŞI pivniţa h11 lord<tche Crc\uleşc:u din s;11n

bureşt1, la 22 august 1722 

'0 Anca Brătuleanu , Co11/ribu(11 la cunoas/f.'.'L';J arh1/pctt1-

"' reşed111ţelor domneşti ş1 bo1Preş/1 in Vaia/im Sf'cot:_•tor XVII 

ş1 XVIII, teză de dociornt, p 13 ş1 Pl:inşa I 
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2. Biserica din Sâmbure~ti 
detaliu al faţadei de sud 

Câmpulung, contemporane cu cea din Sâmb 
reşti, ridicate peste beciuri cu formă şi împărţi 
similară. 

Nu ştim câtă vreme va fi fiinţat curtea de 
Sâmbureşti, căci o curte boierească - alcătui 
specifică epocii - trebuie să fi fost aceea ce al 
tura unei biserici modeste o impunătoare cas 
din care se păstrează azi doar ruinele (fig. 5). 

Constituite în ansambluri arhitecturale de zi 
un mare număr de asemenea reşedinţe au fc 
ridicate în Ţara Românească începând cu vr 
mea domniei lui Matei Basarab, perioadă 
care, după exemplul domnului, boierii ţării pi 
să li se ridice curţi pe moşiile pe care le avea 
Cumulând, pe lângă funcţiunea de locuire Ier 
parară sau permanentă a familiei boiereşti, fun 
ţiunea de administrare a unei întinse exploat1 
funciare, precum şi pe cea - frecventă în epo1 
- de refugiu şi apărare, o curte a veacului 
XVII-iea era de regulă alcătuită dintr-o incintă< 
zid pe conturul căreia se rânduiau construcţii l 
casa, locuinţele slujitorilor, cuhnia, alte acaretu 
În afara incintei, avându-şi uneori propria îngr 
dire de zid, se afla biserica, paraclis al curţii. li 
strare a puterii şi bogăţiei proprietarului, a rolu 
pe care acesta îl ocupa în ierarhia curţii domn 
şti . ansamblul astfel alcătuit avea şi o importan 
funcţie de reprezentare". 

Pe fundalul acestor caracteristici de orc 
general, interpretarea tuturor informaţiilor i 
care dispunem poate facilita încercarea de rei 
tregire a imaginii curţii de la Sâmbureşti. În ac 
laşi timp, datele provenite din cercetarea de t1 

" Ibidem. p 21 
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3. Casa lui Marcu Arma:;;L. -
plan nivel pivniţă 

4. Arc dublu al bolţilor pivniţei 
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ren, cele documentare şi cele - analizate cu ci r
cumspecţie - pe care le oferă tradiţia locală sunt 
în măsură să ilustreze modul în care, în alcă tui 

rea unui asemenea ansamblu arhitectural se re
găsesc principalele manifestări ale vieţii feudale. 

documentar, moşia „cu vie, cu pometuri" '3 con 
stituie justificarea economică a zidirii curţii din 
Sâmbure;:;ti . Aici, la curte, se perfectau comple
xele relaţii între stăpân şi ţăranii de pe moşie, ai
c i se luau hotărârile legate de modul de ex-

„Despre acest armaş se spune că avea plaiu 
ri mari cu vii", afirmă tradiţia locală ·~. Atestata 

" Documente„ „ loc cit. 
" Marele 01cţ1onar„„ loc cit. 
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q~~Z- /; ·~ft 
ploatare a terenului şi tot a1c1 se depozita recoi· 
ta. Lipsit acum de orice urmă a construcţiilor 
anexe, ansamblul arhitectural al curţii - reşed1n\d 

a boierului cme conducea ş1 supraveghea de ai· 
c1 treburile moşiei - avea probabil organizarea ş1 
amploarea cerute de atari·funcţiuni Presupune 
rea se bazează pe o sumară analiză a ruinelor 
casei, ce trebuia sa fie element·central şi simbol 
al întregii aşezări. De dimensiuni man în plan, ri

dicat în pivniţe înalte în care se păstrau vinurile, 
„palatul lui Vei Armaş Marcu" nu putea fi decât o 
construcţie impozantă, sugerând o alci:itu1re co 
respunzătoare a cladirilor curţ11. 

Caracterul de apărare pe care-l va fi avut CJn
samblul de la Sambureşti rezultă din chiar am
plasarea clădirilor sale pe o zona inaltă a terenu
lui - loc ideal de observare a împrejurimilo1. Cat 
despre 1nformaţ1a, oferită tot de trad1~ie, conform 
căreia vinurile se aduc~u „în beciurile palatului 
prin burlane ce se găsesc chiar azi sub pamant , 
aceasta nu pare verosimilă. În schimb, 1ude
când după alte exemple asemănătoare '0 1 ,,burla
nele" puteau fi canale de olane ce alim0ntau 
curtea cu apă: sursă necesara în cazul unor con
strucţii înconiurate de o incintă defensiva a~a 
cum bănuim a fi fost curtea de la Sâmbureşt1. in 
sprijinul acestei presupuneri, nu lipsită de impor
tanţă ni se pare funcţia militară pe care, timp dP 
aproape opt ani, Marco Danov1c1 a deţinut-o pP 

" Marele D1qionar ... , 100 cil 
'' Canale de olane alimentau, dllpa spusei,, lui Paul d•! 

Alep, curtea de la Fil1peşt11 de Târq a Canl;:icu1111ilor, V··11 
Că/ăton străini despre /f/(//t' romiine, VI, Bu,-., 1976, p. I .JCl 
astfel de olane, cu funq1une similara, au losl ~r1s1t<.~ l;o Llll1•!H 

intimtă din Bă1eşt1 a nwrulu1 ban Ma1<i:;;, ve>l.1 Tendor,, 
Vo111escu, Note asupm cvrţ11 ;;1 b1senr11 drn 8âjl'Şl1. „Sludu :;;1 
cercetări de 1stona artei", 1957 1-2, p. 76 
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5 Curtea de la Sâmbureşt 
- sch1\ă a amplasamentulu 
construcţiilor 

langa Matei Basarab '", îndeletnicire ce-şi putea 
pune amprenta asupra ansamblului curţii marelu 
arllli:lŞ, zidită in epoca în care şi alte curţi întărite 
se ridicau în lara Românească 11

• 

În sfârşit, scoţând în evidenţă atât privilegiile ma· 
relu1 feudal cât ?i modul în care a fost construită 
curtea.menta citată o altă relatare, datând din 
1930 
„O legendă ce circulă pnn localitate spune că 
acest Armaş, când a zidit biserica şi casele, 
ne<1vând lucrători îndeaiuns, ar fi pus oameni să 
aţii:; calea la drum trecătorilor şi pe care îi prin· 
deau, erai 1 puşi sa lucreze de fiecare câte o z1, 
iar dacă se întâmpla ca acei trecători să fie cu 
carele cu 001, atunci erau obligaţi ca să facă 
câte o zi pentru fiecare bou ce trăgea la care" 18 

ANCA SĂTULEANU 
LIVIU BRĂTULEANU 

•• Canale oe olane alimentau, după spusele lui Paul 
••?Alep, Cllrl"" de la F1lipeşt11 de Târg a Canlacuzinilor, vezt 
C.i/,i1fPri stri111u despre ţănle rom~ne, VI, Buc., t 976, p. 149; 
..istlel de ol:ine, cu funcţiune similară, au fost găsite la curtea 
·1111.,ntă din Biijoşl1 a marelui ban Mareş, vezi Teodo1a 
Vo1ne~cu, M:•te ar;upra cur/11 ş1 b1senc11 drn Băjeşti, .Studii ŞI 
r,nre>Jldrl de 1slona mtni", 1957 1-2, p. 76 

" Marco Danuvii.;1 51\mnP.ază c;a mare armaş acte din 
µerioada anilor 1644-1652, veL1 Niculae Stoicescu, op. cit 

" O curte int;inlă !';O alia la Goleşti, ridicată probabil 
1,, 16.JO voz1 Paul do Alep. C.ilăton .. , p 164, l..1 1645 se În· 

hrne de căire M.!le1 Basarab ridicarea curţii intănte de la 
S1rehaia, curtoa de '" Brâncoveni î1 datore3ză probabil ace· 
lu1nş1 domn elo11wnh:. d0 !ortil1care lidite ante 1640. vezi Te· 
11.•lil S1n•riaha, Locul an~amblulw de la Streha1d În arhitectura 
f,111 R,)l)i;ineşt1, SCIA, 19BB, p 25 şi 27; curtea de la Popeşli· 

Leorde111. z1d11"1 ..inl,~ 1615 .• ivea o incintă lort1f1cată, vezi 
Con,;lanlin Mrnsil, B11cureşt1 ş1 împrejurimile la mijlocul vi0•a, 
o.11lt11 ni XVll·IC<•. in volumul B11cureşt1i vechi. Buletinul soc1e· 
1 •!'' I' ltiricn-.11hP.oloq1ce, 1935 p. 26: pol fi de asemPnea 
prnsupu~e elemnnle rle forlific:are la multe alte curţi conlern· 
porano, vcw Tlwodni Octavian Gheorghiu, Arh1toctura me· 
11evi1lii p·! tontom1t Romfuue1, p. 265 

" C Pctr,.,scu, O b1sorică 1stor1cii in judeţul Olt, .E· 
p1srori:i Arge-;;" P1lr><5i1, I 19'.lO nr t? p 24-27 
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RESTAURAREA CASEI HERMES DIN SIBIU 

Imobilul cunoscut în mod curent sub 
denumirea de „Casa Hermes" este o construcţie 
unitară, ridicată în a doua jumătatea a sec. al 
XIX-iea, sub influenţa neoclasicismului. Este de 
inţeles că amplasamentul a fost ocupat de alte 
clădiri, dar acestea s-au demolat, actuala clădire 
inglobând doar la subsol unele ziduri mai vechi . 

Tot în perimetrul aflat în discuţie se 
::iresupune că ar fi existat şi zidul de incintă al 

...... „-+ 
I I 
I IA 
.j.. - -1. 

,..., 

primei cetăţi sibiene, zid care, din păcate, nu a 
putut fi identificat nici prin săpăturile arheologice 
efectuate, nici prin analizele de evaluare a 
pereţilor din piatră existenţi în subsol'. 

' Nu am găsit un plan vechi sau descrierea amănunţită a 
clădirii. Câteva date istorice şi impresii asupra construcţiei în 
;mul inaugurării sale la : E. Sigerus, Vom a/ten Hermannstadt, 
voi. I, Sibiu 1922. p. 79-80; I. Hann von Hannenheim, Der 
Hermannstădter Burger und Gewerbeverein, Sibiu, 1890, p. 
122-123 . 

LEGE.\Jt:>,1>.. 

c:::J l:>cMOL1'1<.1 
EZI Zlt> t-lO\J 

Planşa 1 Casa Hermes , planul 
parterului 

o 1 2 
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Imobilul, în decursul timpului, a suferit unele 
modificări secundare ca importanţă, datorită 
diverselor funcţiuni pe care le-a avut, sarcina 
noastră fiind, pe de o parte, de a aduce cladirea 
la asp~ctul ei iniţial şi, pe de altă parte, 
adaptarea ei la noua funcţiune propusă: aceea 
de muzeu. 

La subsol modificările au fost minime, fiind 
necesară doar refacerea bolţii de că rămidă 

(zona A), perforată pentru a se putea ajunge 
printr-o scară direct în subsol. Soluţia aleasă de 
noi a fost Închiderea golului cu ~rinzi de lemn 

peste bolta de cărămidă, grinzi care erau 
suport pentru pardoseala din parchet , iar 
partea inferioară a bolţii s-a practicat un schel 
metalic din plasă sudată care să preia dub 
curbură, schelet acoperit cu o plasă din rat 
care să susţină noua tencuială . 

Pardoseala din subsol a fost adaptată la noi 
funcţi uni propuse, folosindu-se în acest sec 
carămida refractară aşezată pe un strat de bete 
slab şi un pat de nisip. Rosturile dintre cărăm 
au rămas de 1 cm lăţime, acestea fiind umplu 
cu mortar de var, asigurând în acest mc 
eliminarea umidităţii . 

~---------------·-- ----------------, 
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Planşa 2 Casa Hermes, planul etaju 
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Casa Hermes; 
faţada clădirii la 

1871 

Fa\ada clăd1ri1 
ina1nlP OP. restaurarP 

Parterul, de-a lungul timpului, a găzduit spaţii 

comerciale diverse, iar în ultimul timp şi birouri 
administrative. Aceste utiliz ă ri au dus la 
compartimentări multiple şi placaje de faianţă la 

pereţi, iar pardoselile s-au mozaicat pentru a fi 
uşor de spălat. Accesul în aceste spaţii s-a făcut 
direct din stradă, toate ferestrele şi uşile fiind 
dosate cu obloane din lemn căptuşite spre 
exterior cu tablă . 

În acţiunea de restaurare s-a trecut la 
eliminarea tuturor compartimentărilor practicate 
în timp, scoaterea placajelor de pe pereţi şi 

aducerea pardoselilor la aceeaşi cotă, folosindu
se în acest scop parchetul montat pe un suport 
elastic din grinzi de lemn. 

Elementele de tâmplărie s-au adus la un 
numitor comun , fiind ridicate din cherestea de 
stejar. 

Accesul direct din stradă a fost desfiinţat, 
obloanele masive fiind înlăturate, avându-se însă 
în vedere protecţia spaţiilor de la parter. În acest 
scop s-au proiectat gratii metalice mobile care 
pivotează prin balamalele fostelor obloane . 
Modelul decorativ a fost preluat de la gratiile 
supraluminilor existente la clădire. S-a creat 
posibilitatea ca prin deschiderea gratiilor de 
protecţie a ferestrelor, vizitatorul să se poată 
apro pia de suprafaţa vitrată, în vederea 
perceperii dotărilor şi exponatelor din interior. 

La etajul I intervenţiile de restaurare au fost 
de mai mică anvergură . După înlăturarea unor 
pereţi uşori de compartimentare, s-a putut pune 
în valoare întreaga structură şi compoziţie a 
spaţiilor . 
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Din sondajele efectua~. la pereţi şi t8vane sa 
cons tatat exis t enţa unei zugraveli or1911i<ile 
exec ut ata în sistem case ta! ş1 cu motive 
ornamentale. Porţiunile fiind totuşi foarte mici, nu 
s-a putut trece la reconst1tu1rea elementelor 
principale a le desenului, pentru a putea [1 

restaurat ş 1 repus în valoare. 
O importan ţ ă deosebita s-a acordat cui \11 

interioare, în care pereţii de compartimentare a 
coridoarelor au dus la distrugerea balustradelor 
din fontă, elemente izolate păstrându-se do:1r pe 
o singură latură a balconului de la etajul I. 

Prin apeluri la în treprinder i specializate, s-a 
reuşit returnarea elemente lor din fonl~t pentru 
întreaga balustrada, redându-se astfel vedwa 
înfăţişare a curţii interioare. 

La sol1c1tănle v11torului beneficiar s a pro1nct:1t 
un luminator peste curtea interioara, în <1şa lei 
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Curtea interioară (a} 

b. Detaliu. Balustrada originală 

încat acest spa\iu să poată primi funcţiuni 
multiple. 

Faţade l e au fost puţin afectate de modificări 
în timp. Faţă de obloanele amintite, intervenţii 
s-a u f ăc ut do ar la plăcile decorative ale 
b<i lconu lui de la etajul I, faţada principală . 
Aceste plăci au fost executate în teracotă, având 
elemente decorative de imitaţie florală. Gradul 
de deteriorare fiind foarte avansat s-au înlocuit 
cu al te plăci, turnate dintr-un aliaj (beton armat+ 
n11neros), după ce s-a luat un mulaj în negativ 
dupa cele existente. 

C romatica faţadelor s-a păstrat în întregime, 
deoarece albul profilaturilor şi roşul -carmin al 
pl111uri lo r de zi d ă rie amintesc de goticul 
lrH11sdvanean, curent care a stat la baza 
conceperii clad1ri1 aflate în studiu. 

EMIL CRIŞAN 
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CERCETĂRI ARHEOLOGICE LA „CASA HEf<MES" 
(BURGER UND GEWERBEVEREINSHAUS) DIN SIBIU 

Penuria de urme materiale aparţinând 
perioadei de început a dezvoltării aşezării de pe 
Cibin justifică săpăturile arheologice de la Casa 
Hermes (Gewerbevereinshaus), clădire aflată în 

vatra de formare a localităţii. Urmând să adăpos

tească noul Muzeu de Etnografie, clădirea a 

intrat într-un proces de restaurare în 1989. 

Planşa I - Planul oraşului Sibiu din anul 1875 (Bibliol<:r.n B•·ukl'nt.tl H 4992) 
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Cercetările intreprinse aici, ca de altfel şi 
altele efectuate în ultimul timp la Sibiu, au fost 
subordonate unor lucrări de construcţie 
organizate defectuos, în grabă. În consecinţă, 
nu numai că cercetările arheologice nu au 
precedat lucrările de renovare, dar ele au fost 
obligate să se restrângă în interiorul clădirii, să 
se desfăşoare în lunile februarie-martie, 
concomitent cu tencuirea subsolului. 

Apreciată în ansamblul arhitecturii tradiţionale 
din Sibiu şi având în vedere criteriile vechimii, 
originalităţii şi potenţelor artistice, clădirea de 
care ne ocupăm are o valoare limitată. Edificiul a 
fost ridicat în stil neo-gotic, cu câteva replici în 
arhitectura Sibiului, într-o perioadă cuprinsă între 
1865, anul când „Burger und Gewerbeverein" a 
cumpărat o casă ce a aparţinut cândva lui 
Valentin Franck von Franckenstein şi ulterior lui 
J ;hannes Zabenius Sachs von Harteneck, cu 
1 > reţul de 16 OOO de guldeni şi data de 24 
ioiembrie 1867 când au avut loc festivităţile de 
inaugurare '. · 

Interesul cercetării a fost determinat de 
posibilitatea identificării unor părţi din structurile 
de zidărie mai vechi şi, în special, de 
eventualitatea de a găsi urmele primului zid de 
incintă al aşezării de colonizare germană . 

Urmele acestui zid nu au fost găsite . În 
schimb, efortul cercetării în condiţii improprii a 
fost răsplătit prin descoperirea urmelor unor 
construcţii mai vechi decât clădirea în curs de 
restaurare. Prezentul raport include ob~erva\iile 
făcute asupra structurii zidurilor, a legăturilor 
dintre ele (ceea ce interesează în special 
arhitecţii) şi urmele de cultură materială 
aparţinând unor perioade mai vechi decât 
actuala clădire. Obser-rciţiile privind structura 
zidurilor, fundaţiile, relaţiile dintre ele şi alte 
caracteristici ale elevaţiei, sunt cuprinse în 
tabelul din anexă. Datele prezentate au fost 
obţinute prin observaţii în cele 14 sondaje 
practicate în subsolul clădirii, în camerele notate 
cu literele A-F, şi sunt cu atât mai utile cu cât 
pereţii descrişi au fost ulterior tencuiţi. 

Urmele unei construcţii din secolele XIII-XIV 

În camera B şi în coridorul de acces, 
săpătura arheologică a dat la iveală urmele unei 
construcţii din lemn. Într-o groapă ce se întinde 

' E. Sigerus, Chronik der Stadt Hermannstadt . S1b1u , 
1930, p . 44-46 . Inaugurarea este anun\alâ în ziarul 
Hermannstiidter Zeitung vereinigt mit dem Siebcnburger 
Boten" . nr. 280 din 25 noiembrie 1867, p . 121 . 
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în spaţiul menţionat şi continuă sub zidul 1 s-au 
descoperit mai multe bârne groase de 
O, 15-0, 16 m. Cea mai lungă a apărut în 
coridorul de acces măsurând 2, 73 m. Nici ea şi 
nici celelalte păstrate nu sunt întregi. Bârnele 
sunt scobite, iar în cazul bârnei de 2,73 m 
lăţimea scobiturii este de O, 10 m. O altă bârnă, 
care măsoară în lungime 0,60m, este perforată 
longitudinal, orificiul măsurând în secţiunea sa 
dreptunghiulară 0,06-0,07 m. Alte trei bârne au 
apărut în camera B. Ele mărginesc o groapă ce 
se adânceşte în pământ la 0, 70 m, faţă de 
~ivelul actual de călcare din subsol (planşa IV). 
ln umplutura gropii s-au descoperit mai multe 
fragmente ceramice . 

Materialul ceramic descoperit în camera B 
cuprinde fragmente de oale sau căni. După 
gradul şi tehnica arderii, fragmentele recuperate 
se pot împărţi într-o categorie în care lutul a fost 
ars căpătând o nuanţă roşie-gălbuie şi o alta în 
care a ajuns la culoarea roşie-cărămizie. Pereţii 
vaselor sunt groşi de 0,3-0, 7 cm, din care 
cauză arderea nu a pătruns. Pereţii cănilor au 
grosimea de 0,6 cm. Amănuntele prezintă 
interes datorită rarităţii acestei categorii de 
ceramică în spaţiul transilvănean, cercetările de 
arheologie medievală fiind într-o fază de 
acumulări progresive . 

S-au păstrat fragmente de funduri de oală cu 
diametrul de O, 135 m, 0,092 m, 0 ,065 m 
(planşa a li-a; I, J). Pe fundul de oală cu cel mai 
mare diametru este ştampilat un semn în formă 
de cruce înscrisă în cerc. Deşi oalele sunt 
lucrate la roata cu turaţie rapidă, forma fundului 
de vas prezentat nu este perfect circulară. Cele 
mai multe fragmente sunt marcate de urme de 
ardere secundară. 

Toartele descoperite sunt masive, având 
grosimea de 0,01 O m şi lăţimea de 0,034 m 
(planşa a III-a; D, F, G). 

La un singur fragment se poate recunoaşte 
buza specifică ceramicii „Kragenrand". Buza 
este bine profilată, complicată cu o nervură 
aflată în partea inferioară {planşa a li-a; A). 

De la tipul de vas-ulcior provin câteva 
fragmente dintre care unele sunt decorate cu 
caneluri (planşa a li-a; B, C). 

Fragmentele fundurilor de căni au diametrul 
de 0,04-0,06 m. În compoziţia pastei acestora 
se remarcă o cantitate mai însemnată de mică 
de~ât la oalele obişnuite {planşa a III-a; A, B, E). 

lmpreună cu fragmentele prezentate s-a des
coperit un vas de mici dimensiuni, ars superficial 
şi modelat pe forma unui deget {planşa a li-a; E) . 

http://patrimoniu.gov.ro
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Planşa a li-a Casa Hermes din Sibiu : frag1nen1 e ce ra1rnce descoperile în săpă tura arheologică. 
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Planşa a 111-a Casa Hermes d111 S1b1u: fragmenlP GPr„n11ce med1ev<1le descoperite in cursul cercetării arheologice. 
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Observaţii stratigrafice 

Pe peretele sudic al sondajului li a fost vizibil, 
la adâncimea de 0,35 m, un strat de mort<lr 
suprapus de unul de pământ ars la roşu . 
Deasupra lui se aflau resturile unei podele din 
scânduri, urma unui strat de nivelare şi n1s1p 
până la nivelul actual din pivniţă, care se nfla la 
-3 m faţă de actualul nivel al străzii. 

În camera B, peste groapa în care am găsit 
fragmente de bârne şi de oale, s-a aflat un strat 
de nivelare cu pământ galben suprapus de un 
strat de var . Nivelul actual de călcare este 
precedat de un strat de nisip. 

Observaţiile făcute pe profilul unui şanţ săpat 
mecanic, ce a atins şi a străpuns fundaţia zidului 
de vest a Casei Hermes, ne-au prilejuit 
următoarele constatări: 

1. Primul strat de locuire din aceasta zona 
este format din pământ negru , conţinând urme 
sporadice de ceramică preistorică; 

2. În pământul negru, sub fund aţia Casei 
Hermes, s-a adâncit o groapă umplută cu pietre, 
mortar şi, în partea superioară, cu cărămizi arse 
slab; 

3. Deasupra gropii s-a putut observa o 
fundaţie din piatră de râu legat ă cu mortar, 
adâncită în pământ până la - 0,50 m; 

4. Fundaţia actualei clădiri se suprapune ş1 

se lăţeşte peste cea de piatră, dublându-se spre 
interior. 

Câteva concluzii asupra cercetării de la ~asa 
Hermes 

Cercetările arheologice limitate la inter 1orul 
clădirii au dus la dezvelirea resturilor unei 
construcţii din secolele XIII-XIV şi au depistat 
urmele unor clădiri care s-au aflat în acest loc 
până în anul 1865, când vechile case au fost 
demolate pentru a face loc celei actuale . 

Bârnele descoperite în camera B ş1 în 
coridorul de acces au făcut parte din scheletul 
de lemn al unei pivniţe din care s-au pastrrit 
limitele de vest, est şi sud. Limita de nord SP alia 
probabil sub zidul casei alăturate . 

Plecând de la datele obţinute în urma 
săpăturilor arheologice, nu este posibilă o dc1tare 
într -o perioadă mai restrân să decât secolele 
XIII-XIV. Potrivit descoperirilor de până acum, 
ceramica „„Kragenrand", cu buza prevăzută în 
exterior cu un fel de „guler", din care face parte 
fragmentul de oală găsit la Casa Hermes, poate 
fi datată în Transilvania , în limite ·foarte largi, în 
secolele XIII-XV. Pentru vasele ulcior din lut nu 
cunoaştem analogii care să ne permita o datare a 

întregului material ceramic 2
• Nici luarea în 

considerare a tipului de pivniţă sau poziţia 
construcţiei în configuraţia zonei în raport de 
zidu l de incintă , nu pot să aducă argumente 
cronologice indiscutabile 3

. 

Urmele materiale provenind de la construcţiile 
ce au precedat Casa Hermes sunt ş1 mai puţin 
convingătoare. Dacă nivelul de construcţie ş1 o 
parte din fundaţia clădirii anterioare Casei 
Hermes au putut fi identificate într-un şanţ 
practicat mecanic, planurile edificiilor anterioare 
nu vor putea fi cunoscute prin cercetări de 
teren, fundaţiile lor fiind în cea mai mare parte 
distruse. 

În zidul care delimitează la vest coridorul de 
<tcces în actuala clădire, au fost încastrate patru 
blocuri de piatră (B. 1-8.4) din care trei sunt 
v1z1bile. Al patrulea (B.4) a. fost mutilat cu ocazia 
unei zugrăveli din 194 7. Intre două lespezi de 
pmtra se afla o a treia (8.3) pe care este dăltuit 
blazonul comitelui Johannes Lulay . Unul din 
blocurile de piatră păstrează următoare a 
1ns c r1pţ1e. VALENT(INUS) FRANK/IUDEX 
REGIUS/ANNO 1695/DIE 6 !UNII/ (B.1) . A 
doua inscripţie se afla la stânga 
blazonului:/ANNA 
MARIA/F RANCKI N/G EBOH RNE/ROSENAURI 
N (B.2). (Planşa a V-a). 

Atribuirea case i celor doi judecători regali 
Johannes Lulay şi Valentin Franck von 
rrankenstein a fost faculă de Emil Sigerus pe 
baza inscripţiilor deja amintite•. Afirmaţia nu este 
co nfirmată de o al t ă sursă documentară . Nici 
proprietatea lui Johannes Zabanius von Harteneck 

' În perioada ce a urmat cercetării arheologice de la 
C.1sa Hornws reper toriul formelor ceramicii secolelor 
XIII-XV s-a îmbogă\1t prin descoperirile făcute la Sibiu 
:Pa lo1lul Bru~enthal, Primăria Veche) sau la Sadu (cetatea 
medievală). Ceramica recoltată în cursul acestor cercetări 
s<.1u cea din S1b1u, Pia\a Mică nr . 3, într-o fântână din 
,,,.,c;o lele XIII-XIV. ne permite să identificăm formele 
:-,pncif1r.e ceram1ci1 secolelor XIII-XV sau trăsăturile perioadei 
dr' 1r.„111\1e spre ceran11ca glazurată. 

· Cecctilrna i1 rh eolog1că d111 "curtea mică" a Primăriei 
v.":h1 a avut ca ri>zullat descoperirea unei construc\ii din 
1„11111 c.u 111velul de călcare la --0,50 m, ş1 dimensiunile r!.i 517 
011 SprP. d1,oseb11„~ dn aceasta, clădirea din lemn dr pe locul 
Co1s1~1 Hern1es posedă o 1nstala\1e de aduc\• .ne a apei 
Af1rm;i\1;,i este probată de bârna perforată longitudinal 
doscop"'ntă în umplutura grop11. Clarificarea acestei 
probleme ca ş1 a altora legate de amenajările din lemn poate 
li anusi.t de cercetarea subsolului clădirii învecinate intrate în 
prnprir:l;itea Mu?eulu1 C1vd1za\1e1 Populare din România 
„ASTRA·· 

' E S1gerus, Von A/ten Hermanstadt, S1b1u, 1922, p. 79. 
Nnf11nd în zona principală a acestui raport de cercetare 
"rheolog1că, problema naturii şi evoluţiei raporturilor de 
proprietate din S1b1ul evului mediu nu a fost adâncită 
Cercetarea în această direcţie este îngreunată de 
1nsufrcien\a matenalulu1 documentar, unele documente citate 
·;n lucrările de spec1nl1tate a 1storic1lor saşi fiind astăll 
prrrdulo. 
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nu este atestată de un document . Dupa execu11a 
lui Harteneck bunurile sale imobiliare au fos t 
confiscate iar eventuala proprietate era firesc să 
apară în conscripţia din 1760, între „c l ădi ril e 

publice" 5 
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Pe de a l tă parte, după confiscare, d~eptul de 
moştenire a averii lui Harteneck a făcut obiectul 
unor lungi procese. 

• Arhivele Stalll lui Sibiu, Rondul .Consc ri pţi i şi urbării, 
nr. 111. 
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CARACTERISTICILE ZIDURILOR DIN SUBSOLUL CASEI HERMES 

Camera Zidul Structura zidului Adâncimea tălp ii 
Alte caracteristici Raporturile intre ziduri zidului• 

A Zs cărămizi groase de 0,06 cm -0,57 m zidul e suprapus şi s-a lă\1t pest ~~te 
o fundaţie anterioară din piatră T 

Z7 cărămizi groase de 0,050 m -0,40 m 
l l 

I aqosate 

Za cărăm1z1 groase de 0,050 m -0,40 m Î adosate adosate l I 
Zg cărămizi groase de 0 ,050 m -0,40 l l adosate 

B z, cărămlll groase de 0 ,050 m -0,40 până fundaţie in trepte \esute 
şi coridorul 0,060 m, blocuri de calcar la-O,aoo m 
de acces 

Z2 faţa vestică: cărămizi groase de 0,050 m, ţesute 

blocuri de piatră 
faţa vestică : cărămizi groase 
de 0,050-0,060 m • ţesute 

t p1c:rc, ţ;glc -0,40 m 

Z3 căriim1z1 groase de 0,050 m -0,50 m 
-

Z4 cilr[1n1111 groase de 0 ,050 m -0,20 m r ţesute 
Z5 cărămlll groase de 0,050 m -0,40 m colţul dintre zidurile l 

1 ş1 5 este rotunjit 

c Z13 cărămizi groase de 0,060 m r ţesute 
rar pietre de râu -0,50 m \esute 

o Z10 cărămizi groase de 0 ,040 m 1 
şi 0,060m -0,50 m r ţesute 

Z11 cărămizi groase de 0,060 m -0,50 m r l 
ţesute 

Z12 cărămizi groase de 0,060 m -0,50 m l \esute 

E Za cărămizi groase de 0,050 m r adosate plomba din piatra de râu -0,35 m 

Zs cărămizi groase de0,050 m -0,40 m 1 

F camera a fost tencuită înainte de cercetarea arheologică 

• faţă de nivelul actual de calcare din slbsol 

http://patrimoniu.gov.ro



LENT!fBANCK 
Iubtxl\Eclus„ 
ANNO j,-o ;9 J 

DÎ E. cr' i UN .. 

.-

ANNAf\APUA 
·~N(JiiN" 

IE.BOH!!\N 4 

OSlE.NAllffw· 

Planşa a V-a Ansamblul de P'''tw cu 1nst;np\ 11 de la Casa Hermes din Sibiu. 

Pe lista cetăţenilor oraşului Sibiu din 1 657 se 
află numele lui Michael Clockner •. Nu cun0<1?
tem ce relaţie a fost între Michael q1ockne1, cel 
care locuia în Piaţa Mică la 1657 şi Georg 
Clockner, tatăl primei soţii a comitelui Valentin 
Franck von Frankenstein . Familia Clockner şi-a 
păstrat proprietatea din Piaţa Mică în cursul 
primei jumătăţi a setolului al XVIII-iea. În 1750 
consulul Daniel von Clockner este proprietarul 
caseicu numărul 87 din Piaţa Mică '. ln 
succesiunea de case din Piaţa Mică, clad1rea de 
la numărul 87 este a şasea, fiind situata in 
perimetrul actualei Case Hermes. 

Cel de-al treilea proprietar propus de E. 
Sigerus este Johannes Lulay, iudex civitatis 1n 
1506, iudex regius et camerarius in 1507 şi res
ponsabilul unei duodecimalis în acelaşi an•. 

' E. Albrich , Die Bewohner Hermannstadts im Ja lm• 
1657, in .Archiv des Vereins fur Siebenburg1sche L.111dr·s· 
kunde", XVII , 2, 1883, p. 263 şi 280. 

1 Conscnp/10 seu Connumera/10 Oomorum L1lwr.i..• 
Regiae que C1v1tat1s Supenons C1bm1ens1s, Anno 17fi0 
document aflat in fondul de .Co11scnp\ii şi urb;lr11'', A1 h1vvl1• 
Statului, filiala Sibiu, doc. 124. 
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La sfârşitul acestui „carusel al ipoteze 

r ~1mâne valabilă afirmaţia existenţei pe Ic 

actualei Case Hermes, între secolele XV-XV 

unei clădiri (eventual două) ai cărei proprie 

sau efemeri locatari au fost funcţionari publici 

rnngul cel mai înalt. 

Cât de mult i-a fascinat pe sibieni ist< 

dCestei clădiri ne putem da seama relui 

informaţia lui Emil Sigerus, etnograf prin voce 

potrivit căreia la demolare s-ar fi găsit un te2 

format din monede de aur, argint şi un şirag 

perle•. 

PETRE MUNTEANU BE~ 

' Oucl/en zur Gesch1chte S1ebenburgens 

Si1chw1;chen Arcl11Ven. Sibiu, 1880, p. 443 ş1 urm. 

' S1~wrus , op . cit, p. 78-80. 
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COMPLETĂRI ŞI ÎNDREPTĂRI LA LISTA SITURILOR ARHEOLOGICE DIN DOBROGEA (I) 

Conservarea şi restaurarea monumentelor şi 
siturilor istorice, finalitate a activităţii de inventa
riere şi catalogare, nu poate fi operaţională fără 
o corectă cunoaştere şi poziţionare a siturilor în 
teritoriu; comparativ cu alte tipuri de inventare 
arheologice realizate în România de-a lungul tim
pului, considerăm că prioritatea în momentul de 
faţă trebuie acordată proiectării, dezvoltării , tes
tării şi introducerii bazei de date textuale ca o 
cale de înregistrare a drepturilor de proprietate ', 
urmată de baza de date grafice 2 • 

În crearea unei baze de date am avut în ve
dere următoarele standarde generale: 

- documentarea asupra sitului - încadrare 
cronologică şi culturală 

- referinţe administrativ-teritoriale 
- poziţionarea topografică 
- scurt istoric al cercetării 
I. Sub voce Sat Bugeac, comuna Ostrov -

referinţe sistem de proiecţ i e Gauss-Kruger -
1 -35-139-0-b 

I. 1 . La vest de viile de la extremitatea de 
vest a satului, fortificaţie trapezoidală ca val şi 
şanţ cu dimensiunile de 70x80 m. Descoperită 
pe baza fotointerpretării fotografiilor aeriene ver
ticale 3

. Fotografia aeriană permite observarea 
valurilor duble pe laturile de est, sud şi vest. In 
trarea în fortificaţie poate fi prezumată pe baza 
fotointerpretării pe latura de est (intrarea este 
uşor descentrată faţă de axul est-vest al fortifica
ţiei). Presupunem că acesta' este „castrul roman" 
menţionat în toate repertoriile de specialitate du
pă semnalarea anterioară datorată lui Pamfil Po
lonic 6 , deşi pe harta Marelui Stat Major Român, 
ediţia 1885-1886, scara 1 :50 OOO adnotată de 
acelaşi autor, o fortificaţie patrulateră este am
plasată la sud de Ceairul lui Marinciu. 

' Conform art. 5 din Legea 18/ 1991, monumentele, an· 
samblurile ş 1 si turile 1stonce fac parte din domeniul public 
care le asigură conservarea ş1 protec\ia în func\1e de cele· 
/alte prevederi legale specifice. 

' Dezvoltarea unei baze de date grafice digitale este un 
proiect de viitor din cauza costului ridicat al soft-ului ş1 hard· 
ului necesare. 

' Identificarea fortificaţiei pe fotografule aeriene vertio.1le 
este meritul integral al lui Al. S. Ştefan (Comunicare la Se· 
siunea na\1onală de arheologie, 1985) . 

•TIR, p 21; v. şi Petre Diaconu , N1\ă Angelescu, Urme 
vechi de locwre in colţul de sud-vest al Dobrogei, în .Rr•v1sta 
Muzeelor", V, 1968, p 349. 

I. 2. Aliniament de tumuli (circa 20-25) pe 
direcţia est-vest , paralel cu faleza braţului Ostrov 
al Dunării 6 şi actualul DN 3 (Ostrov-Constanţa). 
Limita dinspre Ostrov a aliniamentului depăşeşte 
către vest cimitirul getic descoperit la vest de lo
calitatea Ostrov şi se opreşte la vest de punctul 
„Ceairul Bugeac" , unde a fost identificat şi cer
cetat cimitirul Bugeac I. (v. harta 1). Tumulii se 
înşiruie pe o lungime de 1 ,5-2 km. Unii, mai bine 
conservaţi, au înălţimea de 2-4, alţii sunt 
aproape aplatizaţi de lucrurile agricole, dar vizibi
li pe fotografia aeriană. Tumulii nu au fost cerce
taţi arheologic; din mantaua unei movile, parţial 
distruse, s-au recuperat fragmente de amfore 
elenistice, ceea ce a condus la supoziţia că 
aparţin epocii Latene 1

• Indiferent ce ar releva 
cercetarea arheologică, este evidentă inexistenţa 
unei contemporaneităţi între necropola tumulară 
aliniată şi cele două necropole situate la est şi la 
vest de ea. Tot ca ipoteză, bazându-ne şi pe 
contextul geomorfologic al locului, ca şi pe am
plasarea tumulilor pe o curbă de nivel aproxima
tiv identică, presupunem că au fost utilizaţi ca re
pere de drumul limesului, în situaţia în care nu 
sunt contemporani cu construirea acestuia. Este 
de observat că fortificaţia patrulateră 8 utilizează 
în colţurile de sud-vest şi sud-est doi tumuli, 
ceea ce ar pleda pentru apartenenţa fortificaţiei 
la o a altă arie culturală decât cea romană sau 
romano-bizantină şi posterioară sec. VII d. Chr. 

I. 3. Aşezarea de epocă timpurie romană cu 
persistente mărturii de cultură getică, situată pe va
lea „Ceairul lui Marinciu"v, la sud-vest de localitatea 
Bugeac; distanţa în linie dreaptă faţă de sat nu de
păşeşte 1,2-1,5 km '0 • După descoperirile arheo
logi ce aşezarea nu depăşeşte mijlocul 

' C I. P. Polonic, Cetăţile antice de pe malul drept al Du
n;irn (Dobrogea) pânii la gurile ei, în .Natura", 24 , 1935, 7, 
p. 18-26, p. 19. 

' V. 1/. 1; pozi\1a sitului în Lista monumentelor, ansamblu
nlor ş1 situnlor istorice 1991-14 A 0055 (în continuare va fi 
denumită - L/ST A). 

M. Irma, Date noi pr1vind necropolele getice de la Bu· 
ye;1c, c. Ostrov. în „Thraco-Dacica", VI, 1-2, 1ge5, p. 76 şi 
nrita 16 p. 76 . 

' V. supra, punctul/, 1. 
' L/STA· 14 a 0056. CI. C . Scorpan, Săpăturile din aşe· 

zarea gellcii de la Buceag - Valea lui Marinciu, în .Pontica", 
2. 1969, p. 43-79. 

'
0 V. M. /n1111a, op. cit., p. 76, nota 14. 
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secolului li d . Chr 11
• În acelaşi loc sunt semna

late materiale ceramice romano-bizantine şi din 
secolele X-XI 12

• 

I. 4 . Fortificaţie patrulateră, situată la nord
est şi la vest de intersecţia DN 3 cu drumul spre 
satul Bugeac 13

• Fortificaţia este mărginită la est 
de o ravenare naturală perpendiculară pe braţul 
Ostrov şi paralelă cu limita vestică de la sfârşitul 
secolului trecut al bălţii Ciulinoasa (fotografiile 
aeriene permit observaţia că balta Ciulinoasa a 
avut o întindere mai mare în antichitate decât 
cea pe care o descoperim astăzi ca urmare a lu 
crărilor de îndiguire a Dunării şi drenare a siste
mului aferent al bălţilor) . 

Limita de nord a fortificaţiei era apărată natu
ral de faleza braţului Ostrov al Dunării; laturile de 
vest şi sud ale fortificaţiei sunt fortificate artificial 
cu val de pământ şi şanţ; valul este aproape 
complet aplatizat de lucrările agricole, dar este 
încă vizibil pe fotografiile aeriene. Se poate ob
serva încă fortificarea laturii de vest prin exploa
tarea inteligentă a unor accidente ale reliefului . 
Fortificaţia ~ste tăiată în diagonală de DN 3 (km 
117-118). ln extremitatea de nord-est a fortifica
ţiei, în dreptul km 118, la 300 metri de malui 
drept al Dunării a fost cercetat arheologic un 
cuptor de ars oale din secolele IX-X ". Fortifica
ţia nu este cercetată arheologic ", dar materia
lele ceramice răspândite la suprafaţa solului se 
datează în epocile Hallstatt, romană, romano-bi 
zantină şi secolele IX-XI . 

I. 5. Cimitirul I. Bugeac ie este situat la nord 
est de sat între DN Constanţa-Ostrov, km 118,8 
şi braţul Ostrov al Dunării. Cercetat arheologic 
în 1965, este atribuit secolului IV î. Chr. 11

• Deşi 
situate foarte aproape, în lipsa unor cercetări ar
heologice în fortificaţia Bugeac-est nu putem co
nexa necropola plană de incineraţie la o fază a 
fortificaţiei 18

• 

" Inventarul mobil descoperit de săpătura de salvare se 
încadrează în limitele secolului I î. Chr.-sec. li d . Chr.; din 
cele cinci monede descoperite în săpătură, ultima este frapa
tă în timpul domniei lui Hadrian (118-137) . CI. C . Scorpan , 
op. cit„ p. 75 . 

" CI. M. lrimia, Cimitirele de incineraţie geto-da cice de 
la Bugeac-Ostrov, în .Pontica", 1968, p. 232. 

" Ct. Al. S. Ştefan, Co1mmicare la Se siun ea na\1onala 
de arheologie, 1985. 

" CI. Silvia Baraschi, T. Papasima, Un cuptor de ars 
oale din secolele IX-X de pe dealul Bugeac , în SCIVA ,28. 4 , 
1977, p. 591-595. 

'° V. şi P. Diaconu, N. Angolescu, op. cit„ p . 349 . Punc
tul este marcat pe harta marelui Stat Major Român ed. 
1885-1886, cu nr. 56 şi cu men\iunea autografă .cetate ro
mană" ş1 .Aşezare" . Tot P. Polonic, însene pe acee;1 şi harlii, 
înlre fortificaţia de la est de Bugeac şi Dervent - .dig ro
man„ . 

'' CI. LISTA 14 A 0054. 
" V. M . lnmia, op . cil. .Pontica· , 1968, p. 194-202. 
" Este oarecum surprinzător să constatăm absonţ;1 unor 

periegheze locale care să-şi propună identificarea cl•mwnlu· 
lui l ipsă al binomului necropolă aşezate sau mvers. 
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I. 6 . Cimitirul li Bugeac '", cercetat arheolo 
gic în perioada 1966-1984, este situat la sud d! 
sat; porţiunea cercetată a necropolei plane (121 
morminte) se află în incinta şi proximitatea Sec 
ţiei piscicole Bugeac 20

• • 

Necropola plană de incineraţie datează dii 
secolele V- VI î. Chr . Nu cunoaştem aşezare< 
că reia îi corespunde necropola. · 

I. 7. Cimitirul III Bugeac 21 descoperit i1 
1984, se află tot pe malul lacului Bugeac î1 
punctul numit „Canara", la 400-500 metri sud 
est de aşezarea de epocă romană cercetată pr 
valea Ceairul lui Mannciu . Necropola plană di 
incineraţie din punctul „Canara" se datează î1 
secolele VI-V î. 22 Chr. Nu cunoaştem aşezare; 
căreia îi corespunde . 

li. Sub voce sat Galiţa, comuna Ostrov 
li. 1. Dealul Dervent 23

, cunoscut de multi 
vreme în literatura de specialitate, aşezare roma 
nă suprapusă parÎial de fortificaţie bizantină se 
colele X-XII cu va de apărare şi urme de locuii 
sporadice din epoca neolitică, epoca bronzulu 
ş1 epoca fierului . 

Surplusul de informaţie privind fortificaţia di 
pe dealul Dervent'este oferit de fotografia aeria 
nă verticală care permite sesizarea unui al doile; 
val de apărare (cu şanţul aferent), element tipo 
logic întâlnit şi în cazul altor fortificaţii dobro 
gene. Tot în înregistrarea aeriană verticală poli 
decelate urme slabe de tumuli între primul şi 1 
doilea val de pământ. 

li . 2. La gura văii Cuiusgiuc sau Caraghioz • 
la un kilometru de satul Galiţa a fost reperat 
prin periegheză o aşezare din secolul al X-lea. 

li. 3 „ intre dealul Dervent şi punctul „ Mănăs 
lire" se întinde o terasă largă, numită de către Io 
calniC:i „Draca" . La extremitatea nord-vestică , 
terasei Draca, la circa 50 metri depărtare de ma 
lui braţului Ostrov au fost descoperite fortui 
morminte de inhumaţie. După ritual şi inventar 
mormintele par a fi datate din epoca romană 
Existenţa necropolei este numai prezumată p 
baza informaţiilor orale 25

, dar se susţine pri 
apropierea de fortificaţia de pe dealul Dervent. 

li . 4. Posibilitatea unei semite a drumului I 
mesului (via militaris) la est de lacul Bugeac est• 
întărită de observarea unor urme slabe de turnu 
pe fotografia aeriană pe linia Galiţa-Gârliţa, dai 

" LISTA-14A0052. 
'

0 M. lrim1a, op. cil., p. 202-232; idem, în .Thraco-Dac 
ca" 2, 1981 , p.37-52; idem, .Pontica", 16, 1983, p. 79-83 

" Idem, p. 76-77. 
" Idem. în „Sympos1a Thracologica", 7, 1979, p. 104. 
" LISTA 14 A 0123. 
" P. D1 ~1co11u . N. Angelescu, op . cit„ p. 349; v. şi LIST, 

14A0124. 
" Ibidem. loc . cil. 
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şi de informaţia perieghezei din 1967, privind 
descoperirea unor morminte de epocă romană 
târzie la marginea de nord a satului Gârliţa '". 
Mormintele au fost descoperite pe dealul Galiţa 
la sud de valea Cuiusgiuc (Caraghioz). 

li. 5. La 1,5 km în aval de fortificaţia de pe 
dealul Dervent, la gura văii „La plantaţia'', la 250 
metri sud de gura văii (toponim vechi al văii - va
lea Vecinei 21

), periegheza semnalează materiale 
ceramice încadrabile cronologic în secolele IX-X. 
Pe baza lor se prezumă existenţa unei aşezări 
din această perioadă 20

• Nu au fost efectuate să
pături arheologice. 

III. Sub voce sat Gârliţa, comuna Ostrov 
III. 1. Pe botul de deal de la sud de gura văii 

Babei, pe malul sudic al lacului Bugeac este cu 
noscută în literatura de sr.ecialitate o fortificaţie 
hallstattiană cu val şi şanţ °. 

III. 2. Pe deaiul Galiţa , la 500 metri nord -est 
de satul Gârliţa, a fost cercetată prin săpături de 
salvare o necropolă de epocă feudal timpurie 
(secolele VIII-X) care suprapune parţial mor
minte de incineraţie de epocă romană (3 mor
minte) şi gropi cu ceramică din epoca bronzului 
(cultura Coslogeni) 30

• 

IV. Sub voce sat Canlia, comuna Lipniţa . re
ferinţe sistem de proiecţie Gauss-Kruger -L-35-
140-C-a. ' 

IV. 1. Punctul Gura Canliei este situat pe pro
montoriul dinspre Dunăre al dealului Uscat, între 
văile Canliei şi Ghivizlicului Mare 31

• Aici se afla o 
zonă arheologică extrem de bogată, cu suprapu 
neri de locuire din mai multe epoci - Hallstatt, 
Latene, roman, romano-bizantin, secolele 1x~x1 , 
inclusiv necropolă din secolele 1-111, distrusă par
ţial de arături . Fotografiile aeriene permit 
observarea unui sistem de fortificaţii complicat, 
mai complex decât cel descris de P. Polonic în 
1998 32

• (P . Polonic descria- o fortifica\ie c u 
dimensiunea laturii de est - 11 O m, a celei 
de sud 200 metri ; lăţimea şanţului de apa
rare p e I a t u r i I e s u d - v e st , s u d ş i 

" V. infra , p„„ 
" Toponimul figurează pe harta Marelui S1at Maior Ro· 

mân , an 1885-1886, scara 1.50 OOO. 
" P. Diaconu, N. Angelescu, op. cit„ p. 349 
" Sondaj S . Morintz in anul 1964 . V ş 1 LISTA 14 A 

0132. 
"' Săpă luri de salvare În perioada 1968 (C . Câq;1n) ~· 

1969 (R. Ocheanu) cf. .Dacia" , XII I, 1969, Cronica s:i pi1turi
lor arheolog1ce , p . 528, nr. 128 ş 1 .Dacia" XIV , 19 70. Cron i
ca săpăturilor arheologice, p . 453. nr. 122. V. ş 1 C Cilq11n 
Necropola de epocă fetJdal timpurie de la G.i rlt/<1 -0strov·Sa
p ă tunle efectuate in 1969, În . Ponlic a" . 2, 1969. p 
111-134(1im1tele necropole i, p . 111 : datare, p. 128. gr<1p1 t!P 
epoca bronzului , p . 129-132. 

" V. LISTA 14 A 0057 . 
" PunctLJI esle marcat pe har1a Marelui St;d M;q<11 Ro· 

mân adnota tă de Pamfil Polo111c: ed 1885- 1886, la po1111" 
54 cu men\1L1nea .cetate romana·. 

parţial vest de 1 O metri) 33
• Deşi necercetată ar

heologic fortificaţia sau sistemul de fortifica_ţii 
sunt intens citate în literatura de specialitate 34

• ln 
general, fortificaţia de epocă ro-mano-bizantină, 
ale cărei limite nu sunt precizate arheologic, este 
identificată cu Cimbriana 36

, garnizoana unităţii 
de „milites Cimbri ani" . 

IV . 2. „La lutărie" 3
• necropolă birituală (seco

lele VIII-XI) pe un bot al dealului Canliei, la ex
tremitatea vestică a localităţii omonime. 

IV. 3. „Fântâna lui Adam" necropolă birituală 
aparţinând aceleiaşi arii culturale cu precedenta, 
situată „cam în dreptul punctului de ramificaţie al 
şoselei ce duce spre Canlia" 37

• 

IV. 4 . Pe terasele de pe laturile de vest şi sud 
ale dealului Canliei au fost sesizate prin perie
gheză aşezare şi morminte de incineraţie din 
epoca Latene 3

" . 

VI. 5 . Pe malul Dunării, la gura unui pârâu 3
•, 

cunoscut de localnici sub denumirea „Dereaua", 
în ruptura unui mal situat la o depărtare de 300 
metri de zona de la Gura Canliei, a fost depista
tă de periegheză o aşezare din epoca romano
bizantină. Opaiţul creştin descoperit în zonă e 
databil în prima jumătate a secolului al Vl-lea •0

• 

Inventarierea siturilor arheologice din această 
zonă extrem de bogată arheologic este îngreu
nată de lipsa din publicaţii a unor documente 
cartografice la scară mare, de lipsa unor cerce
ttir i complete care să asigure limitele diferitelor 
situri cercetate (în general cunoscute numai prin 
săpa turi de salvare sau periegheze), ca şi de ab
senta unor repere topografice precise. Astfel 
punctul înscris în lista noastră la poziţia IV, 5, 
poate aparţine sitului descris la poziţia IV, 1: lip
sa unor repere precise şi obiective ne-a determi
nat sâ le consemnăm separat. 

CRISTINA CRĂCIUN 

'' CF . G r. Tocilescu, mss 5131 , f. 66-67 , reprodus de 
M Zahanadc, în Moes1a Secunda, Scythia ş1 No11t1a D1gn ita
t11m. 1988, p. 116-117, fig. 131 . 

·• G r Tocil0,;cu. mss 5131 , f 2, 6, 7, 66-67, 5132, f. 
131, P. Polnn1c. op. cit„ p . 19 , P. Diaconu , N . Angelescu, 
"P „11 .. p . 3-1 9, TI R L-35 , p . 29. A. Aricescu , în Ouelques 
t>r.„ 1s1c>ns sur '" c:11ttJ de la Scyth 1a Mmor. in .Dacia", 14 , 
1970, p. 30 1-302, I. Barnea, Gh . Şle lan, în ,Limes". 9, p 
1·1. R Vulp0, in „Pontica", 5 , 1972, p . 216, V şi C I. M . lri· 
1111'1, 111 „Pontica", 14 , 1981 , p. 67-122; Al. S. Ştefan , Cornu· 
'""'" " la Ses1un0a na ţ ion ală de arheologie , 1985. 

' NDOr 40, 27 
·• R H:irh o1u, Nocmpola b1n tu;i /ă de la CanliiJ, I· Con

·'f""I·•· în „Pontica '. 5, 1972 , p. 565-575. 
" P Diaconu. N. Angelescu , op. c il „ p . 351 . 
·• D Vfdcedl1U, „Urme de v1efuire antică la Gura Canltei, 

111 SCI V. 1, XV III . 1962. P. 141-144. 
P D1.wonL1, N Angelescu, op c it„ p. 351 ; v. şi fig . 4 

p , l110 
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LUCRĂRI DE RESTAURARE ÎN AŞEZĂRI ISTORICE DIN UNGARIA DE VEST 

METODE ŞI REZULTATE ALE CERCETĂRII, PROIECTĂRII ŞI EXECUŢIEI 

Aşezările din Ungaria de vest s-au dezvoltat, 
până spre începutul secolului al XIX-iea, fără să 
dispună de proiecte generale, proiecte de dez
voltare urbană sau regulamente urbane. În linii 
mari, această dezvoltare a avut un caracter orga
nic: străzile s-au trasat una lângă cealaltă, lo
cuinţele s-au construit una lângă alta . Măsurăto 

rile necesare erau făcute de către inginerii ora
şului.care stabileau deasemenea stilul şi înălţi 
mea construcţiilor '. Un astfel de inginer a func 
ţionat la Sopran încă din anul 1821 2

• Adevăratii 
coordonatori ai dezvoltării urbane au fost însă 
edilii oraşului şi comuna însăşi; de cele mai 
multe ori deciziile acestora nu erau fundamen
tate prin proiecte, dar ţineau cont, în renlizarea 
noilor clădiri sau străzi, de tradiţiile loca~ e şi de 
aspectele practice. Detaliile de ordin estetic au 
intrat în sarcina nou înfiinţatelor „Comisii pentru 
înfrumuseţarea oraşului"; primul organism de 
acest tip s-a creat la Sopran, în 1836 3 . 

Primul mare proces de urbanizare, care s-a 
făcut simţit începând din a doua jumătate a se 
colului al XIX-iea, a ridicat o serie de probleme 
funcţionale complicate, care nu mai puteau fi so
luţionate în virtutea experienţei acumulate sau 
prin intermediul metodelor tradiţionale moştenite. 

În această perioadă au apărut germenii unei noi 

Articolul de la\ă reprezintă textul confenn\ci ţinută de <1u
tor la Eisenstadt, în 6 decembrie 1988 şi a fost publica t în 
. Burgenlăndische Heimatblâtter", Eisensladt, 52, 1990, 4 p. 
145-166, cu titlul .Emeuerung a/Ier h1stonscher S1edlunqan 
m Westungarn. Methoden und Resufla te der Foischunq. 
Planung und AusfUhrung". 

' Winkler, Găbor - Vârosepiteszet a h1stom;musba11 (Ur· 
banismul în perioada curenlulu1 1stonst), în Ziidor, Anna - A 
magyar h1slorizmus (Curentul Istorisi în Ungaria). „Ma11u;;~
npl" , Budapesl , 1987. 

' Csatkai, Andre -Oercse nyi , Dezso - Sopran es kor

nyeke muemtekei (Monumentele 1slonce din Sopron ŞI împ1u
jurimi), Budapest, 1953. p. 280; Minkler, Gâbor - Sopro11 ,j. 

piteszele a 19. szazâdban (Arhitectura din Sopron în secolu l 
al XIX-iea), Budapesl , 1988, p. 149-152. 

' Regulamentul de constwcţii al Sopro1H1lui. 1836 - Sn
pron, 1852, par. 31. Comentat în Winkler , Găbor - Az 1•/s6 
soprom Epftesugyi Szablllyzat (Primul regulament do con· 
struc\ii al Sopron-ului din 1836). .Vărosep1ti1::>zel". 1968. 6, 
p. 18-19. 
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activităţi cu caracter ştiinţific - şi anume urbanis· 
tic a. Arhitectul austriac Camil Io Sitte • - un 
important precursor al urbanismului modern -
considera urbanismul ca fiind în primul rând o 
artă. Pentru el construcţiile tradiţionale urmau să 
reprezinte un important punct de plecare pentru 
soluţiile noi , moderne . Elementele pe care Sitte 
le-a apreciat în mod deosebit sunt : planul nere
gulat, structura compactă, aerul pitoresc al ve· 
chi lor oraşe; pornind de la acestea, el a reco, 
mandat arhitecţilor realizarea unei atmosfere 
evocatoare asemănătoare. 

Josef Wâlder, unul dintre cei mai fideli disci
poli ai lui Camillo Sitte 5

, a elaborat în 1904 un 
proiect general complex de dezvoltare pentru 
oraşul Sopran, al cărui inginer era. Propunerile 
sale aveau la bază dezvoltarea organică a struc· 
turii medievale, completată cu o reţea stradală 
v<1riată, caracterizată prin trasee sinuoase, şi cu 
o serie de construcţii reprezentative plasate în 
punctele cele mai importante, în scopul îmbogă
ţirii fronturilor stradale. Proiectul lui Josef Wălde~ 
s-a dovedit însă a fi puţin realizabil datorită mai 
ales faptului că nu soluţiona corespunzător pro
blemele tehnice de circulaţie. 

Reprezentanţii arhitecturii moderne din anii 
'20 şi '30 s-au situat pe cu totul alte poziţii; pro· 
fesând alte principii, aceştia au criticat energic 
concepţiile lui Camille Sitte. Ei s-au orientat în 
special spre proiectarea unor cartiere sau aşe· 

zari noi, care prezentau avantajul unui câmp de 
activitate favorabil concretizării ideilor moderne 
de lipul: separarea clară a funcţiunilor aşezării 
(zonele locuibile de cele industriale şi de spaţiile 
verzi), crearea unei reţele stradale eficiente, 

' S1ttc Cam1llo - Oer Stadtebau nach semen kunstle

nsdw Grundsătzen, W1e11, 1889 (Principiile artistice ale ur

ha111smulu1). 

Walder. Jozsel - Bebauungsplan Far Sopron. Der Stăd

t0hFtu, 1908, p 24-28, 119 . 12-14 (Proiect de construc1n 

p·~ntru Sopron) 
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iliberată de constrângerile istorice•. Problema 
enovării oraşelor vechi a rămas aproape total în 
1fara preocupărilor acestei epoci. 
După cel de-al doilea război mondial însă , ul

imul aspect mentionat mai sus a devenit de o 
ragică actualitate 1, în contextul în care se impu-
1eau o serie de decizii privind restaurarea sau 
lemolarea vechilor clădiri şi fronturi stradale 
1rav avariate. În general, pierderile cauzate de 
ăzboi au fost deplânse dar, pe de altă parte, 
nulţi experţi au văzut aici o neaşteptată şansă 
1entru soluţionarea unor probleme ale oraşelor 
echi - în primul rând acelea determinate de exi-
1enţele circulaţiei autovehiculelor de mare tonaj, 
:are se anunţaseră cu acuitate încă din perioada 
1terbelică. Exista totodată părerea potrivit căreia 
1şezările istorice, prea compacte, pot şi trebuie 
,ă fie însănătoşite prin demolări parţiale ; pe 
1ceastă bază însă prea multe clădiri au fost dis
'use • şi prea puţine reparate. Avem motive sa 
1resupunem că deciziile de atunci au fost 1n
uenţate - poate .că uneori chiar fără intenţie -
le aşa numitele idei „moderne", dar, în plus, nu 
rebuie ignorată nici contribu\ia unei oarecare 
lemagogii politice - şi avem în vedere aici în pri
nul rând dispariţia unor clădiri deosebit de vaio
oase, care au lăsat goluri de neînlocuit în pe1sa
JI arhitectural al aşezărilor respective . În etapa 
marilor hotărâri" s-a stabilit de pildă in Ungaria 
ă până în 1950 toate urmele celui de-al doilea 
ăzboi mondial trebuie să fie înlăturate . Dar tE:r
nenul fixat s-a dovedit prea apropiat, şi nu toate 
:lădirile avariate au putut fi restaurate, astfel că 
1ulte dintre acestea au fost demolate în ultimul 
1oment - cum s-a întâmplat cu casele Lunkany 
i Gyoni din Piaţa Ursulinelor, $opron. 
Acţiunile de acest tip au fost favorizate de 

:iptul că, în aceeaşi perioadă, aproape toate ca
ele de locuit au fost nationalizate, şi abia după 
nul\i ani li s-a dat proprietarilor iniţiali şansa de a 
~ răscumpăra . Clădirile cu regim de monument 
>!orie au rămas însă, conform legisla\1ei in vi-
1oare la vremea respectivă, în proprietatea sta
ului •; în 1985 s-au luat unele măsuri pentru 
1meliorarea legilor care se referă la acest dome-
1iu, dar în ceea ce priveşte monumentele isto-

' Le Corbusier - Urbanisme, Pa ns, 19'.24 . 
' Boronka1, Pal - Sopran ujjaepitese (Reconstruc11a ora

.ului Sopran) 1945-1959 în „Soproni Szemle", 1960, I, p. 
1-33 

'Reg1erungsverordnungen 13 860/1947: 5630/1948. 
1450/1948, 19 '.273/1948 und we1tere Dokumenle (Onc.rctn 
iuvernamentale ş1 alte documente) 

• Reg1erungsverordnungen 3'.2/ 1989/I X. 30; 9ea11d1•11 
iurch '.20/1985/Xll '.27: '.27/EVM-MEM-PM 

rice nu s-au înregistrat modificări importante. În 
principiu, acestea vor rămâne şi pe viitor în pro
prietatea satului , fiind încredinţate spre adminis
trare, împreună cu alte clădiri de locuit, aşa nu
mitelor „Intreprinderi pentru administrarea imobi
liarului - IKV". 

Trebuie să mentionăm faptul că municipalita
tea din Sopran a luat măsuri pentru achiziţiona
rea unor monumente istorice din centrul vechi al 
oraşului încă din perioada interbelică. S-a avut în 
vedere exproprierea urgentă a acelor clădiri cu 
mare valoare istoric-arhitecturală ai căror pro
prietari nu dispuneau de mijloacele necesare 
pentru a le întreţine corespunzător - fără a se 
plănui însă o naţionalizare extinsă la întregul do
meniu al monumentelor istorice '0 • 

În ceea ce priveşte întreţinerea monumente
lor, situaţia creată în 1950 era, teoretic, aproape 
ideală; practic însă, urmările naţionalizării s-au 
dovedit dezastruoase. Între 1950 şi 1958 în Un
garia s-a făcut foarte puţin în această direcţie; 
de fapt doar câteva monumente foarte preţioase 
au fost restaurate - cum este cazul sălii capitlu
lu1 fostei mănăstiri benedictine din Sopran 11

• 

F>entru a rămâne la exemplul aceluiaşi oraş, sta
re:=i generală a patrimoniului era atât de proastă 
încăt s-a propus la un moment dat, cu o oare
care doză de ironie, conservarea centrului istoric 
în stare de ruină, după modelul Pompeiului! Si
tuaţia s-a ameliorat în anii '60, starea monumen
telor îmbunătăţindu-se uşor; s-au luat unele mă
suri pentru dotarea locuinţelor cu un minim con
fort tehnic şi au fost zugrăvite parţial faţadele. 
Dar, în lipsa unor cercetări amănunţite de istorie 
a arhitecturii, nu ne putem hazarda în a atribui 
acestei perioade o autentică restabilire a trăsătu
rilor originare ale clădirilor 12

• Societăţile de con
st rucţii se ocupau mai ales cu realizarea unor 
mari structuri locuibile, iar părţile vechi ale ora
:şulu 1 contau mai degrabă ca terenuri de rezervă; 
de altfel proiectele de „asanare" a acestor zone 
erau concepute în linii mari tocmai în acest sens. 

'
0 Storno. Miksa - G6tst11ii lakohazhomlokzat Sopronban 

(Faţade yoticc din Sopran), .Magyar Epitomuveszet" 1944, 
p 236 

Entz. Geza - Haram evtized muem/ekvedelme Sopran
/Jan (Trei decenii de ocrotire a monumentelor în Sopron) , 
„Sopron1 Szemle", 1975, 4, p. '.290--305; Dercseny1 , Dezso -
Sopran m1lemlekvP.rlelm1 Europa-d~a (Premiul Europa pentru 
ucrotuea monumenlelor din Sopran) în .Soproni Szemle", 
1976 1, p. 39-45 

' Varga, lstvân - Mt1emlek1 lakohâz-helyreâ/lftâs Gy6r
u1•11 (Rostaurarea caselor de locuit în Gyor) , Gyori Tanulma· 
nyo~, 7. 
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Acolo unde s-au putut procura mijloacele fi
nanciare necesare, cartierele vechi au fost de
molate în întregime, cum s-a înt âmp lat la 
Veszprem, Gyor şi Szekesfehervar , fiind înlocuite 
cu blocuri şi autostrăzi . Aproape toate municipa
lităţile şi-au comandat proiecte de acest tip; din 
fericire însă, în marea lor majoritatea oraşele au 
fost prea sărace pentru a-şi putea permite con
cretizarea acestor proiecte - şi tocmai datorită 
acestui fapt astăzi ele sunt azi cu mult mai bo
gate. 

La fel ca în întreaga Europă şi la noi s-au pe
trecut în ultima vreme, în domeniul renovării 
urbane, o serie de schimbări favorabile '1

• Se 
pare că reorganizarea şi modernizarea aşezărilor 
noastre istorice a fost mereu dependen t ă de re 
zolvarea unor probleme tehnice şi tehnologice, 
adesea interpretate destul de rigid . A11tori i 
proiectelor de revitalizare şi sistematizare acordă 
însă o tot mai mare atenţie fondului şi tradiţiilor 
arhitecturale locale; clădirile vechi existente sunt 
tratate cu mai mult respect , şi în general se ţine 
cont de faptul că locuitorii unei aşezări sunt ata
şaţi de atmosfera istorică a localităţii lor - ceea 
ce determină cultivarea unei anumite continuităţi 
în evoluţia aşezării respective . 

În Ungaria elaborarea proiectelor generale de 
urbanism este finanţatl în mare parte de că tre 
municipalitate ; toate proiectele însă , pentru a că
păta valabilitatea necesară , sunt avizate de că tre 
Ministerul pentru Urbanism şi Arhitectură şi apoi 
aprobate de către Oficiul pentru MontJmentele 
Istorice din Budapesta. Acceptarea unui aseme
nea proiect constituie un pas important în istoria 
unei aşezări, deoarece deciziile pe care acesta 
le conţine funcţionează în perspectivă ca o ade
vărată lege locală; toate.soluţiile de detaliu care 
se vor adopta ulterior vor trebui acordate cu 
proiectul general. 

Faptul că oraşele din Ungaria de vest - So
pran, Gyor, Mosonmagyarovar, Szombathely şi 
Koszeg - dispun deja de câţiva ani de proiecte 
de urbanism clare, scrupulos elaborate, consti 
tuie o realizare deosebit de importantă ". Remar
căm în acest context existenţa unor astfel de 
proiecte şi în cazul unor localităţi mai mici, cum 
ar fi de pildă fostul târg Fertorakos. Proiectele 
amintite au în vedere întreaga zonă a oraşului 
istoric, ceea ce considerăm că este un succes 

" W1nkler, Gâbor - A varosfelu1t'tas ludomanyos kPrde
sei (Probleme ştiinţifice ale restaurării urbane), „Muemlilk>k
delem", 1983, 1, p. 1-1'2. 

" Sedlmayrne Beck, Zsuzsa - Muemlek1 varosmagok wi
rosrendezes1 tervezese (Proiect de urbanism penlru CC'ntr0IP. 
istorice importante), 1960-1980 în .Magyar Mucmw>~vilcif>
lem" , voi IX. Budapest 1984, p. 343-376 
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remarcabil deoarece până acum câţiva ani acest 
gen de procedură constituia o raritate. 

Din 1964 există în Ungaria '" o lege care pro
tejează aspectul aşezărilor . În 14 oraşe şi 3 sate 
s-au delimitat, pe baza monumentelor existente, 
zone de importanţă deosebită ,aflate sub o pro
tecţie specială . După părerea mea, limitele aces
tor zone sunt însă prea strâmte, ele cuprinzând 
doar o parte din oraşul istoric. Aceasta a făcut 
ca protecţia să se exercite în mod eficient strict 
asupra zonei delimitate, iar în afara graniţelor 
acesteia uneori s-a demolat şi s-a construit în 
mod excesiv (Gyor, Veszprem) '0

• Este lesne de 
înţeles că aceste acţiuni se reflectă şi asupra zo
nei protejate, chiar dacă nu au loc în interiorul ei; 
deseori, perspectiva asupra părţii atent restau
rate şi întreţinute este influenţată nefavorabil de 
marile c lădiri publice şi de zgârie norii din veci 
năta t e. 

În le9ătură cu proiectele de renovare urbană, 
prac tica a demonstrat că proiectele generale 
sun t prea vagi - în primul rând în ceea ce pri
ve'şte cartierele istorice -, ceea ce a determinat 
introducerea unei etape noi - cea a proiectelor
studii . Acestea sunt de natură să răspundă exi
genţelor impuse de necesităţile de dezvoltare a 
oraşul ui, ţinând cont pe de o parte de statutul 
special al monumentelor istorice iar pe de altă 
parte de presiunile reale , adică de cererile justifi
ca te ale locuitorilor oraşului respectiv.(„.) 

Trebuie arătat faptul că lucrările de restaurare 
nu au fost favorizate din punct de vedere finan
ciar până în vremea din urmă . Creditul pe care 
proprietarii privaţi ii primesc pentru restaurare 
este destul de mic, şi nu stimulează marile inves
tiţii . Cum poate atunci, totuşi, municipalitatea să 
garanteze împlinirea concepţiilor sale urbanis
tice? Antreprenorii care respectă recomandările 
făcute de proiectele-studii primesc imediat apro
bările oficiale necesare; cei care însă vor să rea· 
lizeze ceva diferit faţă de soluţiile dorite de con
ducerea oraşului trebuie să facă faţă unui com
plicat şi îndelungat proces de obţinere a aprobă
rilor . Este poate interesant să menţionăm că în 
general proprietarii privaţi acceptă propunerile 
noastre, iar pentru moment avem mai multe pro
bleme cu unele mici firme ambiţioase - cum ar fi 
casele de economii sau magazinele din mediul 
rural. 

" Dercse nyi , Dezso - Mai magyar muemlekvedelem 
( Pro tecţia monumentelor in Ungaria) , Budapest, 1980, p 
64-65 

' Român , Andrâs - Mtlemlek11eg vedett varosreszek a 
IPlepulesekbon (Rezerva\11 istorice urbane), • Teruletrende
tcs , 1974 , 3 , p. 60; Winkler, Gâbor - Torteneli varosok, 
mliemlekek Nyuga t-Ounanlt1lon (Oraşe istorice şi monu· 
mf!ntc in Ungaria de vest) , in .Muhely" , 1979, 3, p. 31-47 . 
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Acolo unde clădirile sunt cu preponderenţă în 
proprietatea statului lucrurile merg mai uşor; 
proiectele-studii sunt conduse de către I KV, 
care organizează şi finanţează deasemenea exe
cutarea lor planificată . Mijloacele financiare ne
cesare sunt puse la dispoziţie de către munici
palitate; o parte a acestora provine, începând 
din anii '70, direct de la buget. Din fericire, astă
zi cea mai mare parte a fondurilor provenite din 
sursele de stat se folosesc pentru restaurare şi 

nu pentru construcţii noi. O parte tot mai mare 
din veniturile comunei provine însă de la între 
prinzătorii particulari, care închiriază părţi de clă
dire pentru a - şi amenaja magazine, restaurante 
sau ateliere. În prezent majoritatea municipalităţi
lor din Ungaria de vest se străduieşte să între
buinţeze fondurile pe care le are la dispoziţie 
într-un mod cât mai eficient '1 • 

Când , în urmă cu circa 10 ani, s-a început re
staurarea planificată, am propus câteva principii 
de bază, acceptate necondiţionat 18

• Înainte de 
orice, am stabilit că restaurarea nu trebuie limita
tă în nici un caz la refacerea faţadelor, ci trebuie 
să aibă în vedere mai întâi îmbunătăţirea condiţii 
lor de viaţă ale locuitorilor clădirilor respective. 
Astfel, proiectul trebuie să asigure dacă nu între
gul confort, cel puţin un confort minim, iar parte 
rul clădirilor trebuie amenajat în acelaşi sens. Un 
alt principiu moştenit în Ungaria este acela că 
modernizarea unei clădiri nu trebuie să conducă 
la diminuarea spaţiului locuibil. Pentru a c·om
pensa locuinţele pierdute în cursul lucrărilor de 
restaurare se proiectează, acolo unde este posi
bil, supraetajarea corpurilor de clădiri situate 
spre curte sau amenajarea ~aţiilor podurilor -
deşi această din urmă soluţie nu are tradiţie la 
noi. Un aspect important al concepţiei de restau 
rare pe care o practicăm constă în încercarea 
de a păstra toate clădirile vechi - chiar şi pe 
cele mici şi neînsemnate 'Q. Tentativa de a deran
ja un ansamblu organic de locuinţe este de altfel 
socotită 1 iscantă, mai ales că în realitate nu se 
poate garanta păstrarea sau refacerea armoniei 
iniţiale prin construcţii noi . Dacă totuşi o casă 
este demolată şi urmează a fi înlocuită, atunci se 

" Winkler, Gabor - Expenenc1as sobre remorfelac1611 en 

Hungria, .Arquitectura" (Cuba). 1985, 361 - 62/85, p. 62~. 

" W1nkler, Gabor - Belvâros1 tombok megtijitasan{lk tN
vezese Gy&ben (Proiect de renovare a centrului istonc din 
Gyor}, .Muszaki Tervezes", 1986, 6, p. 18-30. 

'' Winkler, Gabor - Vârosmegu11tâs Papcin (Rostaurnre 
urbană în Papa), .Magyar Epilo1par", 1986 , 9-10, p 
6t8-624 . 

pun condiţii foarte precise în legătură cu supra
faţa construită, înălţimea cornişei şi a acoperişu
lui , materialele de construcţie. 

Chiar dacă odată cu construcţiile moderne 
s-au comis şi în Ungaria de vest o serie de gre
şeli, sun em de părere că trebuie să fie ridicate 
case noi şi în părţile vechi ale oraşelor 20

• Expresia 
,,modern" are însă astăzi - din fericire! - un alt 
înţeles decât acum câteva decenii. într-un con
text de vechi case baroce nu trebuie desigur să 
se construiască case cu acoperiş plat - din sti
clă şi beton, ci trebuie respectat regimul de înăl
ţime şi forma acoperişului. Aceasta nu înseamnă 
însă că trebuie să încercăm să imităm, din mate
riale moderne, casa barocă! Trebuie să recu
nosc că în această direcţie nu există reţete; în lo
cul prescripţiilor este nevoie de arhitecţi talenta
ţi, ataşaţi de contextul istoric al locului şi înze
straţi cu răbdarea şi iscusinţa necesare materia
lizarii ideilor lor . 

De asemenea nici pentru restaurarea vechilor 
clădiri nu există reţete, ci dqar anumite reguli 
care trebuie respectate; şi pe acest tărâm sunt 
necesari arhitecţi cultivaţi , cu o atitudine etică fa
ţă de munca pe care o întreprind. ln ceea ce pri
veşte regulile, o condiţie prealabilă importantă o 
co nstituie existenţa unei documentaţii istorice 
corespunzătoare asupra clădirii care urmează a 
fi restaurate. Trebuie să ştim totul despre parce
la cadastrală, deţinătorii clădirii, modificările, 
adăugirile, demolările şi transformările suportate; 
trebuie să găsim toate vechile reprezentări ale 
clădirii respective şi să valorificăm toate informa
ţiile pe care ni le pot furniza acestea. Anumite 
date se pot găsi în arhivă, dar altor întrebări nu li 
se poate răspunde decât la faţa locului 21

• 

Trebuie să subliniez faptul că realizarea unei 
documentaţii de specialitate este obligatorie 
pentru fiecare clădire la care se vor efecJua lu
crări, indiferent dacă aceasta este sau nu monu
ment istoric şi indiferent de · vechime. Această 
muncă nu este o activitate cu un scop în sine, ni
ci un joc cu istoria, ci un principiu fundamendal 
pentru pregătirea rapidă şi economică . pe baza 
unor date concrete, a restaurării clădirii - adică 
o 1mporta.f1tă latură a activităţii de proiectare şi 
execu ţie. ln echipa noastră această muncă este 
realizată de un istoric de artă, iar mijloacele fi
nanciare necesare sunt asigurate de către antre
prenor. 

•• W inklor, Oszkar - Uj lakoepiiletek Sopron belvarosâ
ban (Construc\ii noi în Sopron} în .Soproni Szemle", 1962, 
4, p. 289-298. 

'' Nagy, Judil - Epitestorteneti kvtatâs Gyorben (Cerce-
1an de istoria arh1tcctur11 în Gyor). .Muszaki Tervezes", 1986, 
6. p, 31-33. 
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În schiţarea concepţiei de bază pentru res
taurare se porneşte înainte de toate de la trăsă
turile originare ale clădirii spre a căror restabilire 
se tinde. Avem în vedere nu numai structura ini
ţială a casei, dezvoltată eventual în mai multe 
etape, ci şi particularităţile acestei structuri (locul 
casei scărilor, intrări, coridoare.pasaje) sau ac 
cesoriile (uşa, balustrade, lămpi, elemente de 
decoraţie interioară) . În principiu, trebuie să ne 
străduim ca în cursul restaurării unei clădiri să 
păstrăm într-o proporţie cât mai mare toate 
aceste elemente; de exemplu coşurile de fum le 
restaurăm totdeauna, chiar dacă ele ·sunt lipsite 
de orice funcţiune, din cauza sistemului modern 
de încălzire. 

Starea iniţială este decisivă şi în ceea ce pri 
veşte restaurarea faţadelor; documenta11a istori 
că amintită mai sus este şi aici de mare impor
tanţă. La realizarea proiectului se poate întâmpla 
să nu ne decidem asupra culorilor - şi în acest 
caz trebuie să aşteptăm rezultatele cercetărilor 
efectuate asupra finisajelor. 

Primele eforturi considerabile s-au făcut la noi 
în anii '60, la Gyor 22

• Structura acestei aşezări 
se deosebeşte esenţial de aceea a altor localitaţi 
din Ungaria de Vest. Străzile şi pieţele din Gyor 
alcătuiesc o tramă stradală de tip rectancular . 
Presupunem că această dispoziţie caracteristica 
a străzilor, perpendiculare una pe cealaltă, re 
prezintă o moştenire din perioada romană . Ora
şul medieval s-a dezvoltat peste cel antic, cen
trul religios şi regal suprapunând castrul roman 
situat pe Dealul Capitelului. Oraşul civil a fost 
parţial fortificat în perioada creşterii pericolului 
otoman cu ziduri masive din cărămidă; fortificaţia 
renascentistă şi-a pierdut importanţa în urma 
războaielor napoleoniene şi a fost ulterior în 
mare parte demolată. În secolul al XIX-iea oraşul 
s-a dezvoltat, păstrând acelaşi plan rectangular , 
până la fluviul Raba şi noua cale ferată. În anii 
'60 ai veacului nostru unitatea dintre aşezarea 
medievală şi cea modernă a fost ruptă printr-o 
arteră de mare lărgime, a cărei realizare a fost 
impusă de necesităţile ci rculaţiei de tranzit; abia 
mai târziu s-a înţeles că zona istorică a Gy6r-ulu1 
este reprezentată de nucleul medieval conside
rat în ansamblul împrejurimilor sale mai noi, iar 
această reală unitate trebuie conservata ca 
atare. („ .) În Gyor se tinde astăzi la urgentarea 
lucrărilor de renovare urbană din suburbiile isto
rice; Lucrările înaintează pentru moment 

" Winkler, Gabor - Megu1ulo Gyor (Oraşul Gyor ln rn
staurarc) , Budapesta, 1988, p. 1-30. 
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mai greu, datorită faptului că aproape toate clă
dirile sunt în proprietate privată. Acest lucru este 
valabil şi pentru casele aşa numitei „colonii mun
citoreşti" a fostei Fabrici de Tunuri; deşi aflate în 
proprietate privată, aceste case au fost decla
rate monumente istorice şi prin urmare vor trebui 
restaurate după toate regulile artei. 

Structura nucleului istoric din Sopran a fost 
de asemenea determinată de zidurile fostului 
oraş roman Scarbantia; din fericire aici întregul 
centru istoric - delimitat prin şirul de case exte
rior şanţului circular - se află sub protecţia statu
lui". Sopran-ul este, fără îndoială, cel mai bogat 
oraş din Ungaria în ceea ce priveşte monumen
tele istorice. Din 1960 s-au făcut aici mari efortu
ri pentru restaurarea centrului istoric şi a unor 
suburbii; în comparaţie cu situaţia semnalată la 
Gyor, în Sopran aceste lucrări au avut, privite în 
ansamblul lor, un caracter total dezorganizat. 
Restaurarea a început concomitent în mai multe 
locuri, cu obiective izolate unele de altele, astfel 
că oraşul oferă de multă vreme o imagine ce 
aduce a stare de asediu, fără să fi fost terminat 
integral un anume cartier. 

După părerea mea, în cazul Sopran sunt încă 
o ~erie de aspecte neclare, vizând chiar concep
ţia de bază a restaurării . Un singur exemplu mi 
se pare edificator: odată cu decizia de a se 
„pune în valoare" zidul de incintă al oraşului prin 
eliberarea sa completă, a apărut la Sopran o si
tuaţie greu de rezolvat 24

• Proiectanţii şi-au pro
pus să creeze un traseu circulabil de-a lungul zi
dului, şi pentru aceasta trebuie demolate toate 
construcţiile adosate acestuia. O structură istori
că, organic constituită va fi astfel deranjată şi 

parţial distrusă în scopul creării unui coridor 
strâmt şi pustiu - care probabil nu va exercita ni
ci un fel de atracţie pentru locuitorii sau vizitatorii 
oraşului . Drumul proiectat nu are nici o funcţiune 
urbanistică, iar posibilităţi de activare a zonei, de 
exemplu prin magazine, restaurante, mici localu
ri, nu sunt prevăzute. Vechile ziduri vor putea 
astfel să fie văzute, dar cu preţul transformării 
unui loc însufleţit de o intensă viaţă urbană într
un spaţiu pustiu şi neprietenos. 

'' Kissne Nayypal, Jud1t - A tdrtimeti varosmag rekon· 
strukc161a Sopronban (Restaurarea centrului istoric din So
pran) în „Magyar Muern!Ckvedelem", 1969-1971, Budapest, 
1872, p 289-302 

,. K1ss11e Nagypal , Judit - Sopran ..fa/ai". A varosrekon· 
str11kc16 go11d1a1rdl (Probleme legate de restaurarea centrului 
,,:tone din Sopron) in„Magyar Epitornth'9szet", 1972, 2, p. 
18-25 
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Restaurarea vechilor clădiri din Sopron s-a 
realizat într-un mod aproape exemplar; această 
apreciere este valabilă şi pentru numeroase spa
ţii interioare cu o decoraţie bogată, constând din 
picturi murale şi tavane din lemn sculptat, care 
au fost restaurate integral şi sunt folosite adec
vat. 

Construcţiile noi, ridicate după cel de-al doi
lea război mondial prezintă câteva greşeli tipice, 
dar se pare că trebuie să ne obişnuim definitiv 
cu astfel de ingerinţe. Astăzi mai există o singură 
suprafaţă pe care se poate construi, şi anume 
aceea situată la intersecţia străzilor ·sr. 
Gheorghe şi str. Nouă . Răsfoind noile proiecte 
care au în vedere această zonă, nu sunt deloc 
sigur că se va adopta în cazul respectiv o sol u\1e 
mulţumitoare. În timp ce construcţiile din anii '60 
ies în evidenţă prin schematismul sau prin mo
dernismul lor exagerat, arhitecţii contempornni 
ne derutează printr-un amestec de forme isto 
rice . 

În ceea ce priveşte suburbiile istorice ale So
pran-ului, s-au redactat proiecte bune 25

, dar 
acestea nu sunt, în general, însuşite şi încă mai 
este mult de făcut. Am în vedere mai ales soarta 
tristă a cartierului fost al vilelor 2<1, a cărui origina
litate şi omogenitate deosebite nu au fost înţe
lese la timp; această i dilică „patrie a arhitecturii" 
de la mijlocul secolului al XIX-iea a fost aproape 
complet distrusă prin construcţiile noi, prea 
compacte. 

Fostul târg Fertorakos - situat la distan ţă de 
8 km de Sopran, a avut din fericire o soartEÎ mai 
bună; într-o perioadă în care şirurile de locu inţe 
caracteristice din satele şi târgurile din zona de 
vest a Ungariei dispăreau aproape f ără urme, 
această aşezare şi-a păstrat aproape integral 
frumoasa sa înfăţişare - şi atest lucru consti tuie 
fă ră îndoială un mare succes al sistemului ma
ghiar de protecţie a monumentelor istorice. Ca
sele tipice, cu fronton, au fost şi aici moderni
zate; câteva au fost demolate, şi apoi refăcute, 
iar vechiul zid de incintă şi o serie de clădiri pu
blice au fost de asemenea restaurate . 

Până în urmă cu 6-7 ani, centrul istoric al 
oraşului Papa se găsea într-o stare de conser 
vare atât de proastă încât începuse să se depo
puleze. Centrul de greutate al acestei aşezfiri 

" Sedlrnayrne Beck. ZsuLsa - Sopron, Sze11t Mliwly 
domb: muem/ek1 v1zsgalat es programterv (Sopran. Sf Mi
hail: cercetări şi proiect) în .Muemk'!kvedelem". 19'i'5. 1, p 
23-25. 

" Kubinszky. M1haly - A Sopro111 loverekkel kapcsolillo~ 
mliemleki feladatok (Observa\ 11 asupra restaurării monumen· 
telor istorice din Sopran - fostul cartier al vilelor) în „Magyui 
Muemlekvedelem" 1973-1974 . Budapest , 1977 , p 
253-264 

istorice este constituit de fostul Palat Garay, 
care a fost transformat de către familia Esterha
zy într-un castel somptuos, cu ajutorul arhitecţi
lor Melchior Hafele şi Josef Grassmann. În 
împrejurimile castelului şi ale Domului , situat în 
apropiere, s-a dezvoltat, până la sfârşitul evului 
mediu, o structură urbană compactă; acest nu
cleu al oraşului, caracterizat prin clădiri cu un 
singur nivel, nu era însă prea întins. Terenul din 
jurul său până la şanţul de apărare, fusese ocu
pat de gospodăriile orăşenilor, cele două zone 
a lcătuind astfel o trăsătură caracteristică pentru 
această aşezare . 

Experţii s-au lăsat însă convinşi destul de 
greu de faptul că armonia existentă aici - ima
gine a unui organism păstrat aproape neschim
bat - trebuie să fie integral conservată . Noi am 
subl ini'at faptul că la această armonie se poate 
a1unge numai prin păstrarea şi restaurarea tutu
ror caselor, uniform construite una lângă cealal
tă, dar s trădaniile noastre nu au fost la început 
prea populare deoarece în practica urbanistică 
maghiară era agreată solida convingere conform 
careia într-un centru urban modern nu se pot ac
cepta case modeste. („.) 
Astăzi, în oraşul Papa te poţi bucura de o pano
rcim3 aproape neschimbată a centrului istoric, 
creată în special prin piaţa centrală şi strada 
principală. Toate casele orăşeneşti şi de aseme
nea Domul s-au restaurat, golurile rămase în ur-
1118 demolărilor au fost parţial reconstruite, sau 
sunt încă în lucru . Dacă despre clădirile ridicate 
în urmă cu câţiva ani se poate spune că repetă 
unele greşeli tipice, remarcate dealtfel şi la So
pran sau Veszprem, cele mai recente fac în ge
neral o impresie bună. Încercăm în ultima vreme 
să rezolvăm şi problemele create de intensa cir
culaţie a autocamioanelor, care traversează mij
locul oraşului fără a opri însă în centrul istoric. O 
soluţie perfectă ar fi realizarea proiectatei artere 
melare în jurul părţii vechi şi crearea unei zone 
pietonale extinse în centrul aşezării - dar acea
sti:1 problemă nu se va putea soluţiona prea re
pede, datorită faptului că mijloacele financiare 
ale municipa lit ăţ ii sunt destul de reduse . 

Oraşul Szombathely, una dintre cele mai im
portante aşezări romane de pe celebrul „drum al 
chihlimbaru lui ", a primit în anul 43 e.n. rangul de 
colonie de la împăratul Claudius; oraşul medie
val, şi în mare parte şi cel baroc, s-au dezvoltat 
peste ruinele romane. („.) Din preţioasele con
strucţii de odinioară, atmosfera medievală şi ba-
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rocă se mai poate regăsi astăzi doar în puţine to
curi 21 . Piaţa centrală de exemplu şi-a conservat 
conturul său triunghiular, dar toate casele din ju 
rul ei sunt noi. Numai foarte puţine monumente 
istorice - în principal clădiri eclesiastice - s-au 
păstrat; toate celelalte suprafeţe au fost ocupate 
cu blocuri. 

Un bun exemplu pentru modelul de restau 
rare din Ungaria de vest ne poate oferi micul şi 
pitorescul oraş Koszeg, situat la 18 km vest de 
Sopran .(„ .) Miezul oraşului şi-a păstrat omogeni
tatea caracteristică aproape integral, iar vechile 
case ale orăşenilor nu s-au modificat . În secolul 

\ 

-

" Heckenast, Janas - Szambathely be/varosti11111< spec~i
'is problemâi (Problemele specifice ale centrului istoric din 
Szambathely) , "Varosepiteszet", 1987, 6 p. 6 
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al XIX-iea centrul de greutate al oraşului s-a mu
tat în afara zidului de incintă, unde remarcăm 
existenţa unui important complex de clădiri în stilul 
istorismului târziu, păstrat şi restaurat în mod 
lăudabil. Construcţiile noi se integrează bine am
bientului istoric, iar problemele urbanistice au 
fost în general rezolvate corespunzător, fără ca 
prin aceasta să fie afectată autenticitatea centru
lui istoric 20

. 

GABOR WINKLER 
traducerea şi adaptarea de 

DANIELA MARCU 

" Vine.Le, Csaba - Az ujrae/esztett K6szeg, (Revitaliza
ma Koszeg-ului) „Varosep1eszet", 1983, p. 5-9. 
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Metodologii ~i tehnici de lucru „ 

MIC ÎNDRUMAR PENTRU STUDIUL UMIDITĂŢII ÎN CLĂDIRI (li) 

Cap. IV. Metode de investigare 
şi diagnosticare · 

Alegerea metodei de asanare depinde de 
rezultatele celor patru studii prealabile ce 
urmăresc să determine urmele de umezea lă : 

1. procentul de umiditate din aer şi 
temperatura; 

2. procentul şi distribuţia umidităţii în zidărie ; 
3. sursa şi punctul de infiltrare a umidităţii; 
4. rezistenţa teţmică a zidurilor. 
Procentul de umiditate din aer se măsoară cu 

mijloace clasice, gen higrometrul cu p ă r, 
psihrometrul sau cu umidometre electronice , 
aparate mult mai moderne şi mai rapide . 

lată câteva tipuri de aparate de măsură şi 
producătorii lor: 

- HYGROTEST-OE. CO . STA - MMano . 
Instrument portabil pentru măsurarea umidităţii şi 
temperaturii aerului; 

- H . L 240 O-DE . CO . STA - Milano . 
T ermohigrometru c;tigital portabil; 

- EP-400-LAB INSTRUMENTS - Franţa . 
Instrument de măsarare directă şi simultană a 
temperaturii şi umidităţii . 

Metodele de determinare a umidităţii în 
zidărie sunt: 

a) Metode distructive 
- metoda gravimetrică simplă - constă în 

prelevarea unei probe de zidărie şi cântărirea ei 
înainte şi după uscare; 

- metoda gravimetrică mecanizată -
foloseşte dispozitive automate cu termobalanţe 
înregistratoare sau dispozitive combinate de 
uscare şi cântărire; 

- metoda Casagrande sau metoda bombei 
cu carbid; 

- metoda Massari -Moraru - reprezint ă 
combinarea metodei gravimetrice cu metoda 
electrică prin măsurarea variaţiei de restivitate . 

b) Metode nedistructive 
- metoda care foloseşte umidometre 

electriGe (măsoară variaţia rezistivităţii); 
- metoda care foloseşte aparatură ce 

măsoară variaţia constantei dielectrice; 
- metoda care foloseşte neutroni rapizi; 
- metoda sondei A. (a lui Voss) care utilizează 

măsurători de termodifuzie; 
- metode folosind aparatură cu radiaţii y ; 

· - metode folosind aparatură ce măsoară 
absorbţia undelor cu hiperfrecvenţă . 

Cea mai simplă şi rapidă metodă de 
măsurare a umidităţii este cea a bombei cu 
CC\rbid. Aparatul de măsurare a umidităţii 
SPEEDY, produs de firma FENWICK din Italia, 
este o butelie metalică prevăzută cu un 
manometru pentru măsurarea presiunii din 
interior. 

Pentru a efectua o determinare se introduce 
în butelie un eşantion din materialul al cărui 
umiditate dorim să o determinăm (circa 3 g de 
pulbere), împreună cu o doză de carbură de 
calciu (o fiolă) . Apa prezentă în eşantion intră în 
reacţie cu carbura de calciu producându-se 
acetilenă, în butelie creşte presiunea în funcţie 
de cantitatea de acetilenă produsă, iar rezultatul 
se poate citi la manometru, determinând pe baza 
unor tabele procentul de umiditate 
corespunzător presiunii de la manometru. 
Determinarea procentului de umiditate în 
structura zidăriei este foarte importantă, 
deoarece se pot trasa diagrame ale distribuţiei 
umidit ăţ ii care pot indica precis· tipul de 
umiditate. 

Diagrame, ridicate în funcţie de tipurile de 
umiditate şi distribuţia apei în secţiunea 
orizontală, pe faţa interioară şi exterioară a unui 
zid cu capilaritate foarte bună. 

Pentru determinarea sursei şi punctelor de 
infiltrare a apei se trasează diagrama secţiunilor 
umede, se fac observaţii şi sondaje. Specialiştii 
au conceput diverse metodologii de abordare a 
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problemei de investigare şi diagnosticare şi voi 
prezenta mai jos metodologia autorilor italieni 
Anna Maria Pandolfi şi Domenico Nicki. 

Prima parte (A) se referă la datele generale 
cu privire la poziţia clădirii, mediul ambiant , des
tinaţie . Aceste informaţii sunt utile toate pentru a 
cunoaşte date relative la factorii externi care 
determină interacţiuni între condiţiile climatice şi 
microclimatice în exteriorul şi interiorul 
construcţiei . Partea a doua (B) se referă direct 
la clădire şi defineşte analiza primară şi pă rţile 
interesate ale fenomenului şi ale manifestărilor 
sale vizibile. A treia parte (C) se referă la 
identificarea cauzelor accidentale sau ale 
proastei funcţionări a instalaţiilor clădirii care 
provoacă fenomenul de umiditate . Partea a patra 
(D) prevede modificări şi consideraţii în cazul în 
care verificările indicate în partea (C) nu sunt 
relevante . 

FIŞĂ 

A. Date generale 
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A 1. Localizare. delimitare „ „„„„ „„ „„ „„„„„ 
Provincia .„„ .... „„.„.„.„„„„„„ ... „„„„„„„„ 
Comuna „„„„„„„„.„„„„„„„„„„„.„„„„ .. . 
Localitatea .„ .„ .. „ ......... „ .. „ ... „.„ ............. „. 

A 2. Proprietar „„. „„„. „„ „ „„„ „ „ „. „„ „ „. „ „ „ „ „ 
A 3. Denumirea obiectivului„„„ „„„„„„„„„„„„ 
A 4. Caracteristici ambientale 

Da sau nu 

- ambientul urban „„„„„„„„„„„„„.„ •. „„ 1„„„ „] 
- ambientul extraurban „ „„.„„„„.„.„„„„„ 
- orientare „ „ „ „ . „ „. „ „. „ „ „ „ „ „ „ „. „ „ „ „ „ 
- altimetrie „ „„„. „ „ .„ .„ „ „ „ „ „ „. „ „. „. „ „ „ 

A 4. 1. Referitor la zona înconiurătoare a construcţ1e1 
- izolat „„„„„.„.„„.„„„.„ .. „„.„ „ „„„ .. „„ [. .J 
- înconiurat „ „. „. „.„„„„„.„ „„ .. „ .. „„ „„ I „ I 
- flancat , apărat .„„.„ „.„„. „„„„ „„„„ „. „„ [. „„ . I 
- îngropat „ „ „ „ „„ „ „ .„ „ „ „ „ „ „„ „ „ . „. „ .. [ . „ . I 
- parţial îngropat „„„. „.„.„„„. „. „„„. . „ [„ „„ „. I 

A 4.2. Cu privire la zona vegetală înconjurătoare 
- parc urban .„„„.„„„.„ „„ „„ „„„„„„„. „„ 1„ „.„ .. ] 
- parc extraurban „„„„„.„„„„.„„„„„„„„.1„„„ .. ] 
- pădure „„„„„„„„„„„„„„„.„„„„ .. „.„ .. 1„„„ .. ! 
- lipsă de vegela\ie „„„„„„. „.„ „„ .„ .„ „ . [„„„ .. J 

- alte împreiurări „ „ „. „.„. „ „„ „ „ „ „ .. [ „ „ .... I 
A 4.3 . Referitor la preze.n~a apei în împre1urim1 

- apropiere marina .. „. „„„ .. „ . „„.„„ ... . „ I. „. 
- apropiere lacust ră .„„„„„„„„„„„„ .. „ I„ 
- apropiere fluvială „ „ .„ „„„„ „ „ „ „ „ .„ „ . [ . . 

A 5 . Destinaţie actuală 
- turism. „„.„„„„.„„„.„.„„„„.„.„„„„„„ .. [„ „„ l 
- cult .„„ „„„„ „.„. „„„„„„.„„„„ .. „ „ ... „[.„„„ .J 
- servicii .... „ ..... „„ „„ .... „„ „„ „„ .. „. „ „ .„ „. [ .. „ „ „ l 
- muzeu„ .„„„„ „„ „„„„„„„„„„„.„.„ .. „„„[.„ .. „ .I 
- reşedin\ă colectivă „.„„„„„„.„„„.„„.„„ [„ „„ .. ] 
- activitate rurală „„ „. „ „ .„„ „ „ „„ „ „. „ „ „ „. [ „ . ] 
- neutilizat „„„„„„ .. „.„„„„„„„„„„.„„„„ .. [„„„ . . J 

- altă destinaţie „„„„„„„„„„.„.„.„.„„„„„[„ .„ „„! 

B. Caracteristici particulare relative la clădire 
şi la determinări primare 

B 1. Originea obiectivului 
- arheologică .„„.„„„„„„„„.„„ .. „„„„.„„. [„„ .„„) 
- istorică „„ „„ „„ „. „„ „„ „„ „„ „„.„„„„„ „„ [.„„„„) 
- construcţie recentă „„„„„„„.„„„„„„„„ [„„„„. ] 
- rcwltatul unei succesiuni de faze realizate 

cu tehnici constructive diferite „„.„„.„„. [.„.„ „.) 
B 2. Tipologia şi morfologia obiectivului „„„„„„ [„„„„.) 
B 3. Denumirea părţilor obiectivului afectate 

de umiditate (documentaţie grafică 
şi fotografică) 

- Structura în eleva\ie părţi exterioare 
- ziduri perimetrale„„„„„„„.„„„„„„„„„„[„„ „„. I 
Struc tura în elevaţie părţi interioare 
- ziduri despărţitoare.„„„„„„„„„„„„„„„.[„„„„.) 
Structura finisajelor exterioare „„ „„„„„„„. („„„ .„] 
Struc tura finisaje lor interioare. „„.„„„.„.„„ [„„„.„] 

- Structura eleme ntelor constructive orizontale 
- plafon ....... „ .. „ .. „ .... „„.„.„ .. „„„.„„„ ... „. [„ ....... I 
- struc turi boltite „„„„„.„„„„„„„„„„„ „„.[„„„„.] 

- Structura elementelor constructive verticale 
- în straturi. „„ „. „„„„.„„„„.„„„„„„„„. „„ [„„„„.) 
- niveluri „ . „„„ „ „„„„„. „„ „„ „„ .„ .„ . „„ „ „ [„ „„„. J 
- bolţi „„„ „ „„.„„„„„„„„„„„„.„„„„„„. [„ „„„.] 
- compuse.„ .„ .. „ .. „.„„„„„„„.„„.„„„„„. [„„„„.] 

B 4. Mod de exa1rnnare 
- examinare vizuală „„„„„„„„„„„„„„„„„ [„„„„.) 
- exam111are vizuală din apropiere „„„„„ ... [„„„„.] 
- examinare tactilă . „„ „„ „„ „„ „.„„ „„ „„„„ [.„„ .. „] 

B 5. Tipologia degradărilor 
- prezenţa microorganismelor (ciuperci, 

alge, licheni) .„„.„„„„ .. „.„.„„„ .„„„„„„ [„ „„.„] 
- umflări şi desprinderi de tencuieli .„„.„„. [„„„.„] 
- e flore scenţe saline „„ .. „. „„ „„„.„„„„„„ [„„ .„„] 
- sfărâmări superficiale „„„„„„„„„„„.„„. [„ „„ „.] 
- schimbări a le culorii „„„„ „„ „„„„„„„.„„ [„„„„.I 

C . Parcursul dirijat al cauzelor accidentale şi/sau al proastei 
funcţionări 

01stnbuţ1a degradănlor 

C 1. Degrad;irea izolată şi d elimi tată sau distribuită 
deasupra unei linii orizontale între teren şi acope· 
riş sau al unei linii verticale sau oblice. 

C 1 1. Se verifică etanşeitatea instalaţiilor terme-sanitare 
ce trec prin zidărie (pere\0 ş1 planşee . 

C 1 .2. Se verifică etanşeitatea sistemului de colectare a 
apelor pluviale (burlane, jgheaburi). 

C 1.3. Se verifică s ta rea de conservare a acoperişului , 

cope11inelor şi eventualelor defecte de izolare. 
C 1 4 Se verifică dl'!că scurgerea apei de ploaie nu este 

împ1ed1cală de diverse obstacole în calea sa 
(frunze, depuneri). 

C 1.5. Se verifică even tualele discontinuităţi ale fin isa
jelor (tencuielilor) exterioare . 

C 1 .6. Se verifică eficienţa etanşeităţilor (ferestre, uşi) . 
C 1 7. Se verifică în urice caz în jurul zonei care ne 

interesează, eventualele cauze accidentale. 
C 1 .8. Se verifică eventualele defecte de construcţie. 

C 2. Prezenţa apei sub formă aproape continuă pe 
pardoseală. 

C 2 . 1. S e verifică frecven\a şi modul în care se 
spală pardoseala 
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D Parcursul ghidat al posibilităţilor de confirmare 
a ipotezelor prin măsurători cu aparatură specializată 

D 1. Degradări distribuite, pornind de la nivelul terenu
lui, cu desfăşurare orizontală continuă ş1 con
stantă în timp . 

D 1 1. Se verifică, în orice caz, acolo unde este posibil. 
deasupra ş1 dedesubtul zonei de interes. 

Se verifică dacă: 
- tactil este sesizabilă senza\ia de umezeală; 
- degradarea este prezentă pe ambele fe\e ale 

zidăriei aproape egal; 
- fenomenul este stabil în timp; 
- dacă fenomenul este localizat numai la p;irtcr ş1 
• în părţile inf. · 1nare ale construc\iei. 

D 1 2. ln caz că ,;e verifică cond1\1ile de mai sus, ipoteza 
capilantă\11 este corectă. 

D 2. Degradări distribuite {umeziri) la exterior {delimi
tate, con!Jnui, linie ondula tă) care se rcint•ilncsc 
la 1ntenor. 

D 2.1 Se venf1că dacă : 

- apa pluvială colectată prin burlane este devN
sată direct pe sol; 

- sis temu l de canalizare exterioară (pluvială) 
este defect ş1 permite infiltrarea {stagnarea) 
apei pluviale la funda\11. 

- sun t localizate doar in zonele de con iac ! c;u 
solul 

Alte consideraţii şi verificări complementare 

Experienţa celor două puţuri trebuie să se fa
că după ploaie şi are ca scop să determine dacă 
apa provine din pânza freatică, din instalaţii de
fecte sau ape pluviale . 

Metoda constă în săparea a două puţul"i (a
dânci până la talpa fundaţiei) poziţionate în drep
tul a două ziduri diferite, unul umed, altul mai pu 
ţin umed, distanţate la aproximativ 10 m. Dacă în 
cele două puţuri apa urcă până la acela~" nivel şi 
îşi păstrează nivelul două zile după terminarea 
perioadei ploioase, rezultă că apa freatică udă 
fundaţiile , sau că puţuri le sunt în argilă (ceea ce 
este uşor de verificat). Dacă puţul aflat l ângă zi
dul mai umed se umple mai repede decât celă
lalt, originea umidităţii este o sursă de apă (con 
ducte defecte) . 

Dacă unul sau ambele puţuri adună apa după 
ploaie şi se golesc repede (după aproximativ o 
zi), cauza o constituie apele pluviale ce stagnea
ză în zona fundaţiilor . Dacă, în sfârşit, în perioa
da uscată cele două puţuri, cu toate că sunt 
goale, au fundul şi pereţii umezi (după ce se 
acoperă cu o folie de polietilenă) , rezultă că apa 
urcă din pânza de apă freatică prin capilaritate în 
sol (vezi cap. li) . 

D 2.2. În caz că se ven f1că una sau mai multe din condi
\iile de 111a1 sus este probabilă ipoteza stropim 
zidăne1 sau a stagnării apelor pluviale în sol. 

D 3. Umewea d1stribu1 tă la interior pe suprafaţa zidăriei 
pornind de la nivelul pardoselii cu desfăşurare ne
regulată. 

D 3.1. Se verifică la exterior eventualele acumulări de 
pămân t sau alte materiale umede în contact cu 
z1dăna. 

D 4. Umeziri distribuite neregulat, localizate în anumite 
părţi ale clădtni, cuprinzând pardoseala şi plafo
mtl, cu desfăşurare neregulată. 

D 4.1 . Se verifică dacă : 
- fenomenu l afectează doar o latură a zidăriei 

ş 1 nu se întâl neşte pe latura corespunzătoare 
opusă: 

- dacă există o punte termică; 
- dacă fenomenul apare doar în anumite situaţii 

hidro-termice şi dispare la modificarea acestora; 
- z1dăna este compusă din materiale eterogene , 

iar petele apar şi dispar în funcţie de climă; 
- peretele sau partea din el care ne interesează 

este afectat dP. ploaie care răceşte zidăria; 
- fenomenul es te prezen t pe tencu iala laturii 

mm ca lde a z1dărie1. 
O 4 2. În caz că se venf1că una sau mai multe din cond1-

\11le de mat sus, avem condens. 

Umiditate pătrunsă prin fisurile zidurilor 

- Până la O, 1 mm, doar capilaritatea permite 
apei să pătrundă, deci ploaia trebuie să fie înde
lungată, un zid subţire şi evaporare scăzută pen
tru a ~xplica penetrarea apei. 

- Intre O, 1 şi 0,5 mm pentru a se realiza pă
trunderea apei în zid este nevoie de presiunea 
vântului şi o ploaie puternică, care să creeze un 
film de apă ce să şiroiască pe faţadă. 

- Pentru fisuri peste 0,5 mm este suficientă 
greutatea unei picături de apă pentru a o face să 
pătrundă în fisură. 

- Dacă fisura atinge 4 mm, o simplă ploaie 
oblică duce la penetrarea apei. 

Folosind metodele vizuale de apreciere a 
umid i tăţii (prezentate în cap . III) se va ţine seama 
ca urmele pe tencuială nu constituie un criteriu 
de evaluare a procentului de umiditate. 

La construcţiile vechi aceste urme pot fi de la 
o invazie de apă anterioară şi nu de la un proces 
în desfăşurare. Aceste urme provin în general, 
din alternanţa absorbţiei umidităţii şi evaporării 
ulterioare. Se poate observa acest fenomen la 
zidurile supuse alternativ căldurii şi frigului sau 
curenţilor de aer. Din contră, într-un spaţiu în
chis (puţin frecventat}, rece şi neaerisit, unde 
procentul de umiditate este ridicat nu se remar
că în general nici o deteriorare a tencuielii chiar 
şi în cazurile cele mai grave. 
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Eflorescenţele depind de cantitatea de săruri 
migratoare şi este ridicol să se afirme că un zid 
este mai umed decât altul deoarece eflorescen
ţele sunt mai numeroase. Uneori, urmele de mu
cegai apar în interiorul unui sertar, în spatele 
unei mobile, dar în rest nicăieri . Le este suficient 
să se formeze puţină umiditate, aer stagnant, în 
tuneric şi un strat de,.materii organice . Muce
gaiurile nu pot furniza, deci, nici un indiciu cu 
privire la procentul sau originea umidităţii . Uneori 
apar pe pereţi urme aparente de umezeală, nu
mite fantome, care de fapt sunt săruri sau com
ponente solubile ale zidăriei care face să iasă în 
evidenţă părţile mai reci ale încăperii faţă de cele 
mai calde (de exemplu îmbinările de cărămizi cu 
goluri) ştiut fiind că părţile calde atrag mai puter
nic praful. 

Culoarea maro roşiatic apare pe pereţii cu 
coşuri de fum şi se datorează fie vaporilor de 
apă care condensează , deoarece canalul de fum 
nu este bine izolat, fie ploii care pătrunde prin 
tencuială şi zidăria coşului sau direct prin horn , 
dacă nu are căciulă de protecţie. 

64 *Fig. 1-4, v. p. I, BCMI 4/1992. 

' CAP. V. Metode de eliminare a umidităţii 

5.1. Umiditatea din capilaritate (ascendentă) 

După cum am arătat în capitolele anterioare, 
umiditatea ascendentă se poate datora pânzei 
fr eatice sau apei provenite din precipitaţi i 
meteorice, · canalizării sau alimentării cu apă 
defecte. Pânza freatică nu poate fi eliminată dar 
poate fi deviată sau ct:mtrolată, iar apele pluviale 
pot fi atât eliminate cât şi oprite sau controlate . 

Se disting mai multe tipuri de metode: 
- metode fizice; 
- metode fizico-chimice; 
- metode electrice şi electrocinetice; 
- metode magnetice. 

Metode fizice 

Hidroizolaţie orizontală prin tăierea mecanică 
a zidăriei (fig . 7) . 

Procedeul se bazează pe oprirea ascensiunii 
apei în grosimea zidăriei şi cuprinde următoarele 
etape : 

- desfacerea ten c uielilor afectate de 
umiditate; 
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- tăierea mecanică a zidăriei la 10-20 cm, 
de la nivelul solului pe toată grosimea zidului; 

- introducerea unor plăci hidroizolante; 
- refacerea tencuielilor astfel încât să existe 

schimb de vapori între st ructură şi mediul am
biant (tencuieli poroase) . 

Metoda este eficace dar costisitoare şi difici
lă, fiind recomandată acolo unde pânza freatică 
are un nivel apropiat faţă de cel al fundaţiilor clâ
dirii . 

Când se intervine prin metoda tăierii z1dârie1 
trebuie să se ţină seama că în zona de deasupra 
solului apare un fel de ,,fermoar" a cărei prezen -

SCHEHA ALOC 
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Comp leteQ.zci 
po.rte0- C 

Complete o.. zei. 
pa.rteo.. 'b 

Fig. 6 

Compleho..?.ci: 
po..rtea. B 

\b nu este întotdeauna oportună mai ales în cazul 
cl~tdirilor din zone cu seismicitate ridicată. 
· Hidroizolaţia orientală poziţionată deasupra 

solului nu poate proteja spaţiile de la subsolul 
cl~.1dirii, caz în care, în zona subsolului, se vor 
prevedea canale de ventilaţie, drenaje exterioare 
sau combinaţia lor. 

C;ina/o (lrnnşeo) do ventilaţie 

Există două tipuri de canale: verticale, ame
najate de-a lungul perimetrului exterior al clădirii 
şi orizontale, amenajate la interior sub pardoseală. 

utilo. · 6e tiiere 
o. 'li<iulu 1' 

refo.ee.re Q. 

te.neu ie Iii 

Hid,..oizolo..tie orizonto.Io. 
I 

Fig. 7 
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Cele două tipuri de canale perimetrale 
exterioare sunt: deschise şi închise. 

Verificările cu privire la procentul de umidi
tate, înainte şi după executarea lucrărilor, au 
permis să se constate că tranşeea deschisă di
minuează umiditatea structurii, în timp ce tran 
şeea închisă nu reduce umiditatea, iar în majori
tatea cazurilor grave reprezintă o muncă inutilă 
(fig. 8). 

Dacă umiditatea pătrunde în zid doar prin 
zona A-B, tranşeea închisă oferă o soluţie 
definitivă. 

Dacă zidul nu absoarbe umiditatea doar prin 
zona AB, ci şi prin baza BC, funcţia tranşe e i 

trebuie să fie nu numai de a opri umiditat ea 
laterală, dar şi de a o evacua prin evaporare pe 
cea pătrunsă prin baza sa. 

În acest al doilea caz este necesară o 
ventilare energică a tranşeei. 

Se pare că, în cea mai bună situaţie, evapo
rarea superficială totală a zidului în tranşee va fi 
de 4-5 ori mai mică decât pentru o zonă cores
punzătoare aflată deasupra solului , deci tran 
şeea va trebui să aibă o adâncime de 4-5 ori 
mai mare decât înălţimea atinsă de umiditate8 
din zid. Pentru h = 1 ,2 m deasupra solului ar tre 
bui o tranşee de 5-6 m adâncime. Într-o tranşee 
bine concepută aerul trebuie să aibă o lJmiditate 
relativă mai mare decât a aerului exterior . Nu se 
recomandă să se practice în zidărie mici canale 
verticale care să comunice la bază cu tranşeea 
şi care sunt duse până la o anumită înălţime dea
supra solului în scopul .eccelerării aerisirii. Pen 
tru a activa ventilarea este necesar să se preva
dă canale de tiraj aşa cum se va vedea mai de
parte. 

Tranşeea trebuie să fie continuă, legând 
tronsoane cu însorire diferită sau situate la 

niveluri diferite, astfel încât diferenţa de 
temperatură să activeze tirajul. Se prevăd guri 
de aerisire, fie orizontale, în trotuar, fie verticale, 
în zona inferioară a zidului. 

Lungimea grilelor trebuie să fie de cel puţin 
1 m la 4 m de tranşee pe toată lăţimea tranşeei 
(0,8 +- 0,9 m). Apa de ploaie care pătrunde în 
tranşee se evaporă sau poate fi evacuată la un 
colector prin pante ori prin pompare. 

Grila se va monta puţin peste nivelul 
trotuarului pentru a nu se aduna apa de ploaie 
de pe trotuar în tranşee. 
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Tmttşee (C>lnale) înguste şi închise 

Este vorba de o formă particulară a 
tranşeelor închise în care uscarea este 
accelerată de coşuri de tiraj natural. 

În cursul unei zile de iarnă, rece şi însorită, 
aerul exterior are pe toate feţele clădirii, să 
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presupunem 5°C. Greutăţile coloanelor de aer 
pe grilele de ventilaţie se njllitralizează, deci 
ventilaţia este nulă. (Fig. 9) 

Dacă o ramură a tranşeei se leagă la un coş 
al unei sobe vechi, dezafectate, fiind cunoscut 
că temperatura aerului din coş tinde să atingă 
valoarea temperaturii din clădirea încălzită 
(15°C), se produce un dezechilibru al presiunii 
care duce la accelerarea ventilării (fig. 1 O). 

Aceste consideraţii au dus la conceperea 
unor tranşee cu coşuri de tiraj care să respecte 
următoarele condiţii : 

- canalul creat este perimetral cu lărgimea 
de 25-30 cm, iar adâncimea este cel puţin până 
la pardoseala subsolului; 

- se realizează divizarea în tronsoane 
separate cu lungimea de maximum 30 m; 

- în centrul fiecărui tronson se amenajeaz.ă 
un coş de tiraj înalt de 8-1 O m şi cu deschidere 
cât mai mare posibil; 

- se limitează gurile de aerisire la două pe 
tronson plasate la stânga şi la dreapta fiecărui 
coş; 

- secţiunea minimă a coşului va fi de 
30 x 30 cm. 

Acelaşi coş de ventilaţie, ineficace în cazul 
unei tranşee ordinare, devine eficace în cazul 
unei tranşee înguste. 

O altă raţiune pentru care este necesar ca 
tranşeea să fie îngustă este acela că evaporarea 
este direct proporţională cu viteza aerului şi, în 
consec inţă , la volum de ventilare egal este 
avantajos ca viteza aerului să crească . Trebuie 
remarcat că tirajul este ineficient atunci când nu 
există diferenţe de temperatură ale aerului între 
exterior şi interior. 

Un alt factor important este vântul care 
activează tirajul. Prezentăm mai jos câteva 
exemple de canale de ventilaţie {fig. 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18). 
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Drenajul este indicat de fiecare dată când 
clădirea este fundată pe un teren putin 
permeabil, deasupra căruia se află un sol 
permeabil, apele de infiltraţie putând s~i vin~1 în 
contact cu fundaţ iile suficient timp pent ru a 
pătrunde în clădire prin in f iltratie sau prin 
capilaritate. Se disting mai multe categorii de 
drenaj care sunt în funcţie de debitul pânzei de 
apă freatică şi adâncimea sa, scopul fiind de a 
se scădea nivelul astfel încât apa SEt nu ritinga în 
nici un punct fundaţiile la partea lor inferioara, 
păstrând şi o marjă de siguranţă . 

Se pot deosebi următoarele situaţii: 
- pânzele freatice cu debit redus - stratul 

impermeribil t:>te profund, dar este travPrs ,11 de 
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elemenle 01oc. csm 
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Barierei vertico.I~ poroo.so. cu 
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fundaţii. Soluţia este un dren periferic care să 
înconjoare clădirea. Un caz analog n constituie 
terenurile cu pantă uşoară spre clădire - un dren 
în amonte opreşte infiltrarea apelor spre zidurile 
clădirii (apa de presiune); 

- teren puţin permeabil la nivelul fundaţiilor, 

dar acoperit de un strat permeabil în care se 
acumulează apele de ploaie, neputându -se 
evacua natural. Soluţia este analoagă cu cea de 
mai sus. 

Pânze freatice cu debit important - stratu' 
impermeabil este aproape de suprafaţa solului 
toată suprafaţa clădirii este acoperită cu o reţea 

de drenuri la adâncimea de 60-80 cm sub delaj. 
CE'ea ce împiedi cc.1 urcarea umidităţii. Soluţia se 
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aplică pentru construcţii noi ce se ridică pe 
terenuri cu caracteristicile de mai sus. 

Părţile componenle ale dre11u/u1 

- tuburi ceramice, din beton sau policlorura 
de vinil prevăzute cu fante la partea superioarei. 
Aceste materiale nu sunt atacate de vegetaţii! ~i 
de rozătoare. Diametrul minim trebuie SE1 fie de 
10 cm, panta de ordinul a 2 mm/m, iar lungimea 
nu trebuie să depăşească 100 m. Apa atinge o 
viteză de curăţire suficientăyentru a antrena 
particulele fine; 

- stratul filtrant (filtru invers) este format din 
mai multe straturi de materiale cu granulaţie des
crescătoare pornind de la conducta drenului. 

Căminele de vizitare pot fi din cărămidă sau 
din elemente prefabricate (tuburi din beton) 
plasate vertical pe un strat suport şi închise cu o 
grilă sau capac la partea superioară (fig. 19, 
20). 

Drenurile pot fi poziţionate ca în figurile de · 
mai sus. 

Dren periferic - lângă fundaţie. Această 
soluţie duce la menţinerea unei anumite umiditaţi 
a solului ceea ce poate aduce prejudicii cli:idirii. 
Pe de altă parte, o funcţionare defectuoasE1 
poate duce la inundarea subsolului, înmuierea 
terenului de sub fundaţie şi tasarea acestuia. 

Se adoptă acest sistem în cazul terenurilor 
puţin permeabile, pentru a evita acumularea 
apelor de suprafaţă în zona infrastructurii. 

Dren îndepărtat la 2-3 m de fundaţie. Aceas
ta soluţie este mai bună decât cea precedentă 
deoarece nu atinge clădirea, dar necesită un 
spaţiu mare în jurul clădirii. Un trotuar sau un 
taluz gazonat, cu pantă spre dren, adună apele 
meteorice din apropierea clădirii. Drenul 
îndepărtat se utilizează pentru a opri drumul 
apelor la baza unei pante, pentru a scădea 
nivelul pânzei de apă freatică ori pentru a evita 
urcarea prin capilaritate a apei într-un teren 
permeabil aflat deasupra unei zone 
1m permeabile. 

Puţuri absorbante 

Principiul puţului absorbant constă în 
reinjectarea pânzei de apă drenate într-o pânză 
inferioară. Datorită debitului redus este necesar 
ca puţul absorbant să fie bine întreţinut. Este 
aldituit dintr-un cămin vizitabil (tub de beton) 
care străpunge stratul impermeabil de sol, fiind 
prevăzut la partea inferioară cu un filtru. Pentru a 
evita incidentele, în caz de proastă funcţionare, 
puţul trebuie poziţionat la 10-15 m de clădire, 

preferabil într-un spaţiu verde. Soluţia puţului 
absorbant este puţin recomandată şi se adoptă 
în cazuri excepţionale (fig. 21). 
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Planşee anticondens ş1 ant1capilare 

De multe ori, acolo unde pânza de apă 
freatică este aproape de nivelul terenului, pe 
pardoseală apar urme de umezeală pronunţate 

şi permanente care se datorează capilarităţii. 
Atunci când urmele sunt temporare, ele se 
datoresc condensului. Remediul consti'1 în 
alcătuirea unor planşee ca în exemplele de mai 
jos (fig. 22, 23). 

Tencuieli poroase 

Atunci când procentul de umiditate în 
structură este scăzut, capilaritatea datorându-se 
apelor meteorice stagnante este suficient să se 
desfacă tencuielile exterioare şi, dup ă o 
perioadă de uscare, să 'Se refacă folosind o 
reţetă de mortar care să permită schimbul de 
vapori între structură şi mediul ambiant. 

Prezentăm mai jos câteva date cu privire la . 
tehnologia germană BAYOSAN. 

BAYOSAN este un sistem de tencui;;ilă 
hidrofobă poroasă, aplicabil nu numai clădirilor 
noi, ci mai ales clădirilor vechi şi monumentelor 
istorice, unde pereţii prezintă igrasie. 

Se utilizează următoarea gamă de produse: 

A. Tencuială stropită pentru îmbunăt ăţi rea 
aderenţei. 

B. Tencuială de egalizare. 

C/D. Tencuială dură şi fină. 
Mortarul utilizat este pe bază de tuf calcaros 

vulcanic, var cu puzzolană, nisipuri dolomit ice 
speciale şi ciment. 
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Procedeul de aplicare este următorul: 
- tencuiala veche, deteriorată, se va înlătura 

până la 1 m deasupra nivelului cel mai înalt al 
iqrasiei; 

- se vor curăţa rosturile până la o adâncime 
de 2-3 cm, iar apoi se va curăţa şi suprafaţa 
zidăriei; 

- tencuiala dură sau fină se va aplica în două 
straturi de minimum 1 O mm. 

Metode fizico-chimice 

Injectări 

Metoda constă în practicarea la baza zidului 
umed a unor găuri cu diametrul de 15-20 mm la 
o distanţă de 10-15 cm una de alta şi injectarea 
în zidărie a unor substanţe impermeabilizante 
care creează o barieră orizontală pe calea apei 
ce urcă prin capilaritate. 

Substanţele impermeabilizante sunt răşin i 
sintetice epoxidice, răşini pe bază de siliconi sau 
cimentu ri osmotice. Injectarea se poate face prin 
d1dere liberă sau mecanic . Presiunea la care se 
face injectarea se reglează în funcţie de 
condiţiile de stabilitate ale clădirii. Se începe 
injectarea la o presiune de circa o atmosferă sau 
mai puţin, ajungându-se la presiuni de 3-4 
atmosfere în faza finală, când se manifestă o 
r ezis tenţă la penetrarea substanţei ce se 
injectează în zidărie. În general, pentru zidării cu 
grosimea mai mică de 45 cm, injectarea se 
poate face pe o singură parte a zidăriei, iar 
pentru grosimi peste 45 cm este necesar ca 
injectările să se facă din ambele părţi ale zidului 
(fi~. 24, 25, 26). 
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Metode electroosmotice 

Sistemul se bazează pe diferenţa de potenţial 
naturală ce există între sol şi zidăria clădirii. 
Numeroase experimentări s-au făcut în Elveţia 
(brevet Ernst) şi Olanda. Specialiştii elveţieni au 
determinat, în funcţie de tipul terenului, că 
diferenţa de potenţial între sol şi zidărie este de 
ordinul a 10-100 milivolţi . Experimentări an<iloge 
în Olanda, în terenuri cu ape conţinând seleniu, 
au dus la determinarea unor diferenţ e de 
potenţial de ordinul a 500 milivolţi sau mai mult. 

Diferenţa de potenţial electric, între polul 
pozitiv (solul) şi polul negativ (zidăria), generează 
forţe electroosmotice care tind să transporte 
apa din sol spre polul negativ, adică în z1daria 
din elevaţie. 

Aceste forţe se suprapun celor provenile din 
capilaritatea terenurilor şi care sunt, de 
asemenea, diferite în funcţie de natura terenului. 

.· lonă. cfr. 
c cn a e n .sa. „ c 

Ps~ 

\ 
p~ 

P~e j.:.e. 

Pe 1--t 

Ex.'r.ri con :h r1S 

Procedeul electroosmotic se bazează pe 
principiul inversă rii polarităţii, făcând ca solul să 
devină negativ, iar zidul pozitiv, astfel ca migraţia 
apei să îşi schimbe sensul. Practic se 
procedează în felul următor: 

- se forează găuri în zidărie la distanţe pe 
orizontală de circa 50 cm, poziţionate pe 
verticală la 70-80 cm de teren; 

- se introduc în găuri electrozi din grafit , oţel 
inoxidabil, cupru etc., şi se leagă între ei printr-un 
conductor electronic: 

- dispozitivul astfel format se leagă la o priză 
de pământ (fig. 27). 

De fapt, există două tipuri de electroosmoză: 
pasivă şi activă. 

Electroosmoza pasivă utilizează doar 
diferenţa de potenţial între sol şi zidărie, pe când 
electroosmoza activă introduce în circuit o sursă 
de energie electrică (fig. 28). 
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Metode magnetice 

Procedeul AOUAPOL 
Este o metodă relativ recentă {1983), care 

constă în polarizarea câmpului magnetic terestru 
prin intermediul unui aparat inventat de Wilhelm 
Mohorn din Austria . 

Procedeul a fost prezentat pe larg în BCMI 
nr. 2/1991. 

Metode de combatere a umidităţii din condens 

Vaporii de apă se găsesc în aer în diferite 
concentraţii şi presiuni parţiale . Suma presiunilor 
parţiale ale aerului şi vaporilor de apă constituie 
presiunea totală a amestecului aer-vapor r. 
Presiunea maximă sau presiunea de satura\re 
într-un volum dat este determin a t ă de 
temperatură . În mod normal, ambientul nu se 
găseşte în condiţii de saturaţie şi, deci, 
presiunea parţială a vaporilor este inferioara 
celei de saturaţie. Atunci când presiunea parţiala 
a vaporilor este superioară celei de satura\ie sfl 
produce condensul (fig. 29) . Zidurile nu 
constituie o veritabilă „barieră" în calea vaporilor 
şi dacă există diferenţe de presiune între interior 
şi exterior, se produce o migraţie a vaporilor prin 
structură, care în funcţie de diferenţa de 
presiune este direct proporţion a l ă cu 
permeabilitatea şi invers proporţion ală cu 
grosimea materialului străbătut. 

Prezentăm mai jos câteva cauze şi remed ii 
ale umidităţii din condens: 
SEZONUL: iarna. 
CAUZA evaporare provenind din pereţi şi 

pardoseală (din capilaritate) . 
REMEDII eliminarea cauzelor evaporării, daLa 

SEZONUL: 
CAUZA 

REMEDII 

SEZONUL: 
CAUZA 
REMEDII 
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este posibil, sau uşoară ventilai e 
naturală . 

iarna. 
ardere liberă a combustibililor (gaz 
metan), lucrări umede . 
eliminarea vaporilor de apă prin 
hote, ventilare natural ă prin canale 
special create, ventilare mecanică 
sau tencuieli poroase. 
iarna. 
protecţie termică insuficient ă. 
înlocuirea materialelor cu inerţie ter
mică mare (marmură, gresi.e, be· 
ton). sau cel puţin acoperirea lor 
astfel încât să nu mai fie în contac t 
direct cu aerul înconiurător: reld
cerea izolaţiei termice; încălzire m<ti 
intensă. 

SEZONUL: 
CAUZA 

REMEDII 

SEZONUL: 
CAUZA 

REMEDII 

SEZONUL: 
CAUZA 
REMEDII 

vara. 
pereţi sau planşee umede, datorită 
umidităţii ascensionale, în spaţiile 

neîncălzi te iarna. 
suprimarea ascensiunii capilare; îm
bunătăţirea izolaţiei termice; încăl
zirea uşoară a spaţiului. 
vara. 
structură cu inerţie termică ridicată 
sau încăperi situate la subsol. 
îmbunătăţirea rezistenţei termice; 
ventilare naturală; încălzirea uşoară 
a spaţiului. 
primăvara şi vara. 
încălzire insuficientă iarna. 
creşterea rezistenţei termice; încăl
zire uşoară toată primăvara şi vara 
sau încălzire puternică toată iarna, 
prelungită (atenuat) până în aprilie, 
mai. 

IOAN MAREŞ 
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Resume 

L <irllcle p+osente Ies problemes concernant l'humidilil 
dnns Ies bâ11ments declares monuments historique s, 
l'Xpl1q llant Ies cnuses, Ies cffects el Ies methodes a 
cnmbnlre Ies diferenls types d'humidite. On a voulu donner 
.iux specia listcs inlcresres quelques reperes regardant ce 
p1obln111e essenl1cl pour la restaurat1on des monumentes 
h1:-.lt>nqu1•S. 
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Instrucţie, educaţie, perfecţionare 

DESPRE PLANIFICAREA URBANĂ ŞI OCROTIREA PATRIMONIULUI ÎN ISRAEL 
Convorbire cu arhitectul JOE SEVITZKY 

Notă biografică: 

JOE SEVITZKY s-a născut în S.U.A„ în anu l 
1929; a studiat la Universitatea din Illinois , al 
cărei diplomat în „Arhitectură şi inginerie" a 
devenit în 1951 . 

A studiat de asemenea la celebrul 
MASSACHUSSETS INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY - unde l-a avut printre a lţii ca 
profesor pe reputatul arhitect KEVIN LINCH. A 
absolvit această facultate în 1958. 

În anul 1960 s-a stabilit în ISRAEL (lucrând 
căţiva ani, alternativ în S.U.A. şi în Israel), iar de 
aproape 20 de ani lucreaz ă în cadrul 
Departamentului de Planificare Urban ă a 
Municipiului Ierusalim (TOWN PLANNING 
DEPARTMENT OF JERUSA~EM 

MUNICIPALITY). 
Este membru ICOMOS din 1989, iar de un 

an de zile deţine funcţia de Trezorier al 
Comitetului ISRAEL al ICOMOS (Treasurer of 
the ISRAEL Chapter for the rcOMOS) . 

Această convorbire am consemnat-o în ziua 
de 23 August 1992, în biroul lui JOE SEVITZKY 
de la etajul al unsprezece lea al imobilului cu 
birouri al Municipiului Ierusalim, de pe Herzel 
Street, în Down Town . 

DAN IONESCU: Ştiu deja că în Israel există 
o legislaţie anume privind activitatea de 
construcţii şi urbanistică - mă gândesc şi la 
uimitoarea machetă 1: 500 a Ierusalimului ' 
despre care ne-aţi spus că „ţine pasul" cu toate 
proiectele aflate în studiu. Ne-a r interesa să 
aflăm cum funcţionează această legislaţie, ce 
prevederi are, ce organisme sunt implicate? ... 

' Macheta a fost confec\1onată de-a lungul a 20 do oni 
de către grupuri de studenţi de la Bezalel, Academy of Art 
and Design (Ierusalim) - (n . a) . 

JOE SEV/TZKY: Ei bine, iată ce face 
Departamentul de planificare urbană 2

: 

inspectează, controlează şi aprobă ridicarea de 
cli:1di ri conform planului de dezvoltare urbană -
caci in Israel această activitate este centralizată, 
dar nu în sensul unui dirijism, ci avem de-a face 
cu două fe luri de acţiuni: pe de o parte 
propuneri iar pe de alta discuţii la diferite feluri 
de acţi uni . Propunerile-primite de la diverşi 
întreprinzăto ri -
sun t cân t ăr it e în cadrul unor departamente 
simi lare cu acela în care lucrez, iar discuţiile 
privind oportunitatea de a construi sau nu, se 
desfaşoară de la caz la caz, între autorităţile 
superioare (unde este nevoie, are un cuvânt de 
spus şi ministerul de resort) şi autorităţile locale, 
municipale sau comitetele naţionale. 

Acestea din urmă iau decizii mai ales în 
privinţa autostrăzilor, căilor ferate, aeroporturilor, 
a distribuirii populaţiei, a activităţilor în 
econorrie, etc. Noi moştenim acest sistem de la 
britanici care ... 

O.I.: Iertaţi-mă că vă întrerup. Aceste discuţii 
cum se desfăşoară? Cineva anume hotăreşte că 
„trebuie aşa sau aşa" că se va face „într-un fel 
sau altul"? Sau ... 

J.S : Ei, nu -i vorba de aşa ceva decât în 
privinţa implantărilor şi nici chiar atunci nu merge 
astfel. Putem vorbi de compromisuri, sau mai 
bine spus, de „mici înţelegeri"! 

Adică, cei de la Comitetul local 11 X" propun 
un anumit program de arhitectură şi o 
construcţi e cores punzătoare, cu care 
proprietarul de teren „ Y" nu este de acord, iar 
Departamentul de Planificare Urbană „Z" îl 
ag rează, dar nu întru-totul. 

' Mai jos prescurtat TPD (de. la forma engleză: TOWN 
PLANNING DEPARTMENT) - (n. a) 
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După ce T.P.D.-ul analizează seriozitatea 
propunerii, vine cu o contra-propunere care să 
împace primele două părţi, ş . a.m.d. 

Uneori trec ani de zile până când se cade de 
acord, mai ales dacă cel care dă banii nu se află 
într-una dintre cele două părţi implicate direct! 
Iar discuţiile, de cele mai multe ori, iau 
caracterul unor „tratative", cu tot dichisul lor. 

O.I .: Vorbeaţi de sistemul britanic de 
legislaţie urbană-aş dori să-mi spuneţi cum a 
fost acesta transpus la realităţile din Israel şi 
dacă a existat vreun plan director al Ierusalimului 
înainte de Mandatul Britanic? 

). S.: Într -a devăr, legislaţia din timpul 
Mandatului Britanic - deci dintre 1917 şi 1948 
s-a întemeiat pe acea British Law of Planning 
and Building din anii 1930. Înaintea acesteia a 
existat o altă lege inspirată tot după cele 
britanice - rezultat al activităţii unei comisii 
(strămoşul actului departament din care fac 
parte), Ierusalim, Town Planning Comission sub 
autoritatea lui Palestine Town Planning 
Ordinance. Tot în urma activităţii acestei comisii, 
s-a putut realiza şi întâiul Jerusalem Zoning Plan 
(Planul de Zonificare al Ierusalimului). 

Şi cum Ierusalimului este un caz aparte, i s-a 
dat o atenţie specială încă din prima clipă a 
cuceririi sale de către trupele Generalului 
Allenby 3

, Legea Britanică interzicând orice 
intervenţie în Old City şi în zona imediat 
înconjurătoare, declarată zonă de protecţie a 
Oraşului Sfânt . 

Astfel, în Ierusalimul istoric nu s-au îngăduit 
decât clădiri cu 2-3 etaje din piatră (abundentă 
pe aici) cu mici grădini în jur etc„ deci un control 
foarte riguros al dezvoltăi;ii lui Old City şi al lui 
Down Town„ 

O.I. : Acest Down Town când a început sâ se 
dezvolte? În secolul al XIX-iea sau mai înainte? 
Şi a avut o evoluţie spontană sau prestabilită? 

J.S.: Mai ales în veacul al XIX-iea şi în directă 
legătură cu Jaffa Road, principala arteră a Pales
tinei unind portul Jaffo (Jaffa) cu Ierusalimul şi 
mai încolo cu Ammonul, Damascul Alepul, etc . A 
evoluat spontan, fiind precum „un balon de 
oxigen" pentru Old City, îngăduindu - i să 
supravieţuiască şi să iasă din lâncezeala 
letargică în care se cufundase de la sfârşitul 
Cruciadelor. 

' A intrat în Ierusalim la 11 Decembrie 1917; G-ral {apoi 
Mareşal), Edmund Allenby (n. 1861. dec . 1936). 
comandantul for\elor britanice în Palestina 1917 -1918, a 
cucerit Ierusalimul ş1 Damascul. Înalt comisar în Eg1pl Înlrc 
1919-1925, a aplicat tr?tatul Anglo-Egiptean din 1922 (n .al 
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Dar , există şi câteva cartiere cu plan 
prestabilit din acea epocă-cuprinse în Down 
Town - cum ar fi Lord Montefiori Ouarter (primul 
cartier construit anume pentru evrei, mai ales cei 
săraci), Teuton 's Ouarter (în German Colony}, 
Greek Colony, etc. 

O.I.: Ce s-a petrecut după încheierea 
Mandatului Britanic asupra Palestinei? 

J.S. Deja ştii că Britanicii au împărţit Palestina 
în două, West Palestine (Israelul) şi East Pales
tine (Iordania). Odată cu întemeierea Statului 
Israel, în 1948, au apărut mari dificultăţi de 
cazare a valurilor de emigraţi veniţi din Europa 
(cu precădere) şi din lumea arabă. Cu toate că 
Legea Britanică asupra Planificării Urbane şi 
Construcţiilor a rămas în vigoare (până acum), 
autorităţile de stat au fost nevoite să înceapă 
programe de construcţii de masă, posibil a fi 
ridicate foarte repede. 

De aceea în noile cartiere (outskirts şi 
neighbourhoods) ale lui Down Town s-a 
co nstruit aşa cum se construia după război 
peste tot în Europa şi în restul lumii, singura 
diferenţă fiind că se respecta Legea Britanică 
privitoare la regimul de înălţime (4 -5 etaje), 
privind materialele de construcţie (piatra şi 
înlocuitorii din piatră, ma~ ales pentru faţade}, 
micro-zonificarea etc„. lnsă datorită fluxului 
neîntrerupt de emigranţi, s-a renunţat rapid şi la 
caracteristica definitorie a Ierusalimului istoric -
folosirea pietrei - şi s-a întrebuinţat cimentul şi 
betonul armat (utilizare extinsă apoi în tot 
Israelul). 

În sfârşit, în 1948, în urma războiului cu 
Statele Arabe, Ierusalimul a fost ocupat de 
iordanieni, iar noi ne-am retras; până în 1967 
activi tatea de construcţii - cu rare excepţii - a 
stagnat. 

Iordanienii n-a veau nici fonduri şi nici 
interesul să dezvolte Ierusalimului (mai ales că 
era împărţit în două şi străbătut de nenumărate 
fâşii pustii, aşa numitele „no man's land"). După 
1967 , suferind din nou o puternică presiune a 
emigranţilor, au fost necesare noi locuinţe, dar 
de data aceasta s-a conceput construirea lor în 
cadrul unei megastructuri„. 

O.I.: Deci un fel de super-urbanism ... 
J.S.: Aproape „. Întra-adevăr s-a luat în 

consideraţie întregul teritoriu al statului Israel , 
planificându-se operaţiunile de construcţie în 
fiecare din regiunile ţării. 

O.I. : Încă o întrebare despre locuinţele 
individuale. Când d-na arhitect Ester Niv-Hrendel 
ne-a arătat Gilon-ul, am văzut şi câteva parcelări 
cuprinzând duplexuri, triplexuri, fie izolate (puţine la 
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număr), fie cuplate, fie înşiruite. Aş dori să ştiu 
de ce se aseamănă cu cele din Europa? 

J.S: Ştiu la ce te referi! De câtăva vreme se 
petrece un fenomen interesant: foarte mulţi 
cetăţeni îşi doresc o locuinţă personală şi, dacă 
se poate, să semene cu locuinţele unifamiliale 
din Europa (sau cum le zic englezii „cottages"). 

Şi această efervescenţă a cuprins tot Israelul! 
Ciudăţenia este că această modă de a avea o 

locuinţă de tradiţie europeană i-a cuprins şi pe 
Arabi! Nu-i mai puţin adevărat că şi la arabi se 
observă o „mutaţie'': unii dintre ei au început să 
preia aidoma modelul casei europene cu 
şarpantă învelită cu ţiglă! În timp ce unii evrei au 
şi ei tendinţa de a prelua tipul casei arabe 
tradiţionale! 

O./.: În ultimii ani s-a făcut vreun plan director 
al Ierusalimului? 

J.S.: Da. Acum 3 ani un arhitect francez a 
realizat un astfel de plan, arătând că este posibil 
să se construiască clădiri cu şase niveluri în 
Down Town. Dar nu este decât un „advisory 
plan""! 

O. I.: Spuneţi - ne acum câte ceva despre 
problemele patrimoniului istoric al Ierusalimului. 

J.S.:Toate urmele trecutului, indiferent de 
mărimea şi categoria lor, mai vechi decât anul 
1800 sunt apărate şi ocrotite prin lege şi sunt 
proprietatea lui ANTIOUIT/ES AUTHORITIES. 

Aceste mărturii ale trecutului au statut de 
National Historic Site. Cele care sunt databile 
după 1800, în general sunt în grija autorit~ilor 
IOC§lle, care au obligaţia de a le păstra şi apăra. 

ln ceea ce priveşte Ierusalimul, despre care 
deja am amintit că are un statut aparte, cu toate 
distrugerile prin care a trecut, deţine încă un 
număr foarte însemnat de astfel de mărturii. 

Cea mai amplă operaţiune de renovare şi res
taurare s-a făcut în inima lui Old City, în Jew1sh 
Ouarter în anii '80 şi rezultatele au fost 
remarcabile. 

O altă, situaţie avem în Oown Town„ Aici 
s-au făcut nenumărate planuri pentru pastrareci a 
cât mai multor clădiri şi ansambluri urbane -
întocmindu-se şi o listă, dar înct1 nu este 
suficient pentru că multe clădiri valoroase au 
rămas în afara listei. 

O.I.: O adevărată goană pentru prezervare, 
nu? 

J.S.: Exact! De exemplu, s-au aprobat 
planurile pentru renovarea cartierului German 
Colony, construit ca atare într-a doua jumătate a 
veacului al XIX-iea, în jurul micii comunităţi a 
Cavalerilor Teutoni . Acest cartier este ocrotit 
prin lege. În ansamblul său noile construcţii s-au 
îngăduit numai în spaţiile libere dintre vechile 
clădiri şi cu condiţia păstrării a cât mai mult din 
caracterul său specific. Fiecare proprietar are 
dreptul (în funcţie de importanţa economică a 
zonei) să-şi supraetajeze casa cu 2-3-4-5 etaje, 
proprietarii sau urmaşii lor au bine învăţată 
această lecţie, dându-ne de furcă când noi le 
explicăm că nu întotdeauna ceea ce s-a 
pronosticat în studiul economic anexat 
prevedirilor de dezvoltare urbană din timpul 
Mandatului Britanic, mai este valabil şi acum. 

De aceea, sunt destule situaţiile în care 
suntem nevoiţi, conform prevederilor aceleiaşi 
Legi Britanice, să-i despăgubim pe proprietari 
pentru etajele pierdute!. 

D. I.: În încheiere, aş dori să ştiu ce se 
întâmplă cu spaţiile verzi din Oraşul Sfânt? 

J.S.: O întrebare foarte bună! Până acum 4-5 
ani erau foarte multe spaţii verzi în jurul 
Ierusalimului şi . „ (scoate o hartă colorată a 
oraşului şi a împrejurimilor sale)„., iată aici cum 
se prezintă anul acesta situaţia! (Într-adevăr, 
zonele verzi erau reduse la jumătate şi rezultă că 
in viitor se va da o bătălie grea pentru a păstra 
cât mai multe). 

Din cauza valului de evrei ruşi, foarte multe 
micro-cartiere vor fi amplasate în aceste zone 
verzi. De aceea, noi am prevăzut-şi ne-am 
gândit la aceas1a încă de acum câţiva ani, luând 
în considerare şi lipsa activităţilor industriale dar 
şi de dezvoltare a principalelor localităţi din jur, o 
extindere a Ierusalimului mai ales spre Sud şi 
spre Vest, în primul rând spre Bethleem şi spre 
Bethsahur ... 

O.I. t0ulte mulţumiri . „ 
J.S . Iţi mulţumesc la rându-mi şi îţi doresc 

numai succese la şcoală, şi transmite salutul 
meu cordial specialiştilor de la Direcţia 
Monumentelor din România ca şi celor de la 
1.C.O.M.O.S. 

13.Xll.1992 
DANIONESCU 

student-arhitect 
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Izvoare 

MOŞII, SATE, TÂRGURI ŞI ORAŞE 

III . TÂRGU-NEAMŢ* 

Alături de alte mărturii documentare şi de to
ponimele locale, planurile inginereşti de hotărni
cie cu ridicările lor topografice ne oferă date 
foarte importante despre trecutul istoric şi arti s
tic al oraşului Târgu-Neam\ . 

Ele vin să confirme tradiţia locului despre 
existenţa unui sistem întreg de fortificaţii, pe 
care se întemeia liniştea oraşului din apropierea 
cetăţii cu acelaşi nume, sprijinită şi ea pe alte 
„cetăţui", cu străjuiri pe toate direcţiile . O analiza 
sumară întemeiată pe studiul materialelor 
cartografice din secolul trecut şi recunoaşterea 
reliefului vine să confirme legendele atât de 
stăruitoare din perioada romantică, care a l ă turi 
de inexpugnabila cetate de piatră amintesc şi de 
alte „cetăţui" şi „castele", cum ar fi acelea ale 
satului alăturat, Vânătorii şi alte înt ă rituri din 
drumurile Fălticenilor, Paşcanilor şi Romanului , 
sau chiar spre mănăstirea Neamţ, dacă nu se 
vrea să se spună că şi aceasta este construita 
pe locul unei alte fortificaţii; şi s-ar părea că 
tradiţia nu greşeşte prea wult„. 

Vatra ştiutului Târg al Neamţului ne apare le
gată pentru totdeauna de hotarele moşiei pe 
care se află şi de istoria cetăţii pe lângă care du
rează . Din începuturile sale, vechiul „ târg al 
plaiurilor", cum era recunoscut din vechime, 
ocupă locul de sub culmea Dealului Pleşul, într-o 
poziţie strategică rar întâlnită, ocrotit de o confi 
guraţie geografică foarte favorabilă şi de un sis
tem de fortificaţii dintre cele mai ingenioase, în al 
cărui ansamblu amenajarea cursului Ozanei cu 
canale şi iezituri importante juca de asemenea 
un rol deosebit. 

Fizionomia oraşului din prima jum ă t <11e a 
secolului al XIX -iea, marcată în bun ă parte de 
trecutul cetăţii, ne este bine cunoscută din 
sursele documentare , din tradiţiile atât de 
bogate, ca şi 

• Schi\ă de studiu de dezvoltare urbanistică 
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din câteva planuri de hotărnicie ale vremii, unele 
dintre ele studii economice sau de sistematizare 
a aşezării, care ne indică în mod corect structura 
reliefului şi hidrografia zonei, relaţiile cu vecinătă
ţile şi reţeaua stradală cu toate dotările . Drumu
rile principale sunt cele din totdeauna, ţinând să 
lege aşezarea cu principalele târguri, curţi dom
neşti şi ce t ăţi din vecinătatea imediată, cu târgu
rile) Pietrei, Romanului şi Bacăului, cu laşul şi 
Suceava. 

Vechiul domeniu al cetăţii includea satele pe 
care documentele le numesc „drept domneşti", 
ascultătoare de cetate, care aveau pe seama lor 
nu numai munca şi întreţinerea garnizoanei aces
teia, ci chiar susţinerea cu contingente proprii a 
altor „cetăţi" şi „cetăţui" prevăzute, la rândul lor, 
cu anume lucră ri de fortificaţii, ca şi alte puncte 
de observare din împrejurimi. 

Se crea astfel un sistem unitar de stăpânire şi 
apă rare a teritoriului, întemeiat pe o reţea de 
com unicaţii bine controlată, cu drumuri de 
tr ece re „şicana te", continuu urmărite de 
„privighe tori ", de pândari şi vânători, toate 
reunite printr-o reţea poştală bazată pe folosirea 
păsărilor dresate, a şoimilor, porumbeilor şi 
turturelelor , măiestrie ce revenea îndeaproape 
unor sate specializate, în aceste preocupări. 

I . Vatra oraşulw Târgu·Neamţ cu vecinătăf lle; restituţie 
dupa plnnurt nesem11afe ş1 nedatate (atribuite perioadei 
1835-1840) care pot (1 considera te reambulări ale unor 
ndic.in 111111 vechi. Oe remrircat fortificaţia 11umită „Cetăţuie" 
~1 loc;u/ „Como,,'' d111 ;ipropierea Cetăţii Neamţului, precum 
~1 po/1(1A ocup:ită de „Locul privighetorului", În partea de 
,;vc/-.•st a oraşulw. Î11co1111irnt de ape. 

2. Vatm omşu/111 Tri1gu·Neamf cu vecinătă/1le, după 
pt;,nu/ ~L·rdarulw ScMlat Osvat, anul 1846; de remarcat 
'"'·~"mb/ul forttf1c;iţ11/or alcătuit di11 Cetatea Neamţului, 
CC'tiiţu111 Vâniitonlor, Dealul Porumbului ş1 „Locul 
pnv19hetorulu1"; ordo11area oraşului În penoada 
11!gul,.n1011tară iş1 găseşte un corespondent in preocuparea 
prmtru orga11izarea în mod asemănător a suburbiilor şi a 
tlldhalalFJ/or. a aşez<lf!/or săteşti din vecinătate. 
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Odată cu distrugerile pricinuite de incendiul 
din vremea lui Constantin Cantemir, din a cărui 
poruncă i s-a pus foc ', târgul medieval de lângă 
cetate suferă o mare decădere . Vechea moşie 
domnească a Târgului Neamţ după anii 1700, 
1752 şi 1757 trece în proprietatea Mănăstirii 
Neamţ , cu vatra târgului şi cu livezile de poame 
şi cu pădure, şi cu mori şi tot câ111pul.„ ", iar la 
1814, din poruncă domnească o parte din tere
nuri se repartizează populaţiei îndreptăţite să pri
mească pământ. 

Multă vreme, fostul oraş de lângă Cetate ră
mâne cunoscut mai mult ca un târg sezonier în 
care îşi găsesc statornicie oierii veniţi din preaj 
ma Săliştei Sibiului, formând mahalaua „Tuţueni
lor", care aduc cu ei meşteşugul sumănăritului ; 
ei rămân recunoscuţi prin ţesăturile lor de lână, 
fabricarea uleiului de seminţe de cânepă, a brân 
zeturilor etc. Evreii vin şi ei aici la sfârşitul seco
lului al XVIII -iea să învioreze târgul a cărui pros
peritate se arată foarte promiţătoare . Altădată 
această prosperitate se întemeia pe dezvoltarea 
meşteşugurilor cerute de spijinirea cetăţii şi pe 
privilegiul recunoaşterii ca punct de vamă pentru 
schimburile cu Transilvania. 

Oraşul continuă să se reclădească . Negusto
rii îşi zidesc casele cu beciurile, prăvăliile şi 
toate dependinţele lor cu piatră luată din zidurile 
cetăţii ruinate 2

• Împiedicarea lor pare cu neputin
ţă, întrucât este mai uşor să construieşti cu pia
tră scoasă gata decât să încerci să faci cărămi
dă aşa cum o cer regulile de fabricaţie privind 
arderea, formatul tiparelor şi mărimea rezultată 
după ardere. Se cereau apoi respectate regulile 
de zidire, cu grosimea pereţilor, mărimea rosturi
lor şi proporţia diferitelor cărămizi de trebuin ţă 
pentru ziduri, pentru „ boi.tă de mână", pentru 
sobe şi pardoseli etc 3• • 

Toate aceste reguli până la urmă trebuie res
pectate , pentru că se dispune o verificare a tutu
ror fabricilor de cărămidă, cerându-se prezenta
rea de rapoarte, observaţii şi propuneri. Răspun
zători de îndeplinire nu sunt alţii decât arhitecţii 
şi inginerii Brandel, Kugler şi Frunză, autori a nu
meroase lucrări în Principatul Moldovei '. 

' Satul Vânători preia din paraclisul Cetăjii , i11a1nle de in

cendierea ei, icoanele şi tâmpla spre a le pastra în bisern;;i 
sa de lemn, unde le-am găsit şi noi în anii 1956-1957. Astiw 
fragmentele acestei tâmple, dezmembrată, se află în muzeul 
de la mănăstirea Neamţ. 

' La jumătatea secolului trecut, oraşul ajunge să aibă 8 
biserici ortodoxe, un paraclis la spital şi o capelă calolică , 
evreii au 9 sinagogi şi mai multe case de rugăciuni. cu L111 \1n
tirim al lor. 

'Arhivele Statului. Buc ., fond Lucrăn Ptiblice. O. 
182/1861 , f. 234-238. 

'Arh. Stat„ Buc„ fond Lucrări Publice, D. 269/1859, 
f. 72. 
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Se repetă mereu vechile dispoziţii ca 11 locuri
lor slobode" de prin judeţe să li se aranjeze liniile 
uliţelo r în formă regulată; acestei operaţii, reluată 
şi în anul 1858, i se pot include şi locurile statu
lui de care se va avea nevoie în jurul oraşelor; nu 
pot fi însă cuprinse în această dezvoltare a ora
şelor locurile de păşune ale izlazurilor obşteşti" . 

O circulară din 1859 către Eforiile oraşelor 
din toată Moldova pune în vedere că toate lucră
rile obşteşti din târguri şi oraşe trebuie să se fa
că numai cu autorizaţie şi anunţare prin batere 
de darabă şi anunţ cu afişe; nici o întreprindere 
de zidire nu este învoită să lucreze decât cu le
giuita autorizaţie 8 

.•.. 

Pentru clădirea binalelor cerute de înfrumuse
ţarea politiilor, „arhitectul en chef'' pregăteşte 
modeluri de ridicarea planurilor de uliţe de prin 
târguri, care trebuie litografiate şi trimise arhitec
ţilor competenţi ca regulă şi povăţuire în aplicaţia 
lucrărilor ce se întreprind. 

Aceste modeluri, trase în litografia lui Parteni 
din laşi în 30 exemplare, sunt trimise la acele po· 
litii unde sunt angajaţi arhitecţi, arătându-se că 
aceştia trebuie să extragă copiile lor, spre a fi ur
mate cu neabatere. 

Reiese că litografiile respective înfăţişau o se· 
rie de patru planşe cu modeluri de planuri pentru 
zidirile hotărâte a se înfiinţa pe deosebite uliţe, în 
funcţie de însemnătatea lor. O altă planşă înfăţi· 
şa un model de felul cum urmează a se ridica 
planul de si1uaţie al oraşului, numit plan cadas· 
trai, de către un „înadins"inginer. 

Lucrările acestea edilitare de la Târgu-Neam\ 
se înscriu de fapt unui program din anul 1849, 
ca reluare a unei acţiuni de ordonare a oraşelor , 
iniţiată chiar din 1845 7 • Se cer mereu rapoarte 
asupra pieţelor şi a uliţelor publice, a măsurilor 
impuse, trebuind să se supună şi toţi particularii. 
Acesta este programul de „cele dintâi măsuri ce 
trebuie a se lua pentru regularea, aerisirea şi în· 
frumuseţarea" Capitalei, program pe care tre· 
buiau să-l respecte şi celelalte oraşe şi târgurile 
de prin judeţe. Peste tot se cerea 11paveluirea' 
uliţelor cu piatră cubică şi privegherea statornică 
pentru desfiinţarea barăcilor şi regularea zidirilor 
viitoare, deschiderea de pieţe de paradă, pieţe 
publice în puncturile cele mai 11 populoase" şi mai 
principale, pieţe în capătul barierelor cu locuri 
pentru depozitarea lemnelor şi a furajelor, pieţe 
pentru zarzavaturi, pentru desfacerea chereste· 
lelor şi a altor producte etc. 

' Arh . Stat„ Buc„ fond Lucrări Publice, D. 109/1859 
f. 2 s1 următoarele 

' Arh . Stat„ Buc „ fond Lucrări Publice, O. 195/1859. 
'1nlreg dosarul 

' Arh . Stat. , Buc „ fond Lucrări Publice, D. 43/1849, 
inlrefJ dot'>anil . 
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-;coră de 20 stj -:: un ţol 

\Or) 2CO 
Pclm'1 Gospud 

Cunoaştem demersurile de aplicare a acestor 
năsuri în oraşe ca Botoşani, Bacău , Bârlad, 
:ocşani, Fălticeni, Huşi etc, ca şi în oraşele fos
elor colonii din Basarabia, Ca,11ul, lsmail , Chilia 
/eche, Vâlcov şi altele asemănătoare. În ce pri 
reşte situaţia oraşului Târgu - Neamţ , putem 
;pune că suntem într-un moment în care se ridi
:ă o suită întreagă de planuri de acest fel. 

Dar, cel puţin în parte, măsuri le de restructu
·are a reţelei stradale, cu aducerea îmbunătăţiri
or cuvenite, pornesc adesea chiar din partea lo
:uitorilor urbei . Unul, de pildă, ca proprietarul 
~nton Ioan înfiinţează şi el o uliţă în Târgu-Neamţ 
ii cere să vină arhitectul să o înlinieze şi să hotâ
rească şoseluirea ei conform ordinelor, pe un 
plănişor" „. 

Potrivit planului întocmit, este nevoie a se lua 
e la domnul Moşel luster o fâşie de 31 stânjeni 

o lăţime de 3 stânjeni şi 1 /2 palme de pământ 

ntru a se îndrepta acea uliţă, care va dobândi, 
astfel o lumină de 5 stânjeni şi 1 /2 palme. Planul 

3. Vatra oraşult11 Târgu-Neam(, detaliu din Planul cadas
lrnl întocmit de J. Fux fa scara cca. 1: 1.650 (post 1862?). 
De remarcat structura stradală cu reţeaua de lotizări a 
vech1ulu1 cen tru, Înregistrată fn perioada regulamentară şi 
postreg(Jlamentară, amenajarea cursurilor cu instafa(iife lor şi 
locul pe care ii ocupă Mahalaua Ţuţuenilor cu fabricife ei, 
locul feredeului lui Vasile Vodă 11i poziţia spitalului, farmaciei 
ş1 şcolii. 

astfel întocmit cu schiţa respectivă, trebuie trimis 
spre aprobare municipalităţii acestui oraş 8 • 

În anul 1861 postul de arhitect al acestui oraş 
fiind vacant, se solicită să fie preluat de arhitec
tul oraşului Fălticeni , întrucât aceste oraşe se 
află cu deosebită apropiere unul de altul. Deşi 
refuzat la început, arhitectul Udriski al Fălticeni
lor, în final, este acceptat să gireze şi oraşul 
Târ"gu-Neamţ. 

ln această vreme, sunt prezenţi la Târgu
Neamţ cu lucrările lor particulare şi alţi arhitecţi . 
Dintre realizările mai importante trebuie să amin
tim construcţia în anul 1860 a fabricii de postav 
a fostului ministru, colonelul Mihail Kogălnicea-

' Arh. Stal., Buc., fond Lucrări Publice, D. 182/1861, f. 
234-238 . 
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Planul topografic al moş1e1 Târgu Neamţului, întocmit de 
serdarul $cariat Osvat, geometrul /mutulw, anul 1846. 

nu, după proiectele arhitectului Brandel. Fabrica 
aceasta are însă mult de suferit din pricina altei 
lucrări, făcută pe urmă, mai sus, de căire 
mănăstirea Neamţu cu ~oara Drista (tot o fabri
că de postav, cum o arată numele), a cărei gârlă 
ameninţă, de fapt, tot oraşul. 

Arhitectul Brandel este desemnat să întoc
mească proiectul pentru înlăturarea acestui peri
col, de urmărirea acestei lucrări răspunzând din 
partea Ministerului lucrărilor publice arhitectul 
Cazaban. Se proiectează realizarea unui canal 
săpat pe o distanţă de 135 stânjeni, prevăzut de 
o parte şi de alta cu câte două rânduri de taraci, 
cu căptuşeală de brad şi umplutură de prund 
mare, cu fascine. La lucrările acestea, din partea 
de jos a oraşului, sunt aduşi să lucreze şi locui
torii satelor de pe moşiile mănăstirii Agapia. Pen
tru aceste lucrări este nevoie să fie făcută la faţa 
locului o maşină de bătut taracii . 

Pe acest şantier, se produc multe nereguli în 
care este împricinat direct şi arhitectul Brandel. 
Constructorul Stack mărturiseşte că a depus 
toate silinţele pentru consolidarea poziţiei fabric1i 
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şi să împiedice răul ce ameninţa târgul, prin fa 
cerea de fascini şi alte îndatoriri, dar se plânge 
de Brandel că nici până la acea dată nu-i răs· 
punsese banii cuveniţi. Dar, de fapt, nici Branda 
nu primeşte nimic pentru această lucrare. Cu· 
noaştem că, în final, năvălirea apelor nestăpânit~ 

distruge în întregime fabrica de postav ca şi alt! 
instalaţii ale oraşului „. 

Despre inginerul Iosif Brandel, supus pru 
sian, ştim că este preocupat acum cu ridicarei 
planului pentru facerea şoselei şi „linierea" uliţe 

din susul oraşului Tecuci şi, totodată, însărcina 

să meargă şi pe la mănăstirile Neamţu, Vărate 
cui şi Bisericani , spre a examina propunerile d! 
lucrări ale acestora. 

În mai 1862, el apare angajat, poate numa 
temporar, şi ca arhitect pentru oraş 

Târg u - Neamţ , unde trebuie să meargă să .d 
marşeze" lucrarea cerută de regulile arhitect 
nice şi linierea uliţelor . Până la urmă, ca şi Udri 
ki, este acuzat că nu şi-ar fi îndeplinit misiun 
referitoare la şoseluirea uliţelor şi că nici n-ar 
trecut pe acolo la termenele cerute. În alte situ 
\ii, el este autorizat să dea relaţii despre capac1 
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coala Domnească din Târg11-
eamf; mijlocul secolului al 
'X-lea. 

Obloane ferecate de casă de negustor de pe Ulqa Mare dm 
Târgu-Neamţ; mijlocul secolulw al XIX-iea. 

lalea altor ingineri angajaţi în realizarea lucrărilor 
edilitare. g . 

Acestei etape importante de modernizare a 
oraşului în perioada de mijloc a secolului trecut i 
se înscrie, ca lucrări de referinţă, şi zidirea de 
către mănăstirea Neamţ a şcoalei, a farmaciei şi 

a spitalului orăşenesc, lucrări hotărâte încă de la 
începutul perioadei regulamentare. Tot din dania 
mănăstirii Neamţu trebuie amintită şi facerea pe 
Uliţa Mare a târgului a acelei suite de „cişmele în 
formă de ştiubeie, cu vârtelniţă , prin care curge 
apa ". Lucrarea aceasta „de înfrumuseţare a ora
şului " se încheie cu aşezarea unui „basen cu ciş
mea" în capătul de jos al târgului, în Uliţa Mare, 
pentru public . Oraşul apare acum întregit şi cu 
alt~ uliţe alăturate, cu prăvălii, cu şiruri de du
gheniţe şi depozite de tot felul, cu case mari de 
târgoveţi, de bancheri şi cămătari, toate zidiri im
portante, cu încăperi boltite şi tainiţe prevăzute 
cu uşi puternice, cu grile, cu obloane şi ferecă
turi artistice, înfăţişare în care ajunge să fie cu
noscut şi de noi. 

Oraşul vechi pare să fi ocupat cam aceeaşi 
arie pe care o cuprindea şi la mijlocul secolului 
al XIX-iea, pe drumul spre cetate , până la Heleş
teul Mare şi locul unde se ştie că a existat „Fere
deul lui Vasilie Vodă" , aflându-se foarte probabil 
o înşiruire de case boiereşti, cu grădinile şi lo
cuinţele unei anumite pături înstărite de negusto-

' Arh . Stat„ Buc„ fond Lucrări Publice';' O. 1 B2/1861 , f. 
77, 147, 169 şi urm. 
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ri şi meşteşugari locali . Urmele unor conducte 
ceramice descoperite întâmplător în zona spita
lului şi a şcolii atestă existenţa unei reţele impor
tante de alimentare cu apă a acestei artere, tra
sată spre oraş . Piaţa veche a acestui oraş sun
tem îndreptăţiţi să o situăm la întâlnirea cu 
drumurile ce coboară dinspre .Fălticen i şi Paş

cani, pe locul unde s-a amenajat parcul de mai 
târziu al oraşului . Târgul cu oborul de vite şi lo 
curile de bâlci se arată a se fi situat pe prund, în
tinzându-se de-a lungul firului Ozanei şi âl Gârlei 
Morilor, din mahalaua Ţuţuenilor până la locul 
velniţelor , spre luncă. 

Dezvoltarea oraşului în forma amintită în pri
ma jumătate a secolului trecut este cunoscută 
bine din planurile topografice ridicate în interva
lul 1835 - 1850 de inginerul Fotache cluce'rul, 
inginerul Iordache, inginerul Scarlat Oswat , geo
metrul Dimitrie Ciuntuleac şi alţii ca ei, unii for
maţi la şcoala de inginerie a lui Asachi . 

Tabloul cu datele acestei dezvoltă ri poate fi 
întregit şi cu o serie de date desprinse din alte 
planuri nedate şi nesemnate ca şi cu unele ele
mente care privesc moşia Târgului desprinse din 
hotărniciile învecinate, Pleşeştii (Plăşeştii , Plăş
teştii) , Săcălăşeştii , Borceştii, Oglindeştii , Tarina 
Mare, Vânătorii, Cehleştii etc . 

Din suita planurilor topografice păstrate reţi n 

atenţia ca elemente de ordin deosebit tocmai 
datele la care ne-am referit privind caracteristi
cile reliefului şi fizionomia aşeză rii pe to a t ă 
această perioadă . Dintre lucrările de fortifica ţi e, 
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Mâner de uşi ferecate de pi 

Uliţa Mare din Tâ.rgu-Neam/ 
mijlocul secolului al XIX-iea. 

de remarcat în primul rând marcajele care con 
semnează prezenţa acelei „Cetăţui" sau „Cetă 
\uică" din vârful care controlează valea spre sa 
tul Vânători şi drumul spre Cetate '0

• Locul numi 
„Comori " , de pe muchea de întâlnire cu Dealu 
Pleşu, pare să reprezinte urmele unor mormintE 
din timpul unui asediu asupra Cetăţii, unde at 
fost descoperite schelete de luptători şi de cai 
cu armamentul şi piesele lor de harnaşament . 

Tot ca o fortificaţie poate fi citit pe unele pia 
nuri şi vârful numit „Porumbu" {„Dialu Porumbu" 
„Porumbu Vornicului" sau „Fundu Vornicului") 
în hotar cu moşiile Răuceşti şi Borceşti, de undE 
puteau fi supravegheate orizonturile văii ce SE 
deschide spre sud-est şi drumurile de acce: 
spre Cetate venind dinspre Paşcani ş 
Falticeni 11

• 

Deosebit de interesantă se arată şi marcare< 
pe unele din canalele colaterale ale apei „Niam 
\ului ", în amonte de confluenţa cu Ozana a une 
fortificaţii de un tip deosebit, înconjurată de şan 
ţu r i cu apă, însemnată cu numele de „Locu Privi 
ghetorului "". Alte ridicări topografice marcheazi 
în aval de acest loc urme de „ruine", care în moc 
evident pot fi puse pe seama sistemului de apă 
rare din jurul Cetăţii şi al oraşului Târgu-Neamţ. 

Unul dintre aceste planuri de referinţă, data 
1846, cu scară grafică de 1 .OOO stânjeni şi o le 
gendă de „tâlcuirea numirilor" şi „socoteala făl 

cească" cu suprafeţele rezultate din hotarele d( 
la acea dată, este semnat de inginerul statului, 

'
0 Arh . Stat„ Buc„ fond Planuri jud. Neam(, nr. 8 , 11 . 
" lbid . ern. nr. 110, 111 , 116. 
" lbid. ern, nr. 82, 109, 116 
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serdar Scarlat Oswald, autor a numeroase 
ridicări topografice în ţinuturile Neamţului şi 

Fălticenilor. Aşa cum se arată în aceas1~1 
perioadă, structura stradală a oraşului urmăreşte 
o textură, compactă, cu fronturi continue, 
căutându-se legături fireşti cu vecinătăţile şi cu 
numeroasele vaduri de moară. În ansamblul 
acestei aşezări reţine atenţia în chip cu totul 
deosebit tocmai modul de stăpânire a cursului 
apelor, împărţite pe mai multe rânduri de canale 
de o parte şi de alta a Ozanei, pe a căror 
întindere se numărau, la un moment dat, cca. 13 
instalaţii, toate cunoscute ca mori, pive, dârste şi 
darace sau joagăre. Aşa cum este redat a 
structura stradală a oraşului cu cele 5 biserici şi 

vatra satului Humuieşti , înţelegem că este vorba 
de o ridicare topografic-ă ce consemnează 
modul de organizare al aşezării, aşa cum o 
cereau principiile de sistematizare întipă rite de 
şcoala de ingineri hotarnici întemeiată de 
Asachi . 

Aceeaşi situaţie o arată, de fapt, şi un alt plw1 
anterior anului 1845, care precizeaz ă ar1.:i 
co nstruibilă a oraşului şi legăturil e cu 
1 ecinătăţile, uliţele principale specificat d ii 
realizate cu fronturi stradale continui. 

81sanca satultn Vânăron. 
Mo>ariî w•ch1' din Târgu-Neam( (moara Tuţuenilor). 
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Interesant se arată ~· planul topografic din 
anul 1853, ridicat de geometrul Dimitrie 
Ciuntuleac, în care oraşul cu mahalalele lui se 
întinde până la Râpa Roşie, cu 6 mori şi trei 
hal")_uri situate la cele trei intrări in oraş. 

ln alte ridicări topografice figurează şi 
„ţintirimu evreiesc", in mahalaua din jos de târg, 
in hotar cu „emaşu moşiei", ca şi bălţişurile de la 
acea vreme din lunca de la Timişeşti. 

Fizionomia oraşului Târgu-Neamţ, dobândită 
in urma ordonărilor din perioada regulamentară 
şi postregulamentară, ne-o înfăţişează planul 
cadastral ridicat de inginerul statului J. Fux, 
conform circularelor din anul 1859, la scara de 
20 stânjeni la un ţol. Deşi nedatat, se poate 
spune că acest plan este o elab orare 
posterioară anilor 1861-1862 '3 • 

'' lb1d. em nr. 115, I; 115, li. 
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Biserica din satul Vânători; 
vedere a tâmplei strămutată aici 
din paraclisul Cetăţii Neamţului 
(astăzi aflată în muzeul 
mănăstirii Neamţ). 

Sunt precizate, de această dată în detaliu, 
traseele străzilor, cu trotuarele lor, şi toate 
parcelele din vatra oraşului, cu suprafeţele 
respective, şi fiecare imobil în parte, cu forma sa 
exactă în plan, la scară. Sunt redate cu atenţie şi 
locurile libere , cu firele cursurilor Ozanei şi 

Nemţişo-rului, ale Gârlei Morilor şi Scursurii 
eziturilor, toate arătate acum, în urma 
revărsărilor, pe canale sigure, apa lor mânând 6 
instalaţii mari, cu un număr total de 14 roţi . 

Canalul cu morile, aflate cândva de cealaltă 
parte a Ozanei, nu mai figurează de această 
dată, precum nu mai figurează podul cu drumul 
de legătură spre Humuieşti ele fiind distruse, 
probabil, de viiturile care au lovit oraşul. 
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Din acest plan se poate înţelege că în fata 
spitalului se voia organizată una dintre pieţele de 
paradă, cu continuarea ei pe Uliţa Mare, pe 
lângă Şcoala Domnească, până la intersecţia cu 
Uliţa Veche. Întreg acest front, uşor supralărgit, 
apare ordonat cu o înşiruire de dugheniţe al 
căror aliniament se încheie cu cişmeaua mare. 
Dar supralărgiri şi degajări asemănătoare se 
recunosc atât pe Uliţa Mare, cât şi pe Uliţa 
Prundului, totul înscris între fronturi compacte, 
unitar parcelate. La ieşirile spre Fălticeni şi 
Paşcani, ca şi în capătul Străzii Prundului, se 
recunosc locurile vechilor târguri de afară, care 
urmau acum să fie rezervate pieţelor utilitare de 
tipul celor amintite.Târgurile de săptămână cu 
oboarele de vite sunt îndreptate spre Prund, 
spre malurile Ozanei. O organizare unitară a 
oraşului în această zonă a fost totdeauna 
stânjenită de traseul iazurilor. Numai târgurile 
specializate desfacerii produselor 
meşteşugăreşti se puteau situa aici pe terenurile 
slobode din spatele oraşului şi Mahalaua 
Tuţuenilor. 

Se poate face remarca: grupajele cu tipurile 
de parcelări marchează chiar modul de 
constituire a oraşului cu etapele sale importante 
ale timpurilor din urmă, formă care poate fi 
recunoscută până în zilele noastre. 

În perioada 'de sfârşit a secolului al XIX-iea 
dezvoltarea oraşului Târgu-Neam t staţionează 
rămânând în afara reţelei drumurilor importante 
şi fără legătură feroviară. 

ANDREI P
0

ĂNOIU 

-

Casă veche din satul Humuleşli, moşia Târgului Neamţ; ante 
m11locul secolului al XIX-iea (casa Creangă). 
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Aniversări 

ARHITECTUL GUNTHER SCHULLER LA 88 DE ANI 

Membru de onoare al Comisiei zonale a 
Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor istorice 
Transilvania Est, domnul arhitect Gunth er 
Schuller constituie, la venerabila vârstă de 88 de 
ani, un exemplu de atitudine civică, prin 
intervenţiile active în problema conservării 
monumentelor şi ansamblurilor istorice din 
cadrul judeţului şi municipiului Braşov . 

Interesul pentru păstrarea şi restaurarea 
monumentelor istorice a fost preocuparea 
dominantă a activităţii sale profesional e, 
concretizându-se, pe lângă lu crările de 
restaurare efectuate, şi în numeroase articole şi 
publicaţii de p~pularizare şi formare a un ei 
atitudini conştiente a populaţiei faţă de valoarea 
pe care o reprezintă patrimoniul arhitectural. 

Pentru activitatea constantă în domeniul 
monumentelor istorice, pe parcursul a ap'°ape 
cinci decenii de activitate, precum şi pentru 
acţiunea de popularizare a monumentelor din 
România în ' străinătate, în anul 1993 i s-a 
înmânat arhitectului Gunther Schuller, la Viena, 
premiul internaţional „Gottfr~d von Herder". 

Actualmente arhitectul Gunther Schuller a 
fost ales membru onorific al „Forumului 
locuitorilor braşoveni", asociaţie non
guvernamentală care îşi propune să promoveze 
valorile democraţiei locale prin sensibilizarea 
opiniei publice asupra protejării patrimoniului 
arhitectural al Braşovului. 

Marina Iliescu : V-aş ruga să punctaţi câteva 
date semnificative din biografia dvs . 
profesională. 

Gunther Schuller: M-am născut la Braşov , la 
10 octombrie 1904. Tatăl meu era arhitect, 
diplomat al Şcolii Tehnice superioare de 
Arhitectură din Munchen. Am urmat aceeaşi 
şcoală, iar în 1932, diploma mea din Munchen a 
fost recunoscută de Facultatea de Arhitectură 
din Bucureşti. 
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M.I. : Care a fost activitatea dvs. de debut în 
mesene? 

G.S. : După cinci ani de studii la Munchen, 
m-am întors în oraşul meu natal. Aici am lucrat în 
biroul de arhitectură al tatălui meu, care - şi 
crease un nume, fiind cunoscut prin lucrările 
executate şi anume : Hotelul „Coroana" 
(actualmente „Postăvaru"}, fosta Bancă „Ţara 
Bârsei", diferite proiecte de şcoli şi grădiniţe în 
oraş şi jude\, clădiri de locuinţe particulare şi 
proiecte pentru industrie, cum ar fi Fabrica 
„Nivea". 

Tatăl meu punea mare preţ pe formarea 
prac ticii în meserie, încât un an de zile m-a 
obligat să practic meseria de zidar şi tâmplar. 

M.I.: De când datează preocuparea dvs. 
pentru monumente istorice şi în ce împrejurări 
v-aţi început cariera? 

G.S. : Preocuparea mea pentru monumentele 
istorice datează încă din anii 1937, când am 
început să particip la lucrările de restaurare ale 
Bi sericii Negre . Tatăl meu a fost mulţi ani şef:.il 
lu crărilor de restaurare ale Bisericii Negre. ln 
perioada 1937-1 945, am lucrat sub îndrumarea 
lui , contribuind la o serie de lucrări importante, 
ca: intervenţii în corul Bisericii Negre, extinderea 
plettforrn ei orgii, încălzirea centrală a Bisericii 
Negre. 

A urmat apoi o întrerupere a activit_?ţii de 
arhitect, datorată evenimentelor istorice. ln anul 
1948, m-am întors din prizonierat (Rusia}, ca 
invalid (lipsa braţului drept) . În acest an a murit 
şi tatăl meu. 

M.I. : Braşovul, cu bogăţia lui în vestigii 
istorice nu a încetat să vă pasioneze, şi din 1949 
aţi activat în cadrul municipalităţii oraşului. 

G.S. : Am fost angajat în cadrul serviciului de 
sistematizare şi arhitectură al judeţului, 
colaborând cu arh. Monica Cârneci şi ing. Ion 
Pinciu în probleme de control a protecţiei 
monumentelor. 
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Oraşul Braşov are peste 200 de obiective 
monumente istorice de întreţinut şi exista, cu 
câţiva ani în urmă un interes deosebit pentru 
această problemă. A funcţionat chiar o echipă 
de întreţinere a monumentelor mai importante, 
ale căror probleme de finanţare plus procurarea 
materialelor au fost direct dirijate de Direcţia 
Judeţeană de Sistematizare. 

M.I.: V-aş ruga să ne redaţi câteva momente 
mai importante din activitatea dvs . în domeniul 

restaurării şi conservării monumentelor 
Braşovului şi câteva păreri în legătură cu 
aceasta. 

G .S. : Am condus lucrările de restaurare la 
Poarta Ecaterinei, ce făcea parte din latura de 
vest a incintei de fortificaţii a oraşului. 
Monumentului i se alătură astăzi o construcţie 
datând din secolul XIX. Restaurarea (proiect IPJ 
Braşov - şef de proiect arh. Popa Cornel) a ţinut 
cont de amenajările necesare unei funcţiuni care 
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să permită întreţinerea viitoare a monumentului . 
Astăzi, în interiorul Porţii Ecaterina funcţionează 
sediul filialei Uniunii Arhitecţilor Braşov. 

Subliniez importanţa găsirii unei funcţiuni utile 
comunităţii pentru orice monument restaurat, 
aceasta fiind condiţia de bază pentru asigurarea 
întreţinerii în timp a monumeiltului. 

Am mai urmărit execuţia lucrărilor de 
restaurare la complexul „După Ziduri" (latura de 
nord a fortificaţiilor orâşului), împreună cu 
Bastionul Porţii şi Turnul Alb, acesta din urmă 
numai în exterior, din lipsa. fondurilor. Cu ocazia 
reamenajării Pieţii Sfatului s-au găsit o serie de 
amfore de cereale îngropate, desminţindu - se 
zvonul că ar fi existat şi un tunel între oraş şi 
Turnul Alb. 

În ideea găsirii unei utilităţi, aş propune în 
interiorul Turnului Alb amenajarea unei cafenele
cofetărie. Galeriile turnului oferă o privelişte 
cuprinzătoare spre oraş - de la cartierul Schei 
cu biserica Sf. Nicolae, promenada de sub 
Tâmpa, dealul Cetăţuii până spre noile cartiere -, 
ceea ce ar constitui un adevărat punct de 
atracţie turistică. 
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Asemenea puncte de interes turistic se pot 
crea şi în oraş . Oe exemplu, lângă edificiul 
Băncii Naţional e din Piaţa Sfatului, se află 
clădirea de la nr. 27 (considerată ca una din 
cele mai frumoase din vechea cetate Braşo~). 
ce se numea înainte „Casina Română". ln 
această clădire a fost cazat şi împăratul Iosif al 
11-lea. Curtea imobilului se extinde până la 
zidurile de apărare ale laturii de Nord a oraşului. 
Crearea unui acces de vizitare, restaurarea şi 
amenajarea clădirii ar pune în valoare acest 
monument reprezentativ. 

M.I. : Cum apreciaţi lucrările de restaurare 
efectuate la unele din monumentele importante 
ale oraşului şi ce s-ar putea Întreprinde în 
continuare, în funcţie de etape şi importanţă? 

G.S.: După sistarea lucrărilor de şantier, ca 
urmare a desfiinţării Direcţiei Monumentelor 
Istorice, la Biserica Neagră au continuat lucrările 
din fondurile Parohiei Evanghelice. Astfel, au 
fost înlocuite toate geamurile, cu sticlă 11 Vitral" 1 

care împiedică pătrunderea razelor ultraviolete 
ce ar dăuna covoarelor de colecţie (peste 100 
exemplare), expuse în navele bisericii şi în faţa 
orgii. 
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S-au continuat lucrările la interiorul corului -
zugrăveli, pardoseli din duşumele etc . Acum se 
execută lucrări de restaurare a exteriorului 
bisericii. 

Lucrările de restaurare la clădirea din Piaţa 
Sfatului nr . 15-16 merg prea încet. Ar trebui 
analizat ce lucrări sunt necesare într-o primă 
etapă, pentru darea cât mai repede în folosinţă a 
clădirii. 

M.I. : Ţinând cont de îndelungata dvs . 
experienţă, ce propuneri aţi face privind 
activitatea de protecţie a monumentelor 
Braşovului în etapa actuală? 

G.S.: Specificul Braşovului îl constituie 
tocmai această fericită îmbinare între natură 
(relief, vegetaţie) şi mediul construit. 
Monumentele trebuie valorificate, ţinându - se 
cont totodată şi de poziţia pe care o ocupă în 
peisaj. Prin selecţia controlată a vegetaţiei în 
zona Turnului Alb şi a promenadei de sub 
Tâmpa s-ar crea o percepere îmbunătăţită spre 
oraş. 

Proiectele majore de circulaţie care preocupă 
în prezent municipalitatea, trebuie atent 
analizate . Mult discutata deviere a transportului 

îr1 comun de pe străzile Mureşenilor şi Bariţiu se 
poate rezolva numai printr-un tunel (sens unic), 
soluţia indicată încă din 1970 de către Direcţia 
Monumentelor Istorice. 

În acest fel pot fi salvate cele două bastioane, 
fauna şi flora dealului respectiv, în relaţie cu 
amenajări turistice de valorificare a sitului 
respectiv, ceea ce ar constitui o atracţie unică în 
raport cu alte oraşe din ţară. 

Cred că la aceasta ar contribui şi munca de 
trezire a interesului populaţiei, acţiune la care 
presa, radioul şi televiziunea ar fi de un mare 
ajutor. 

În încheiere, ţin să subliniez că pentru a putea 
face faţă unei activităţi de restaurare şi 
întreţinere a bogatei zestre de monumente pe 
care o are oraşul Braşov este necesară 
constituirea unei echipe permanente (formată 
dintr-un meşter, trei zidari şi doi ajutători), care 
să depindă direct de Primăria oraşului . Această 
practică a mai existat în anii din urmă şi a dat 
rezultate pozitive. 

Interviu realizat de arh. MARINA ILIESCU 
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Cronica internă 

ACTIVITATEA D.M.A.S.I. ÎN INTERVALUL 1990-1992 

La sfârşitul lui februarie 1993, la 
sediul Muzeului de Istorie şi Artă al 
Municipiului Bucureşti, o numeroasă 
as1sten\ă • a urmărit cu interes analiza 
asupra activită\ii desfăşurate de 
Direc\ia Monumentelor, AnsamblL1rilor 
şi Siturilor Istorice, începând cu 
aprilie 1990, făcută de arhitectul 
Peter Derer, pe atunci director al 
D.M.A.S.I. şi secretar al C.N.M .A.S.I. 
Analiza cuprindea de fapt răspunsuri 
la întrebările din chestionarul cu 
privire la activitatea D.M.A.S.I. în 
1990-1992, înaintat Direqiei noastre 
de către Ministerul Culturii - Direc\ia 
Generală Protec\iea şi Valorificarea 
Patrimoniului Cultural Na\ional. 
Materialul prezentat s-a referit la 
acţiunea de inventariere aproape 
finalizată şi reflectată în studii şi 
repertorii, cea de documentare şi 
restaurări, cu precizarea programelor 
de cercetare şi a deschidem de 
şantiere în toată ţara. 

În context s-a arătat ca 1n lipsa 
cadrului legislativ s-au sponsor1'at 
totuşi acţiuni importante cu caracter 
ştiinţific : .Ziua Por\ilor Deschise" -
20 septembrie 1992, Atelierul 
European al patrimoniului - 21-23 
sept. 1992, organizat de Consiliul 
Europei la Bucureşti, Sesiunea 
Aniversară • 100 ani de la înfiin\area 
Comisiunii Monumentelor Istorice" -
28-30 oct. 1992, Expozi\ia Itinerantă 
.Monumentele României 1977-t 989" 
şi altele. 

Cu referire la stadiul realizării 
metodologiei inventarierii, s-a arătat, 
printre altele, că a fost adoptat un 
sistem de clasificare propice 
computerizării datelor, făcându-se 
propuneri pentru fişa de monumente 
pe categorii şi pentru fişa de 
ansamblu de arhitectură, fără 
definitivarea încă a celei de rezerva\ii. 
Lista monumentelor istorice s-a 
îmbogăţit de la 5 OOO obiective (cea 
oficială din 1955 număra aprox. 4 OOO) 
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la 20 928 po1i\ii. S-;iu modificat ş1 

criteriile de aprec1ern a bunurilor din 
fondul patnmon 1ulu1 11nobil, Muzeele 
1ude\ene, Comisiile 1onale, Oficiile de 
patrimoniu :;;1 u1111 beneficiari 
prezentând propunt?nle ce au fost 
avizate de D1rec\ie, iar structura 
listelor a fost validată de Co1111s1a 
Na\ională, acţiunea fiind încheiată în 
prima parte a anului 1992. 

S-a apreciat că în ceea ce priveşte 
noii indicat ori sunlen1 la nivelul 
Fran\ei, al L1ste1 d e monumente 
clasate şi înscrise , cu monumente 
între\mute de stat, iar în rest - 1 /5 la 
nivel european, evaluarna făcându-se 
dL1pă criterii ca legor1ale , grad de 
complexitate, ax1olog1c etc. 

De la f1~ lip şi fi şe de dosare nou 
înto c mite (cca 700) la dosarele 
complexe c upnn1itnd monumentele 
ce au urm;il s~ f1p inscnse în Lista 
patnmoniulu1 mondial, iată o activitate 
sus\inută ca re a inc lus, desigur, şi 

efectuarea ev1den\e1 nionumentelor 
dispărute în perioada · 55-' 89 , 
conslntându-f'H , cu ;H,eas tă ocazie, 
dispari\ia a 500 de clăd iri 

S-a specificai ca listele de 
distrugeri aL• !o s t anexate listei 
rnonumen le lo r pe înt rea ga \ară , 

figurând ş1 în 1mag1nile expozq1ei 
itinerante „Mnnurnenre!P României" . 

S -a u in locm1 I în D1recţ1e, în 
cooperare cu muze~ ş1 alte instituţii 

de sial, rcpcrtorn, s tudii pentru 
delimitarea Cfrn trelor istorice, s-au 
făcut propun eri de rczerva\ii de 
arhitectură: au rc1 ulta t 414 zone 
istorice urbano ş 1 rurale, dar numai 
din 26 de 1ude\e. 

• Din1re par11c1panp reprezentanţi a1 
conducerii Ministerului Culturii şi Direc\ iei 
Generale Pro le c1i~ ş 1 V~lorificarea 

Palrimoniului C11huml Naţ ional dtn minister, 
ai DMASI. ai mu,eelor d1111ară, ai presei de 
specialitale 

S-a subliniat că, în sec\iunile de 
specialitate se discută toate 
problemele legate atât de picturile 
murale cât şi de alte componente 
artistice ale monumentelor, fişa de 
patrimoniu mobil fiind subsumată fişei 
monumentelor; din păcate lipsa 
fondurilor şi a specialiştilor nu a 
permis restaurarea multor piese din 
inventarul fix al monumentelor. 

Planul de cercetare şi cel de 
restaurări ale Direcţiei se 
materializează în şantiere pilot -
şantiere şcoală cu lansarea unor 
programe de cercetare în colaborare 
cu instituţii din ţară şi străinătate. 

Elaborarea metodologiei de 
cercetare pe monument, de avizare a 
documentaţiilor este în curs, urmând 
a fi definitivată după apari\ia Legii 
monumentelor. 

Compartimentul tehnic este 
considerat important, implicându-se în 
eviden\a şi controlu I stării de 
conservare a monumentelor, 
obJinându-se însă pu\in în acest sens. 

ln continuare, directorul Direcţiei s
a oprit asupra tipurilor de avize emise, 
amintind din cele 4 (avize, adrese
aviz, avize preliminare, acord de 
principiu) : avizele preliminare pentru 
lucrări în rezervaţii, acordurile de 
principiu pentru studiul de 
amplasament; numărul de avize emise 
de Direcţie pentru lucrări complexe se 
ridică la 730, din care 240 pentru 
diferite faze ale comenzilor proprii , iar 
cel al documentaţiilor de restaurări 
primite şi rezolvate la 4 800, avizate 
de Comisie 70 din cele 100 
prezentate şi de Sec\iunile comisiei 
323 din cele 434 prezentate (95 
respinse şi 16 consultări); în CTS din 
cele de peste 1 OOO documentaţii 
prezentate, 670 avizate. 

S-a precizat că pentru 
documentaţiile de intervenţii urgente 
solicitate din teritoriu, nu s-a răspuns 
decât la cele privind protecţia unor 
descoperiri excep\ionale, la cererea 
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expresă a Ministerului Culturii, sau 
necesitate de colaborarea cu institu\ii 
din străinătate; urmărirea lucrărilor din 
avize şi contracte s-a dovedit dificilă 
şi deficitară prin existen\a unui singur 
inspector din Direc\ie la 3 judeţe şi a 
altuia din zonă la 6 judeţe, ca şi a unui 
sin_gur diriginte la 4, 5 judeţe. 

ln ceea ce prive ş te criteriile de 
alcătuire a planului de restaurări 
(criterii şi planuri supuse aprobării 
CNMASI) , cu considerarea stării 
critice a monumentelor, s-a optat în 
perioada 1990-1992 pentru lucrări 
de protecţie, lucrări de intervenţii 
urgente, reluarea şantierelor 
întrerupte în '77, continuarea 
lucrărilor în curs, cu documentaţie 
existentă, intervenţii la monumente 
supuse degradărilor rapide (biserici 
din lemn), lucrări la monumente 
amenin\ate de procesul de urbanizare 
şi al privatizării, asigurarea 
documentaţiei la lucrările impuse de 
abordarea monumentelor propuse 
pentru Patrimoniul Cultural Mondial, 
marea majoritate a poziţiilor din plan 
reflectându-se în continuarea 
lucrărilor în şantierele vechi. 

1990 - lucrări finanţate pentru 72 monumente 

- proiectare 53 
11 

Tola!: 11 OOO OOO lei 
1991 - lucrări finan ţate pentru 252 monun1enle 

- stud11 de cercetare 95 

- proiectare 

- e1ecuţ1e 

To1al: 

34 

68 

1 64 OOO OOO lei 
1992 - lucrări r1nanţate pentru 182 monumenle 

- slud11 de cerce1are 45 

- proiectare 

- execuţie 

Total: 

89 
93 

510 OOO OOO lei 
1993 - evaluarea lucrănlor ta şantierele deschise 

anterior la suma de 920 OOO OOO la1, cu 

pregăhrea celor din 1994. 

În final, expunerea s-a oprit asupra 
protocoalelor de colaborare încheiate 
de Comisie şi Direcţia Monumentelor 
cu diferite instituţii (definitivat fiind 
doar cel cu Direcţia de control a 
calită\ii clădirilor) ş1 la şa ntierel e 
şcoală, printre care a fost menţionat 
cel de la Mănăstirea Apostolache -
Prahova, un experiment la care 
participă specialişti din Direcţie , 
Institutul de Arhitectură , Institutul de 
Arheologie . ca şi de la Jeunesse el 
palnmoine, ICOMOS din Germania . 
ECOVAST, ICROM. 

Lucrările şedinţei de analiză 
conduse de Ioan Opriş, director 
general al Direcţiei Protecţia şi 
Valorificarea Patrimoniului Cultural 
Na\ional din Ministerul Culturii , având 
ca bază materialul prezenta't. au 
înregistrat, în continuare, numeroase 
puncte de vedere reieşite din 
intervenţiile unora dintre participanţi, 

benefice în planul act1v1tă\ii specifice, 
adânc marcat ă, după opinia lui Ioan 
Opriş , de anii grei în care o institL1ţie a 
fost decapitată, iar forţele ei risipite , 
de inerente greutăţi şi lipsuri , 
activitate cnre e necesar să fie făcută 
publică, oglindind pn1ctica directă în 
teritoriu ş1 doterirnn{ind, cum ar f1 de 
dont, crearea cadrului moral, juridic şi 
material pentru realizarea obiectivelor. 
Redă m , mai JOS, succin t, ideile 

asupra cărora au fo s t centrate 
discuţiile precum ş1 unele din 
propuneri. 

C. HOINĂRESCU : Importanţa 
studiilor de delimitare - premiza 
oricărei intenţii d<·l abordare a 
monumentelor - ş1 includerea lor 
în planL1rile de d<uvoltare din 
judeţe : 1nfor111<iţ11lo 1nlroduse în 
aceste planuri sunt expresia 
documen1a\1ilor vi1zute de o 
comisie de av1n1rr. - consiliul 
tehnic şt1in\1 fi c al 1udeţului, cu 
prernnţ:i obl1nato rie a 
reprezentantului 01mcţ1ei pentru a 
proteja rnonurnontele, alât de 
diferite ş1 complexe în abordare, 
cerâ nd echipe in1ord1sciplinare 
care le an:ilirna ză ş1 stabilesc 
metodologia. 

Adrian RĂDULESCU: ieşirea 
din m;irasm pr111 găsirea 
posibilităţilor clare, într-o 
strânsă colabo rare cu 
consilii le 1udoţene, de 
aplicarea do programe, de 
planuri de restaurări, cu 
realizarea de ob iec tive de 
restaurnro concrete: pe lângă 
ins1~ec101atele de cultură să 
existe un specia list în 
problematica monumentelor 
istorice pentru nrnd1erea 
ches l1 unilor l1nanciare; 
atrngerea celor CLI resurse ş1 
displ1ş1 să inve stească, fiind 
atât de ulilă legea 
sponsoriziiru . 
Pr GALERIU : în com isiile 
tehnice din judeţe, Comisia 
N;i!ion;ilă sau cea Zonală să 
aib~ in vede1e obligaţ ia de a fi 
prezent neweşit un 
rep1ezentan1 al monumentelor 
pentru :i le api\ra; rela\ia între 
C .N .M .A .S.I. ş1 8 .1.R . -
Banca Ecumernc~ . 

O serie de 1n tervenţ11 au arătat 
neces1t11te;, urn~rnt5ni . rnn Ministerul 
Culturii, n >'1p111biin1 lfi9i1 1111ro1itelor ş1 
taxelor locale. ş1, 111a1 ales, a legii 
cuprinzând obl1ga\11le dar ş1 drepturile 
ce le au dcţinălor11 de monumente sau 
cei care le au în folos1n\â . 

G . SIMION : respectarea, în viitor, 
a unităţii patrimoniului (monument 
+ comronenle art1st1ce); 
înlăturarea neconco rdanţei în 
legile de p;in;i acum r.u privire la 
statutul lernnuhll p<~ cnre se află 

amp lasat monumentul sau din 
jurul acestuia. 
S. IGNAT: necesitatea înţelegerii 
conexiunilor dintre monument -
cadrul administrativ - patrimoniu 
mobil - urbanism; în activitatea 
sa, Comisia Naţională urmăreşte 
o colaborare permanentă cu 
muzeele şi şcolile în care se 
desfăşoară procesul de formare a 
specialiştilor: Institutul de 
Arhitectură, care are o secţie de 
restaurare şi Şcoala de înalte 
studii, cu patru specialităţi, 
pregătind cadre multidisciplinare. 

Numeroase discuţii la obiect 
purtate de muzeografi din ţară au 
reflectat nevoia stringentă a clarificării 
procedurii acordării pe plan local a 
avizelor pentru diferite lucrări, a 
instituirii statutului terenului public pe 
care se află monumentele (vezi cazul 
Ulpiei Traiana) ca şi al muzeelor 
locale, ce trebuie să expună obiectele 
descoperite (este vorba de 
materialele arheologice de la 'Alba 
Iulia), implicarea mai fermă în 
stabilirea contractelor şi operarea 
interven\iilor în cazuri urgente 
(apărarea patrimoniului vis-a-vis de 
punerea în aplicare a planului de 
organizare na\ională a autostrăzilor : 
Dragomir POPOVICI, Adriana RUSU. 

Radu POPESCU:Datorită vidului 
legislativ se înregistrează o serie 
de greutăţi în sistemul juridic şi al 
proprietăţii, de asemenea, din 
cauza nefinanţării de către stat a 
unor meşteşuguri în centre cu 
tradiţie, nu se poate relua 
practicarea meşteşugului 
tradiţional, pe meserii, unde s-ar 
putea folosi cu succes tineretul; 
specialişti în restaurare sunt 
puţini, salarizarea din re\ea 
catastrofală, ca atare atragerea 
cadrelor specializate - deficitară . 

Necesitatea precizării statutului 
cetăţeanului faţă de patrimoniu, a 
acordării fondului special pentru 
bisericile de lemn (translocarea unora 
dintre ele făcându-se şi cu acordul 
muzeelor locale), pentru a nu se mai 
înregistra pierderi ireparabile, ştiut 
fiind că în perioada interbelică au fost 
distruse 1200 biserici de lemn, 
pericolul existând şi acum instituirea 
de taxe şi impozite etc., toate acestea 
au fost enunţate de directorul Ioan 
Opnş pe parcursul interven\iilor sale. 

Ceea ce şi-a propus redacţia a fost 
consemnarea, pe cât posibil a unei 
informaţii cât mai complete, reieşită 
din respectiva şedinţă de analiză, 
informaţie necesară arhivei dar şi 
activităţii ce se desfăşoară în 
continuare pentru conservarea 
monumentelor noastre. 

Consemnări de 
Elisabeta ANCUŢA · RUŞINARU 
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DIN ŞEDINŢELE C.N.M.A.S.I. 

Activitatea Comisiei Naţionale în 
perioada iulie-decembrie (întâlnirile 
din data de 22 iulie, 16 septembrie, 
14 octombrie , 18 noiembrie, 16 
decembrie) a cuprins cinci şedinţe în 
care s-au discutat : evidenţa 

monumentelor, cu atenţie deosebită 
pentru definirea categoriilor de 
monumente istorice care sunt 
nominalizate în proiectul Legii 
monumentelor istorice , avizarea unor 
documentaţii tehnice, probleme 
legislative privind domeniul, chestiuni 
legate de organizarea C .N.M.A.S.I., 
activitatea internaţională a 
C .N.M .A .S .I . -0 .M.A .S . I. şi alte 
diverse probleme. 

Evidenţa monumentelor istorice 
a fost discutată analizându-se 
propunerea de definire a celor 11 
categorii de monumente . Cezara 
Mucenic a prezentat noţiunile care au 
fost elaborate . de referenţii sectorului 
de evidenţă , pe baza definiţiilor din 
convenţiile şi reglementările 

internaţionale, europene şi din unele 
legislaţii naţionale . Membrii comisiei: 
E . Greceanu, Şerban Popescu 
Criveanu, Sanda Voiculescu , Radu 
Popa, Mariana Celac, G. Sebestyen, 
L. Bilciurescu, M. Gherasim şi alţii , 
precum şi invitaţii C . Moisescu, Gh . 
Vereş au ana lizat deosebirea între 
monumentul-obiect, monumentul-zonă 
şi zonele lor de protecţie şi cri~riile 

jurid ic, valoric , de protecţie - pe 
baza cărora vor trebui circumscrise. 

O problemă ce a suscitat multe 
discuţii a fost aceea a categoriilor de 
monumente-clădiri, unde, pe baza 
experienţei inventarierii monumentelor 
istorice din Bucureşti s-au propus trei 
clasificări: monumentele de 
arhitectură , clădirile cu valoare 
arhitecturală şi clădirile cu valoare 
ambientală. Membrii C .N.M.A.S.I. au 
punctat necesitatea unor clarificări a 
l:riteriilor care le justifică cuprinderea 
între monumente istorice şi a celor ce 
le diferenţiază . 

Cezara Mucenic, arh . Sanda Ignat 
au dat explicaţii în calitate de referent 
şi inspector pe zona Bucureşti . 
Lucrând cu ac~ste noţiuni , ele s-au 
dovedit utile pentru a puncta 
diferenţele de valoare care duc la 
diferenţe de protecţie , deci de 
avizare. 
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În cadrul propunerilor de includere 
şi excludere în Listă, s-a pus în 
discuţie, pe de o parte excluderea din 
LMI a anexelor castelului Sâncrai, pe 
baza raportului arheologic prezentat 
de Dana Marcu şi a datelor istorice 
care arată că este o clădire 
nereprezentativă istoric şi în plus într
o stare de deteriorare avansată. 
Propunerea a fost acceptată. 

În ce priveşte includerea, s-a 
stabilit că pentru v11toarele propuneri 
se va întocmi o fişă cu date istorice, 
arheologice , _a rti s tice şi cu cele 
privind starea de conservare şi un 
documentar foto (propuneri Sanda 
Voiculescu , prof. A. Tri şcu) . Dar pînă 
la includerea definitivă, autorităţile 
locale vor fi anunţate că obiectivul se 
află pe lista de propuneri pentru a-1 
proteja (propunere arh . Derer şi arh. 
Virgil Pop) . 

Arh . Cristian Moisescu (invitat din 
partea Departamentului Cultelor) a 
propus o înscriere provizorie a tuturor 
bisericilor de lemn . Nu s-a acceptat 
înscrierea după criteriul categoriei 
clădirii . S-a hotărât să se urgenteze 
propunerile şi mai ales să existe 
punctul Cle vedere al comisiilor zonale 
(arh . H. Fabint, prof. A. Trişcu) . 

Discuţia urma să continue după ce 
se înaintau p.d.v. scnse ale membrilor 
C .N .M .A .S .1., asupra acestor 
probleme, cu a t enţie specială pentru 
definiţii . 

Avizarea documentaţiilor tehnice 
în această perioadă a cuprins : 
amplasarea în Buc ureş ti a clădirii 
"Industrial export-import" pe Calea 
Griviţei - str. G-ral Bud1şteanu, într· 
o zonă din rezervaţia de arhitectură şi 
urbanism , pe o stradă ansamblu de 
arhitectură. Proiectul unui building de 
24 de etaje a suscitat numeroase 
discuţii în urma cărora s-a considerat 
programul prea dezvoltat pentru 
terenul în care s-a amplasat, drept 
care s-a cerut un studiu de impact al 
volumetriei şi al funcţiunii asupra 
zonei care să stea la baza unei noi 
teme de proiectare, redimensionată la 
capacitatea şi speci ficul zonei. Pentru 
Castelul Belhlem din Racoşul de Jos 
s-a discutat solicitarea din partea 
Primăriei de a se include o sumă de 7 
milioane în planul D .M .A .S. I. S-a 
respins până la precizarea funcţiunii 
propuse în detaliu ş 1 până ce forurile 

locale se implică şi ele, pentru a avea 
garanţia utilizării beciefice ulterioare a 
monumentului . La Biserica 
Be izadelelor, Sf. Ioan Suceava a 
cărei situaţie, după cercetă(ile 
arheologice , este prezentată de arh . 
Gh. Sion de .la O.MAS.I., s-a stabilit 
necesitatea întocmirii unui proiect de 
rezistenţă . La solicitarea Mănăstirii 
Suceviţa de a se modifica avizul 
privind acoperirea turnului clopotniţă 
şi a se accepta tabla de aramă, pe 
care beneficiarul de folosinţă şi-a 
procurat -o, se emite acordul cu 
cond iţia supravegherii relizării 
detaliilor . Dată fiind valoarea 
monumentului, pentru restul clădirilor 
se va menţine învelitoarea de draniţă , 
conform avizului iniţial. C.N.M.A.S.I. a 
fost consultată şi în ce priveşte 
posibilitatea de amplasare a unui 
paraclis pentru mănăstirea reînfiinţată 
după două veacuri la Voroneţ, în 
eparhia Sucevei, paraclis care se va 
ridica pe ruinele clădirilor din sec. 
XVIII, aflate în incintă. Biserica 
Voroneţ fiind cuprinsă în lista 
mănăstirilor pictate din Bucovina, 
propuse pentru includerea în 
patrimoniul mondial, s-a cerut acordul 
UNESCO pentru această construcţie , 
aşa cum prevăd normele convenţiei. 
Răspunsul UNESCO a solicitat ca 
incinta monumentului să-şi păstreze 
autenticitatea, deci să nu se 
construiască nimic. 

În aceste condiţii, după exprimarea 
punctelor de vedere a membrilor 
Comisiei Naţionale (arh. E. Greceanu, 
Paul Gherasim, Radu Popa, L. 
Bilciurescu), pe baza majorităţii 
opţiunilor, s-a hotărât să se discute 
cu Episcopia Sucevei pentru a 
accepta servituţiile impuse de 
UNESCO, pentru a se putea acorda 
bisericii statutul pe care-l merită 
conform valorii sale. 

Arh . Dan Kisilevici a prezentat 
cererea Episcopiei de Argeş de a 
reintroduce în cult biserica 
domnească din Curtea de Argeş, 
care a fost retrasă din circuit încă de 
la sfârşitul secolului al XIX-iea. După 
prezentarea istoricului protejării 
monumentului de către Comisiunea 
Monumentelor Istorice, s-a hotărât 
amînarea luării unei decizii până la 
încheierea lucrărilor de consolidare, 
când autorităţile bisericeşti împreună 
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cu celo ale monumentelor vor găsi 
solu\1a optimă pentru păstrarea _ş1 
punerea monumentului în valoare. ln 
cadrul avizărilor s-1 discutat ş1 
problema av1zulu1 emis de 
C N.M .A.S I. pentru o construcţie 
no(lă in localitatea Bam, în apropierea 
ruinelor descoperito După 
prezentarea istoricului avizăm de 
către 1nspectonil de tonă, arh Gh. 
S1on, se consta Iii abuzul 
proprietarnlut care nu a respectat 
cond1\1ile av1zulu1 ş1 a angaiamentulu1 
sens pe care şi 1-a luat de a acorda o 
zonă de protec\1e do 100 m în 1urul 
monumentului. S-a hotărât să se 
înainteze un plan topografic pe care 
să fie del1m1tată rezerva\1a arheologică 
ş1 arhitecturală şi zona ei de protecţie, 
pe baza 1nforma\11lor puse la d1spoz1\1e 
de dna Stela Cheptea, ca arheolog al 
s1tulu1. De asemenea să se intervină 
pentru stoparea 1ntervenţ11lor care 
încalcă avizul C.N.M.A S I. ş1 pentru 
măsuri de protoc\ie a s1tulu1. Avizul 
pentru studiul de remodelare urbana 
str. Const1lu/m1 - str. Siim/S1bw, s·a 
soltc1tat ca o contesta\1e fa\ă de avizul 
sec\1un11 de urbanism emis în 1990 
D1scu\1a s·a bazat pe releratul cerul 
arh1tec\tlor V. Mitrea , H. Fabini ş1 S 
Sturdza, membru ai C.N.M.A S.I, în 
urma căruia s·a considerat necesar 
păstrarea caselor din str. Consttlu\101 
nr 1. 3, 5 ş1 a celor din str. 9 Mai nr. 
79, 81, 83, în vederea salvănt unor 
mărturu importante pentru situl 1stonc, 
din care o parte masivă a fost 
distrusă abuziv pnn 1nterven\11le Jăcuto 
în ult1m11 ani La sol1c1tarea 
C Z.M AS I. Transtlvan1a -Vcsl. s-;.1u 
discutat 1nterven\1ile făcute la soclul 
statuii Math1as Rex ş1 în zona e1 de 
proiecţie . Pe baza an;:iltze1 1storiculu1 
rcalt1ăr11 statu11 ş1 a caractenst1cilur 
zonei de rnzcrva\1e în caro se află, a 
stabilit să se respingă propunerea de 
interven\1e ş1 modificare a soclului 
statt111 care reia o varianta 
coniuncturalii ş1 occeptarea numai a 
unor 1nlervenţ1i ocazionale. legate de 
anumite evenimente care se vor 
petrece în situl istoric Se hotărăşte ş1 
sanc\1onarea 1ntcrven\1tlor de1a 
executate, probabil contrar av1zăr11 
C N M.A S I şi aceasta tocmai dtn 
1n1\1at1va ad1111n1stra\1e1 locale care ar 
trobu1 să respecte leg1sla\1a, dată fiind 
responsabilitatea ce o are pentru 
monumentele istorice din zona Sd de 
act1v1tate. 

Problemele legislative privind 
domeniul au fost discutate aproape 1n 
toate şedin\ele, în absenţa pron1ovă~11 
Legii monumentelor 1stor1ce, de 
Ministerul Culturu sau de Parlament 

În primul rând, după nenumărate 
1ns1ston\e de a se ob\1ne măcar o 

hotărâre do guvc>rn care să 1nst1tL11e 
unele d1spoL1\11 ferme pr1v1nd 
domeniul, s·a ob\111ut pnn Legea nr. 
81I1992 dreptul guvernului de a 
emite .ordonanţa privind uncie măsuri 
pentru proteq1a potrimon1ulu1 
cultural". P1 Hvncforea ca ş1 
term1nolog1a folo:,;1t;J « impus deci un 
act lcu1slal1v comun pentru cele două 
domon11, care de10 se afirmaseră ca 
domen11 sopuralP av;·1nd fiecare 
problemclP sal·i ~pcic1f1ce de ordonat 
monunientele 1stom,e ş1 patrimoniul 
cultural mc,b1I. 

P11n colaborarea intre DMASI ş1 
DMC s·a rc;ilttat ;ici1st act care a fost 
promovat de ci\lre M1111sterul Culturii 
Textul propu.nern a fost supus av1zări1 
CNMASI, el de, ,illf»I. " ' luind texte din 
Legna 111on11mr>n1Plor 1stor1cc· 
propuner<> Ordnnan\a a fost 
promovat ,1 dC' quv1>rn l;i 28 aug 
1992. dar I;; confirmarea pc care 
trebuia sa HJ dC';i Parl;imr>ntul a fost 
acceptată 11u111a1 de Seni'lt. în Camcr;i 
Depula\tlor ;t1l11<"''1nd11·~<' ob1ec\11 de 
fond· în spP('1,d I;, uno>IP prevederi 
pnv111d p~lr1111111rnd c;ultural mobil ŞI 
pentru acc!shl•J f1111d umanală.. 

În co11t111u<.1r<' CNMASI a discutat, 
tot pc bat<t rndundn\<'1. prevederea 
din aceast;i c.11P '"' referă la 
co11st1tutrr'a dr> catr<' M1n1ste1ul 
Culturn ş1 CNMASI a „Com1s1e1 de 
atestare l<'hn1c ;) a sp<'c:1al1ştilor pe 
do111nn11lf' spoct11-.e lucrărilor la 
111ont11111rnto 1stcmcr"' Ca bală de 
d1scu\1e, l11C'mh111 CNMASI nu avui 
propunerea dc' roqulament d<> 
ates101H 1llloc m1li1 cfo arh Peter 
Derer, d110c1orut DNMASI 
Problc111el0 au fos discutate 111 mai 
multe ~f'd111\1" 11i;il11ându·so 
domeniile care t11~bu1e cuprinse, 
niodul d.:1 C:<)l1 5 11lwr•! c1 com1s1e1 pe 
spec1alitiit1 ""u 1nl o rd1sc1plinară, 
modul în c.;irp vor 11 ;!lp-,ta\1 nwmbrii 
CNMASI . i:;au d.tc.;i\ ac:•iasta at<>slare 
va f1 supus;i 111 l1n1p unor forme de 
verificare ş;iu d(1 r('!tlC: lu;1l11are 

PP. ba1;1 obs •• 1 v.q11lor lacu te de 
Dnn Mohanu L . 81i c- 1u1ei-cu , M 
Celac. Şorban Popr~:-<:u·Cnveanu . C. 
Pavr)!Pscu, E . Gt"C""ill1U, Gh 
Seb0stylrn , O Boldura, prof. 
C1şm11i1u, arh . Tn~cu, L. Demcmy. ele. 
sau de ""''" inv1IH\1 inspector 
Şerbanescu (Dop;irtamentul 
CultP.lor), arh Gh V1•rP.~ (Pnmiina 
Mun1c1p1ulu1 Bucarr1i ~t1), urh P 
Oliin•sc:u (OUAT 1 .irh Popnsc.lt Dol1 
(MC), arh. P D1!1•'r ;i 1nod1f1cat ş1 

îmbunătă\1t pro1uc:tlrl succesiv. 
D1scu\ia ins" ;1 iama;. deschisă, 
pentru a s•) pri1111 , ~ ;11 111a1 multe 
puncle de vP.dr>.r>-l d111 p3rtea 
mernb11lor CNMASI. dar s1 a1 
CZMASI, l11nd c:c111•.id.:r,11ii ca una din 

problemele esenţiale pentru buna şi 
corecta funcţionare a domeniului şi 
prote1area monumentelor 

Legal tot de protecţia 
monumentelor s-a discutat ş1 modul în 
care Normativul P100 privind 
s1gum11\a construcţiilor este posibil de 
aplicat la clăd1nle monumente istorice 
ş1 care ar fi autoritatea 1nspectonlor 
IGSIC în cazul acestor clădiri. La 
d1scu\1e a fost prezent ş1 ing. Noica, 
membru CNMASI, directorul general 
al IGSIC. Concluzia pe baza căreia 
vor f1 purtate discu\i1 la MLPAT este 
stabilirea unui protocol intre CNMASI 
ş1 MLPAT, pentru ca până la apariţia 
normelor specifice monumentelor 
istorice, normativul P100 să fie 
acceptat şi folosit numai în măsura în 
care nu impune modificări care ar 
ataca substan\a monumentului. 

La şedinţa din decembne, Cezara 
Mucenic propune o lege privind 
reorganizarea Comis1e1 Na\ionale, 
pentru a corela statutul comisiei cu 
concepţia instituţională prevăzută de 
Const1tu\1a României. Întrucât nu 
există posibilitatea unei institu\ii 
autonome, pe lângă un minister, s·a 
propus adoptarea statutului 
Academ1e1 Române, deci o 1nstitu\ie 
autonomă., eligibilă, finan\ată de la 
bugetul statului. DMASI ar deveni o 
i11st1tu\ie în subordinea CNMASI, care 
ş1-ar câştiga personalitate juridică. 
D1scu\1tlo purtate de către prof. A. 
Trişcu, Radu Popa, arh. Sanda Ignat, 
iurist 8 Mart1nov, arh. Gh. Sebestyen 
au subliniat 1mportan\a unei astfel de 
legi care să clarifice statutul 
CNMASI. R. Popa a anunţat existenţa 
unui g1 up parlamentar interesant şi 
dispus să promoveze cât de curând 
legea. Doct se fixează termen ian. 
1993 pentru observaţ11 ş1 propuneri. 

Organizarea CNMASI: Pierderea 
reurotatulu1 profesor Grigore Ionescu, 
preşedintele CNMASI a dus la 
discutarea succes1un11 la conducerea 
com1s1e1 în şedinţa din luna 
soptembne. Au fost propuşi pentru 
această func\ie: istoric A. P1pp1di, arh. 
E Greceanu, arh. C. H 1nărescu, 
prof. arh. Aurelian Tnşr-u, pe care l·a 
recomandat, prof. Grigore Ionescu, 
când boala deja ii împiedica să mai 
activeze {scnsoarea din 20.04. 1992). 
Cu 18 voturi pentru {din 22 membri 
prezen\1) este ales prof. arh A 
Tnşcu, urmând ca această opţiune să 
fie prezentată Ministerului Culturii, 
care sa o promoveze Preşedintelui 
\ăr1i pentru confirmare, conform 
Decretului 91/1990. 

De asemenea s·a discutat 
necesitatea complctărn CNMASI cu 
me111br11 noi, reprezentând unele 
spec1alită\1 considerate insuficient 

97 

http://patrimoniu.gov.ro



reprezentate. Componen\a comisiei la 
data respectivă, prezentată de arh. 
Derer, este: arhitec\i şi urbanişti: 13: 
arheologi: 3: istorici: 4: istorici de 
artă:2: etnografi: 1: ingineri: 2: pictori 
restauratori: 2: pictori : 2: preo\i : 1: 
(total 30). Se consideră deficitare 
specialităţile : ingineri, urbanişti, 
arheologi, istorici de artă. Sunt 
propu~1 : arh. Anca Brătuleanu, arh. 
Şerban Popescu-Criveanu , arh. 
Lauren\iu Vasilescu, arh. Marinel 
Oaia, ing. Alex . Cişmigiu, ing. 
Laurenţiu Spoială, ing . Dorin Lazăr, 
restaurator Tatiana Pogonat, istoric 
Ştefan Andreescu, Ştefan Gorovei, 
ist. Paul Binder, ist. de artă Marius 
Porumb, ist. de artă Tereza Sinigalia 
ş1 Cezara Mucenic, sculptor Vasile 
Gorduz . Se hotărăşte că se va 
candida pentru 7 locuri, din care 2 
locuri pentru reprezentanţi ai 
CZMASI Moldova şi Oltenia , 
singurele comisii zonale care nu au un 
membru în CNMASI. În urma 
centralizării votului secret sunt aleşi: 
ing. Cişmigiu, arh. Şerban Popescu
Cnveanu, ing . Dorin Lazăr, 
restaurator Tatiana Pogonat, ş1 istoric 
Ştefan Gorovei care este şi membru 
al CZMASI Moldova . În ce priveşte 
organizarea CNMASI , s-a pus în 
discuţie necesitatea corelării 
prevederilor RegulamentLilui de 
organizare şi funcţionare al CNMASI 
cu cele cuprinse în L .M .I. -
propunere . Se discută articol de 
articol, acele prevederi care se 
deosebesc, stabilindu-se 
reglementările care vor trebui să fie 
incluse în ambele acte, ca de 
exemplu: modul de alegere a 
preşedintelui şi vicepreşedinţilor 

(preşedintele propus, în urma alegerii, 
de CNMASI , să fie confirmat de 
Preşedintele ţării, dată litt'ld 
1mportan\a CNMASI. iar 
vicepreşedin\1i să fie propuşi de 
preşedinte şi validaţi de comisie, pnn 
voi secret). În ce priveşte directorul 
DMASI, se acceptă ca numirea lui de 
către M.C . să se facă la propunerea 
Comitetului director, validată de către 
Comisie . În afară de alte detalii 
privind funcţionarea, se pune în 
discuţie şi titulatura DMASI 
propunându-se titlul de „Direc\ie 
generală", denumire care să se 
discute la Minister. În ce priveşte 
modificările din Regulament, ele vor fi 
comunicate Ministrului Culturii şi 
Comisiilor zonale. 

În aceeaşi şedinţă (septembrie 
1992), arh. Peter Derer ce re 
aprobarea de a se retrage din luncţia 
de director (aşa cum a solicitat de1a în 
dec. 1991) . Comisia consideră că nu 
este oportună această schimbare şi-l 
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solicită să rămână până la găsirea 
unei alte solu\ii benefice activită\ii. 

Între alte probleme analizate de 
CNMASI a fost şi aceea a relaţiilor 
internaţionale ale Comisiei şi Direcţiei, 
relaţii deosebit de importante pentru 
cunoaşterea valorilor culturale de pe 
teritoriul \ării, ale modului în care ele 
suni cunoscute şi prote1ate. Arhitectul 
Dan Kisilevic1 a prezentat şantierul 
comun r onli5110-lra11cez de la 
Aposroloclw, despre care detalii a 
prezentat arhitectul Cillin Hoinărescu, 
şef de proiect din panun română. 

În ce priv.iştE: c1mlractul de 
11we11tarterc a clădmlor reprezen tvt1ve 
din satele tra11s1lvi111ene săseşti, 
Cezarn MucP.n1c anunti1 că în 1992 s
au cartat 26 locallli1\1 dH ca lre istonc11 
Adnana ş1 Aurelian Slroe, losef111a 
Post ăvaru ş1 Ion Andron şi s ·au 
î11tocmit relevee de calm arh. losel 
Kovacs. Activitatea a lo:;t deosebit de 
apreciată de colegu din Germania, 
drept care s-a hotăriil ca de1a în 1993 
să se pregălP.asca pnmul volum cu 
prezentarna olliec t1velor fişate. Prof. 
Tn şcu, arh Sanda lg<inl. arh. C. 
Hoinărescu, G. Stoica au cerul detalii 
asupra acP.sln1 pr1111e aclivi t ă \i de 
1nve11 tanerp în teren 111 conc luzie, s-a 
recomandat c0ntinuarea acostu1 tip 
de ac\1u11e şi în alte zone ale \ârii. 

În ce priveşte ac/Iv/larea com1s1er 
1n1x/e româno·1n;igh1r1rc, prezentarea 
făcută de d-na arh Greceanu în 
calitate de membru al e1, a precizai 
planul propus pentru anul 1993 şi 
anume: scl11mbul de bpec1al1i;;ti (in i\iat 
de1a de R. Popa, preşedintele 
com1s1ei din par1n'1 ro111.ină), schimbul 
de pubilca\11 (c;;1e d'JiJ fl1nc\1onează), 
schimbul de ar11colH do specialita te, 
parl1ciparoa la Simpozionul 
1nterna\io11al de la Tu\;nad 1993 , 
part1c1pare;i 1„ cursul de vara de la 
Ege1 cu tenia „Ora'?" !ii sale istorice" 
(partea m<1qh1<or.~ ol1>1ă 2 burse), 
sch1n1bul de docu111onta\11 (la cerere) 
ş1 schimbul de expot1\11 României i se 
oferă sala de expo11\11 a Intendenţei 
monumentelor din Uny<.1na. iar terna 
propusă de R Popa este „România 
ca spa\iu de 1ntei1P.rcn\;; reflectată în 
monumentn". Programul este aprobat 
de CNMASI. 

În progr..irnul inte1 na\1tmal din 1993 
se propune i;1 un „i.Jlr1lter a11glo
romii11" pe /l•m;i rev1t;il1L1irrt sllfelor cu 
nucleu 1sto11c Vizita arh. C. 
Hoinilrescu în IHnn cu p:111na engleză 
n demonstrai că pnmc;lr, propunnn nu 
mai suni pos1bill-l, ponlru ca zona 
1s lor1 cil a fost dP.ja profund 
modificată DP itC<>e:i se propune 
satul S1on. din 1udeţul Prahova. Se 
acceptă, urm;1nd sa se încheie un 

protocol care să fixeze termenii 
colaborării. 

Una din situaţiile, din păcate , 

frecventă în discu\ia CNMASI a fost 
distrugerea monumentelor istorice, fie 
prin agresare indirectă, fie prin acţiuni 
directe . Este cazul clădirii noilor 
laboratoare din Muzeul Satului 
Bucureşti fa care proiectul, ignorând 
recomandările, de la faza S.T .E. a 
amplificat volumul modificând esenţial 
carac teristicile sitului istoric şi 
concepţia de constituire a muzeului. 
Arh . Peter Derer a prezentat discuţia 
in1\ială de Primăria Municipiului 
Bucureşti, arh. şef. Dinu Hariton, la 
care au participat toate autorită\ile 
implicate , sau cele interesate de ceea 
ce se întâmplă în muzeu, deci : 
directorul muzeului, Ioan Godea, 
reprezentantul proiectantului şi al 
antreprizei de construc\ii, dir. adj. al 
Direcţiei Muzeelor şi colec\iilor, 
Konig, reprezentantul Ministerului 
Culturii, director arh. Şerban 
Popescu Dolj, din partea DMASI , 
director Peter Derer şi dir . adj. 
Cezara Mucenic, din partea Uniunii 
Arhitecţilor, preşedinte Alex Beldiman 
şi un reprezentant din partea Uniunii 
Ar1iştilor Plastici. Şantierul fiind închis 
de Primărie din luna februarie pentru 
nerespectarea autorizaţiei de 
construcţie, pentru redeschiderea lui 
se cere avizul CNMASI. Comisia a 
fost de acord cu propunerea Direc\iei 
de a se prezenta spre avizare un 
proiect care să remodeleze clădirea la 
faza existentă, aceasta însemnând şi 
rediscutarea temei, pentru a o 
dimensiona în func\ie de posibilităţile 
amplasamentului. Se subliniază din 
nou că ridicarea clădirii actuale la 
cotele finale prevăzute de proiect va 
însem na o distrugere gravă pentru 
monumentul istoric care este Muzeul 
Satului. 

Un alt fapt de o gravitate deosebită 
es te relatat de Radu Popa -
distrugerea parţială a reşedinţei 
guvernatorului întregii Dacii prin 
săparea, cu buldozerul, a unei 
fundaţii, în oraşul Alba Iulia . Deşi zona 
este decretată rezerva\ie arheologică, 
lucrările nu au solicitat avizul 
corespunzător de fa CNMASf. După 
ac\iunile de autoritate (adresa către 
Ministerul Culturii, Procuratură, 
Pr e fectură) Comisia hotărăşte: 

delimitarea cartografică a sitului şi 
comunicarea lui autorită\ilor locale 
(care ignoră vechea delimitare a 
Muzeului Alba Iulia): solicitarea 
anulării concesiunii şi acoperirea 
s itului excavat, pentru a nu se 
distruge în continuare. 

O situa\ie nedorită este şi la 
mănăstirea Humor, din judeţul 
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Suceava, obiectiv aflat pe lista 
monumentelor istorice propuse 
pentru înscrierea în patrimoniul 
mondial. Arh. A . Tr1şcu semnalează 
construirea unei clădiri pentru 
mănăstire, la 6 m de incintă, deci clar 
în zona de protec\ie, fără a se cere 
avizul CNMASI. Este posibil ca 
această agresiune să determine 
eliminarea acestui monument atât de 
valoros din lista Patrimoniului 
Mondial. Se hotărăşte să se 
semnaleze alJtorită\1i bisericeşti 
gravitatea faptului şi posibilele urmări 
negative. Această discu\ie, purtată în 
luna iulie, se va relua în luna 
octombrie, când directorul tehnic al 
DMASI, arh. Oaia (dL1pă vizita făcută 
în luna septembrie) a constatai nu 
numai că nu s-a luat nici o măsură de 
diminuare a efectului negativ a no11 
clădiri asupra monumentului ci, mat 
mult, chiar în incintă, s-a ridicat un 
paraclis pe laturest. Din păcate, se 
constată din partea autorită\ilor 
bisericeşti aceeaşi ignorare şi 
încălcare a legislaţiei, deşi se solicită 
mereu ajutorul financiar al DMASI. 
Observaţiile făcute de către arh . 
Şerban Popescu- Criveanu, arh. E 
Greceanu, Dan Mohanu sau arh. 
Sanda Ignat au fost completate de 

punctul de vedere al delegatului 
Oeparta1nentLtlu1 Cultelor, inspector 
Şerbănescu, care a justificat 
construirea pnn caracterul provizoriu 
al construc\1e1 ş1 neccstlatea ei pentru 
cult ş1 arh. Petru\a Olărescu din 
partea OUAT care a considerat ca o 
cauză, absen\a 111 speclorului de 
mom1mcntc la nivelul prefecturii . În 
concluzie. CNMASI a decis să se 
intervi11ă la toate forLirile interesate 
pentru luarna dP măsuri şi 

respectarea legislaţiei 
Tot la cap1101Ltl distrugeri se află ş1 

vandalizarea monumentelor istorice 
din Cimtlirul Bellu din Bucureşti , 
semnalată de istoricul Andrei Pipptdi. 
Cel mflt mare <in!'a111hlu de artă şi 
monumente cu valoare memorială din 
Bucureşti, con\inand opere de 
sculptură rem;,rcabtlA şt mărturii ale 
marilor personHlil i'i \t ;;le neamului este 
continuu agregat, monumentele sunt 
sparte, criptele sunt deschise, se fac 
lucrări care mod1f1că radical situl etc. 
Sttua\ia fiind deosebit de gravă, prof. 
A. Trişcu propune solicitarea ş1 altor 
1nslitu\11 importante. interesate de 
protejarea s1tulu1. cum ar ft OUAT, 
Academia. M1rwslnrul Cullurtt. În mod 
urgent să şe ac(1onn1e. 

Între problemele diverse s-a 
discutat necesitatea stabilirii unui 
normativ de preţuri pentru restaurarea 
picturii, pentru a exista un reper 
metodologic. Este un punct de 
vedere susţinut de arh . Gh. 
Sebestyen, arh. L. Bilciurescu şi 
completat de arh. E. Greceanu, arh. 
Sanda Ignat şi Dan Mohanu. Se 
acceptă demersuri pentru realizarea 
lu1. 

De asemenea s-a supus aten\iei 
CNMASI situaţia complexului Ste ea 
Târgovişte, care a fost dat în custodie 
muzeului. Acum este solicitată 
retrocedarea, de către Arhiepiscopie. 
Arh. C. Hoinărescu comunică acordul 
CZMASI Muntenia. Comisia 
Naţională este în principiu de acord, 
deoarece se revine la func\iunea 
1111\1ală. Va trebui numai urmărită 
situa\ia pentru a nu apare clădiri noi 
care să modifice incinta istorică. 

Activitatea acestei perioade se 
remarcă prin multitudinea problemelor 
pe care le ridică protecţia şi salvarea 
monumentelor istorice ş1 de aceea se 
impune ca o necesitate întărirea 
autorităţii CNMASI ş1 a capacită\ii de 
acpune a DMASI, organul său 
executiv. 

CEZARA MUCENIC 

99 

http://patrimoniu.gov.ro



CUM SUNT APĂRATE MONUMENTELE ISTORICE? 
(conferinţă de presă la DMASI) 

Comisia Naţională a 
Monumentelor, Ansamblurilor ş1 

Siturilor Istorice împreună cu Direcţia 
ei operativă, a organizat în februarie 
1993 o conferinţă de presă , cu o 
însemnată prezenţă a reprezentanţilor 
unor ziare şi reviste (.România liberă" , 

.Libertatea", .Evenimentul zilei", „22", 

.Revista Monumentelor Istorice" ş.a.). 
Om partea Com1sie1 şi Direcţ1e1 au 

participat prof. univ. arh. Aurelian 
Tnşcu, preşedintele CNMASI , arh. 
Sanda Ignat, v1cepreşed1ntele 

CNMASI, dr . arh. Peter Derer , 
secretar al CNMASI şi d1r. DNMASI, 
dr. Andrei Pippidi, membru CNMASI. 
dr. Cezara Mucenic, dir . ştiinţific 
DMASI. 

Tema conferinţei de presă cu 
privire la monumentele istorice, pe cât 
de obsedantă pe atât de necesară, 
răspunzând imperativelor momentului 
(şi nu numai) s-a axat pe punerea în 
evidenţă a act1vităţ1i complexe 
desfăşurate în răstimpul a trei ani de 
CNMASI şi DMASI ş1, totodată pe 
semnalarea unor felurite aspecte 
nevralgice provenite din nevoia unor 
clarificări de organizare, în relaţia 
Ministerul Culturii-Com is ie-Direcţie , 

pentru a nu f1 în dezacord cu 
statuarea atribuţ ii lor ş1 îndatoririlor 
înscrise în Decretul nr 91 de îg,fiinţare 
a Com1s1e1 Na\1onale, din 5 febniane 
1990. 

În cele ce urmează voi rezuma 
atât dificultăţile arătate , ideile. soluţiile 
ca şi luările de at1tud1ne ale presei 
vizând desfăşurarea normală a 
activităţii din domeniul patrimoniului 
imobil, aşa cum au reieşit în special 
din expozeul susţinut de către prof. 
Aurelian Trişcu o analiză 

cuprinzătoare, care a suscitat 
interesul participanţilor. 

După ce a arătat că prin decretul 
de înfiinţare a Com isiei , directorul 
Direcţiei este şi secretarul de drept al 
Corn1s1e1 şi că actualul director , în 
persoana arh . P . Derer, făcând 
propunerea de retragere din funcţie, 
Comisia a ales ş1 propus Min is terului 
Culturu , ca nou director al DMASI pe 
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dl Andrei Pipp1d1 (ac tual membru al 
Com1sie1 noastre). a cărui confirmare 
întârzi e, prof. Tri şcu a ţinut să 

preci zeze cii prin decretul nr . 91, 
Com1s1a Naţională a Monumentelor 
este o 1nst1tu\1e autonomă, 

neguvernn mentala, n1lllt1disc1plinară, 

având ca organ operativ DMASI: dar, 
pentru că nu ustc un organism care 
să se autof1nan\Cl?e ş1 considerând că 
ţelul e1 se împl1ne~te intrutotul în 
cadrul culturn , a în\elpş cii încă de la 
înfiinţare, pnn decretul promulgat. să 
conlucreze cu Ministerul Culturn, în 
aşa fel încât profilul şti111ţ 1f1c ş1 tehnic 
al act1v1tă\11 sa fie sub tutela Com1s1e1, 
şi re spectiv D1recţ1e1, iar finanţarea 
sub cea a M1111sterulu1. 

La trei luni de la înfi1n\area 
Co1111s1ei, colect1vul e1 a depus 
pro1ec1ul dC" Le!:]e a rT1011ume11telor la 
Minist er, c;;re, dupa un stagiu 
îndelungat, a lrrnt 1n;i1ntat, între timp, 
la parlament fiirti s~ fie luat în 
dezbatere , p11vand urnnen1ul de o 
lege t1111p de tro1 am: acest proiec t a 
fost redactat 111ainte ca alte acte 
1und1ce' importante sâ-ş1 facă apari\1a, 
de exemplu, Const1tu\1a. necesitând 
remedieri, prelucrări. conexiuni, ca ş1 

corelări cu alte legi ale statulu i. 
În ceea ce priveşte situaţia 

financiară, din proc,mtul de 0,33% al 
Culturii , primit de la buqet s-au putut 
deschide un nurnar de ~ant1e re de 
restaurări, tot ntâtea c;it avea Comisia 
în 1977, devenite apoi din nenorocire, 
cariere desch1~e. nwnc1torii califica\1, 
după cum :se ::.t1e. fiind împrăştiaţi iar 
Dire cţ ia desf11n1ata 

Din re;,l1l.111le c1b\1nu te aflăm, 
totodată cil , prin Direcţie, Comisia cu 
m11loace reduse a reuşit sa efectueze 
o evidenţă a 1nonum.~11telor de la o 
listă cuprin1iind 5 OOO la una, 
cuprinzând 20 OOO de obiective, 
extinzând aria de la monumente 
izolate ş1 câteva ansambluri la cartiere 
întregi. am•amblun. omşe, sate (de la 
Sighişoara, sau Cas<1 Cartianu-Gorj , 
la sate intr1•q1 c:n ar putea fi 
valorificate economic: sate turistice ş1 

rezervaţ11 de arhitectură care să intre 
în circuitul cultural). 

În continuare s-a subliniat că în 
activitatea actuală a celor două 
orga111sme se resimte libertatea de 
acţiune, apărând ambiguităţi în relaţia 

Minister-Comisie-Direcţie. La două 
luni de la Hotărârea guvernamentală 
nr. 811 /22 dec. 1992, ignorând 
actele referitoare la modul de 
reorganizare al Ministerului Culturii, s· 
a trecut la întărirea aparatului în 
m1111ster, a direcţiilor de monumente ş1 
paralel pentru muzee ceea ce ar fi 
fost corect în măsura în care ele ar fi 
sprijinit Comisia şi Direcţia, înfiinţate 

acum lre1 ani, prin decret prezidenţial. 
Printre gesturile din ultima vreme, a 
fost şi solicitarea noastră de a fi clar 
precizate aceste relaţii, cele două 
organisme socotind necesar un 
eventual ordin al ministrului care să 
lămurească situaţia, dar nu s-a primit 
n1c1 un răspuns. 

La fel s-a întâmplat şi când s-a 
cerut ministrului să confirme noua 
propunere a Comisiei pentru numirea 
directorului DMASI. 

În şirul dificultăţilor, se numără ş1 
repartizarea cu întârziere a sumelor 
de bani afectate activităţii propriu· 
zise; în anii trecuţi, bugetul s-a 
aprobat pentru 1991 în martie, iar 
pentru 1992 în luna mai, ceea ce a 
adus perturbări în acţiunile de 
contract şi execuţie. 

În centrul activităţii se află toate 
problemele necesitate de asigurarea 
unei bune conservări a 
monumentelor, de la cercetarea 
exhaustivă pentru elaborarea 
documentaţiei, urmărirea întocmirii ş1 

avizarea proiectelor restaurării , 

urmărirea execuţiei şi recep\ie1 
lucrărilor, până la găsirea utilizării 

adecvate profilului lor, deci trebuie în 
egală măsură rezolvate problemele 
legate de construcţii, de şantiere 
răspândite în tot teritoriul ţării, de 
lipsa meşterilor etc. 

100 de şantiere au fost atacate 
până acum, din care unele ar trebui 
reluate în 1993; cuprinzând o arie 
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foarte generală, nu se fac discriminări 
legat de apartenenţa la o etnie sau 
alta a unui monument, de iurisdicţia 
unui cult sau altuia, monumentele 
sunt considerate a fi expresia creaţiei 
celor care au convieţuit de veacuri cu 
romanii, reuşind sinteze de 
arhitectură: cetatea Enisala (sec. XIII) , 
basil1cile de la Niculiţel (sec. XI-XII , 
XIII), geamia din Babadag, farul de la 
Sulina, cetatea antică Histria, Cetatea 
Adamclisi, casa din str. Şerban Vodă 
33 (sec. XVIII), Bucure şti, biserica 
Stavropoloeos (sec. XVIII), 
mănăstirile Snagov (sec. XIV), Hurez 
(sec. XVII), Cozia (sec. XIV), Bistriţa 

(sec . XVI). biserica Dintr-un Lemn 
(sec. XVII) ; Casa Cartianu (sec. 
XVIII) conacul Banloc , castelele Criş 
(sec, XVI-XVII) şi Albeşti, Cetatea 
Drăuşeni·Braşov (sec. Xllll), biserica 
Mănăstirii Sâmbăta de Sus (sec. 
XVII), Mănăstirea Apostolache (sec. 
XVII), aceasta din urmă constituind un 
şantier pilot de restaurare în 
colaborare cu specialiştn francezi . 

Anul acesta continuă lucrările de 
restaurare la picturile de la Biserica 
Sf. Nicolae Domnesc -Argeş, la 
palatul brâncovenesc, de la Râm111cu· 
Sărat, la palatul de la Potlog1, care va 
fi restaurat în întregime; anul trecut, 
acosta a găzduit deschiderea of1c1ală 
a manifestării "Porţile deschise", 
preconizându-se amenaiarea unui 
muzeu al sintezei artei româneşti; la 
crucea de la Călugăreni, clădirea 
Bastion - Timiş, biserica din secolul al 
XIII-iea de la Caransebeş, ale cărei 
ruine au fost salvate de la distrugere; 
la cetăţile dacice din Munţii Orăşt1ei; 
castelul Corv1neşhlor; cetatea Alba. 
Iulia ş1 palatul Apor, amfiteatrul roman 
de la Porolisum, două biserici de 
lemn de la Gârbou şi de la Hitişeul de 
Jos; bastionul croitorilor şi palatul 
Banffy-Cluj . 

În afara secţiei de restaurare din 
cadrul Institutului de Arhitectură, s-au 
înfiinţat opt comisii zonale 
specializate, care se ocupă cu 
urmărirea şantierelor de restaurare 
din teritorii. 

O serie de monumente, precum 
palate în ruină, conace.biserici de 
lemn ş.a . , se află în siluaţia de a nu fi 
abordate de proprietarii lor, când 
aceştia există, lie din cauza 
complexrtăţii lor, fie a neput1nţe1, ş1 în 
acelaşi timp nu pot fi sursă de 
venituri, de aceea Comisia a intervenit 

- arată arh S Ignat - pentru a nu li 
lăsate să se d1struga. 

Ziarişt11 au pus întrebări cu referire 
la: atitudinea de imparţialitate a 
conducerii Comis1e1 în relaţiile dificile 
cu Ministerul Culturn (Andrei Cornea, 
"22") ş1 la faptul că dublarea 
direcţiilor în minister, cu ignorarea 
DMASI s-a făcut nu din ignoranţă (I. 
Suciu „Even1111enlul zilei"); suma 
preconizată de la buget pe anul 1993 
(Catrinei Vlad); studiul sponsorizării 

unor lucrfiri de amploare, cauzele 
1erg1 versari1 aprobări i legii 
111onumcnte lor (I Butnaru, 
.Libertatea"), starea actuală a unor 
si turi legat de :iplicarea Legii fondului 
funciar, printre care aşezarea dacică 
de la Piscul Crăsailor şi oraşul 
Sighişoara (Adrian Bucurescu, 
. România Liberă"). 

Răspunsurile la obiect, aşa cum 
se va vedna mai 1os, &u fost date de 
prof. arh. A. Trişcu, dr . arh. Peter 
Derer. dr Andrei P1pp1d1, dir. adj. 
Cezar;i Mucnn1c, dir adJ. Marinel 
Oaia . 

În ceea cc priveşte even tualele 
sponsorizări. co nc:nptul primului 
proiect de lege prevedea atât spri11nul 
de la bl•getul ~tnt ulu1 c:i1t ş1 alte surse 
din \ară ş1 din străinătate, cu 
clarificarea un<>r probleme ce ţin de 
statutul toronului etc. Legea 
monumentelor a 1nl;iwat şi din cauza 
neces1tă\i1 co,relari1 cu alte legi: cea a 
urban1smulu1, a londulu1 luc1ar, etc . 

Aflăm lotod;itiî, cil ;l!;it în ţară cât 
ş 1 în s tră in ătate s·a 1ntc1ve111t pentru o 
Elorie a 11101H111ie111elor în cazul 
refacerii Cil ştPlulu1 Criţ;. pentru care 
s-a încercat 111 Elve\1<1 ş1 Fran\a; 
pentru Mi1ni1st irca Apostolache s·a 
colaborat cu Dir0q1<.1 Monumentelor 
din Franţa , c1irc o tera sprijinul pe linie 
ştiin\1fică, speriindu-se ş1 cel material. 

Se 1a la cunoştinţă cu această 
ocazie, că 111a1 îndreptăţiţi sunt 
românii decât străinu in sponsorizarea 
unor lucri\n precum în1ţiat1va demnă 
de toată lauda a fotbalistului Mircea 
Lucescu , cam a oferit suma de 1 
miliard ş1 200 n111 lei pentru 
restaurarea biser1c11 Fundenii 
Doamnei; ceta te;; Neamţului ş1 

Măn ăstirea Piinriărn\i sunt în 
docu111e11ta\1a UNESCO: biserica 
Probota v.i 11 11•staura tă prin 
colaborarea cu Japo11ez11. Cum 
monumentele aparţin unor deţinători 
foarte diferi\1. cx1stil mentalitatea 

greşită că un organism cum este 
D1recţ1a, trebuie să întreţină toate 
aceste valori, ceea ce practic nu este 
posibil. În relaţiile ce se stabilesc între 
diferitele organisme, instituţii şi 

instanţe s-a arătat că există pericolul 
imixtiunii diferitelor interese care pot 
să îndepărteze atenţia de la scopul 
real, în dauna protecţiei 
monumentelor, deşi e timpul să se 
ştie că numai Comisia de specialitate 
asigură protecţia, fiind singurul 
organism care este în măsură să 
rezolve întreaga politică de corelare şi 
coordonare a activităţilor din domeniul 
monumentelor, ansamblurilor şi 

siturilor istorice, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare şi cu aplicarea 
normelor ce reies din convenţiile 
internaţionale la care ţara noastră a 
aderat. Dintre numeroasele ei atribuţii 
s-au evidenţiat cele legate de 
stabilirea priorităţilor şi avizarea 
studiilor şi proiectelor de cercetare, 
conservare, restaurare şi punere în 
valoare a tuturor categoriilor de 
monumente, ansambluri şi situri 
istorice, precum şi a zonelor de 
protecţie, pe baza rapoartelor de 
specialitate ale Secretariatului Tehnic 
din Direcţia Monumentelor, ale 
comisiilor zonale şi ale inspectoratelor 
din teritoriu. De aceea, date fiind 
sarcinile complexe ale unei asemenea 
activităţi, trebuie evitate şi mai ales 
clarificate situaţiile în care Ministerul 
Culturii face unele declaraţii , direct 
contrazise de unii reprezentanţi ai săi, 
care nu fac decât să conducă la 
ambiguităţi şi, deci, greutăţi în 
organizarea unei activităţi normale , 
chiar la declinarea unor competenţe, 
în detrimentul cauzei comune. 

În coea ce priveşte întârzierea 
aprobării legii monumentelor s-au 
arătat următoarele : 

La 90 de zile de la înfiinţarea sa, 
CNMASI a prezentat Ministerului 
Culturii proiectul cu propunerile de 
reglementare generală în acest 
domeniu; s·a trenat cu răspunsul, şi 

din motivul considerării, atunci ca şi 

acum, a necesităţii unei legi fie unice 
pentru patrimoniul cultural, fie 
separată (pentru muzee şi 

monumente), producându-se astfel 
disensiuni între specialişti; nevoia 
clarificării era stringentă iar pledoaria 
pentru legea unică era justificată atât 
de tradiţie, cât şi de problemele 
diversificate şi distincte legate de: 
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- dezvoltarea oraşelor, a satelor 
necesitând cunoaşterea în profunzime 
a evoluţiei organizării teritoriulu i; 

- specificitatea restaurării 

(abordarea remodelârii centrelor 
istorice, restaurarea monumentelor 
arheologice, a monumentelor văzute 
în evoluţia lor arhitectural-istorică 
(plasate în context istoric şi 

restaurare, cu toate fazele de 
construcţie); 

- modurile de finan\are diferite; 
- depnerea în proprietate a 

terenurilor. 
Legea unică în România pentru 

monumente a mai fost argumentată 
cu faptul că modelul este furnizat de 
Europa , în multe ţări existând legi 
separate pentru patrimoniu mobil şi 

imobil; nemaivorbindu-se de faptul că 
şi în legile lor fundamentale , alte \ări 
au capitole distincte cu referire la 
monumente (vezi legea monumentelor 
din Germania). 

Răspunzându-se în trebărn 
privitoare la soarta unor situri şi 

oraşe-muzeu, s-a precizat că DMASI 
a comandat şi obţinut un studiu 

-
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geotehnic asupra apelor din zona 
Sighişoara, reactualiwrea planurilor 
topografice pentru continuarea unei 
activităţi coordonare la care ar fi 
participat DMASI , Departamentul 
pentru Urbanism ş1 Amenajarea 
Teritoriului, prn11ări a, Comitetul 
Naţional pentru UNESCO; al doilea 
plan se realizează cu contribl1ţii mixte, 
conr1nui\ndu-su resli1u1;irea de căire 
Direc\1e a Casei cu Cerbi, cu 
solic1larea de sprijin ş1 de la primăriile 
oraşelor înfră\ile. 

A !ost adus în discuţie un alt sit 
ameninţat, biserica din Baia, aflată pe 
un mare teren plantat: solicitându-se 
lotizarea de elitre vech11 proprietari, 
se v;i d1str uge pe1s11jul ş1, mai ales, 
fragmente din ansamblul istoric. 
Soluţionarea s1tua\1e1 lray1ce a acestui 
sit ca ş1 a nltora nu se poate rezolva 
atâta vreme citi nu există o lege 
spec1f1ci\, 1:ir în insuş1 art 5 din legea 
fondului ll11H„ 1a 1 ,;e prec11ează că 

terenul pc c;ir11 s<J ;dlil niom1mentele 
trece în dli111P.111ul JHibl1 c. aceasl;-i 
fiind o prevedem larga căreia 1 s-a 
adus corlJ'11 ll'1 în proiectul lcg11 

monumentelor, proiect care s-a oprit 

la Camera Deputa\ilor, şi în care s-a 

precizat că numai cu acordul 

CNMASI se stabileşte trecerea în 
domeniul public a unora sau altora 

dintre monumente. 

în finalul discuţiilor, nu lipsite de 

atitudine critică, s-au desprins o serie 

de probleme - foarte grave, legate de 
urgenţa adoptării legii, al cărei proiect 
a fost depus la Comisia culturală a 

parlamentului încă din 16 octombrie 
1991, între timp simţindu-se nevoia 

corelării cu ultimele legi şi normative, 

eventua l a reorganizării CNMASI cu 
instituirea tuturor structurilor. Urgenţa 

este motivată şi de faptul că România 

este singura ţară europeană fără o 

lege a monumentelor1 

A consemnat 

ELISABETA ANCUŢA-RUŞINARU 
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>ESIUNEA ANIVERSARĂ, 29-31 octombrie, Bucureşti 
00 de ani de la înfiinţarea Comisiei monumentelor istorice 

00 de ani de la tăierea Podului Mogoşoa1ei 

O de ani de la semnarea Convenţiei patrimoniului mondial 

Joi, 29 octombrie 1992 a avut loc 

esch1derea ses1un11 de comunicări a 

1 1recţ1ei Monumentelor, 

nsamblunlor ş1 Siturilor Istorice . 

es1u11ea a fost dedicată aniversăm a 

00 de ani de la înf11n\area Com1s1e1 

lonumentelor Istorice ş1 a apanţ1e1 

eg11 pentru protecţia monumentelor 

Cuvântul de deschidere a fost 

)S\1t de dl Aurelian Tr1şcu -

reşed1ntele Com1s1e1 Na\1onale a 

lonumentelor, Ansamblurilor ş1 

iturilor Istorice . În alocuţiunea sa 
~esla a subliniat alinierea la nivel 

uropean a preocupărilor şi 

1etodelor de inventariere ş1 proteiare 
monumentelor istorice în România 

1ilor 1892. 
Tema centrală a confenn\elor 

1v1ta\ilor străini specialişti in protecţia 

1onumentelor (Austria-Horst Huber, 

lve\1a-Robert Ste1ner , 

ra11\a-Ben1am1n Mouton, 

ierman1a-Chrisloph Machat, 

ngaria-Tomas Feierdy) a fost modul 

e organizare a acl1v1tăţ1lor de 

1ventariere ŞI protecţie a 

atnmon1ulu1 in ţările respective. 

În Austria îngriwea monumentelor 

e face central, de către o singură 

1st1tu\ie care se gaseşte în Viena. 

1ventarul monumentelor din landur1le 

ustnece este considerat a f1 b;;iLa 

tiinţd1că pentru protecţia 

atnmon1ulu1. 

Inventarierea monumentelor se 

1ce de către spec1allşt1-1stonc1 de 

rtă, a început la sf. sec. al XIX-iea ş1 

ontmuă până în prezent în diferite 

>rme; se va încheia probabil în jurul 

nului 2 OOO. 

Elvc\1a, deşi nu arc 111onumente 

de valoare un1vNsala 1a1 fondul de 

111om1m0nle estn fonw1I ·111 specia l din 

arhitectura ruralâ, acordă o mare 

atenţie 111vPnta11Pn1 ş1 pr111Pnt@ni aces

tuia 

Cons1clei;1nd c;ă 111ventar1erea 

anulit1ca a londulu1 de monume11!e 

trebui<' duhl:it;i d0 o hun~ cuno;iştere 

de către public ~ 1 autor1tii\1 a valoni 

patrimon1ulu1, mctodale de publicitate 

în1br:ica cele mai atrnct1ve forme. 

Motto-ul c.onfenn\•" dlui Mouton 

(ca de altlol ;ii intrc>g11 sesiuni), ar 

putea fi „cei ce-ş1 renega trecutul nu 

au 111c1 un v11tc41"' - cuvinte ce aparţin 

creatorului de ~coala dn restaurare -

V1ollot-le-Duc, dl Mouton infăţişând pe 

seuri 1slllr1cul prolecţ1e1 

monumentt'lor ş1 evolu\1a doctrinelor 

ş1 tehnicilor cfo wsto1Lir,;ro 1n Frn11\a. 

Deşi 1n ve11 1a11erea monumentelor 

în landul RIH'na111a de Nord -

Westf;ilia n 1ncPpul lri sfârşitul sec. al 

XIX-IPa, leg.;;i d<? protec\1e a 

monumentelor dat,~ată din 1980 

Noua sone do 1nve11tanere, începulă 

în baza acestei legi , de'i1 s-a apreciat 

că va dura 2-3 a111, în prezent se 

con:;1dcri1 G<t vor fi 11P.ces;ire 2-3 

generat11 111 111;;5ura 'i n care 

1nventar1Prt~rl llHJlllll1H!11telor nu mai 

însea11111il o 811nplă inş1ru1re de 

descrieri de co11strucţ11. c1 acesten 

sunt Sll1d1atP. 1n r•Jl;J\1a s tructurală cu 

localitatea , care la r:indul sau este 

studi:ltă din punct d1> vodere urbarns

t1c, istoric, etc . 

Viaţa ştiinţifică 

Ca şi în celelalte ţări cu un 

dezvoltat sistem de protecţie a 

patrimoniului, inventarierea este 
privită in Germania, ca bază a 
protec\1e1 şi conservam 
patrimoniului.Pentru a convinge 

publicul contribuabil şi autorităţile 

locale de varietatea, bogă\ia, valoarea 

monumentelor istorice, precum şi de 

necesitatea continuării inventarierii şi 

11nportanţa deciziei ştiinţifice în raport 

cu cea administrativă în privinţa 
protejării monumentelor, s-a ajuns la 
ideea publicării rezultatelor 
inventarierii - seria • Topografia 

monumentelor" (38 volume proiectate 
pentru landul Rhenania de Nord -

Westfalia - 2 volume editate până în 

prezent). 
În ceea ce priveşte Ungaria 

situaţia protejării monumentelor este 

aprox1mat1v în aceeaşi fază ca în 

România - adoptarea unei legi pentru 

protecţia monumentelor şi 

1n1pulsionarea activităţii practice de 

inventariere, conservare, restaurare -

confruntându-se de asemenea cu 

situaţii de restaurare a restaurărilor. 
În cadrul sesiunii au fost 

aniversaţi, de asemenea, 300 ani de 

la deschiderea Podului Mogoşoaiei 

(actuala Cale a Victoriei) . 

O comunicare cu acest subiect a 

fost susţinută de dna Cezara 

Mucenic, tema centrală a lucrării fiind 

demonstrarea ecoului major pe care 

această intervenţie urbanistică a 

avut-o în dezvoltarea ulterioară a 

Bucureştiului. 

ADRIANA STROE 
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Secţiunea de arheologie şi istoria 
artei, condusă în prima zi de dna 
Corina Popa, a debutat cu 
comunicarea dlui Sergiu losipescu 
intitulată „Comisiunea Monumentelor 
Istorice, iniţiatoarea cercetări/or de 
arheologie medievală - săpăturile de 
la Curtea de Argeş ". Prima parte a 
lucrării tratează cerce tările 
arheologice din timpul vechii 
Comisiuni desfăşurate la biserica Sf. 
Nicolae Domnesc, conduse de Virgil 
Drăghiceanu şi a remarcabilelor lor 
desoperiri, continuând apoi cu mai 
recentele cercetări reluate de Nicolae 
Constantinescu . Excursul istoric 
asupra rezultatelor campaniilor 
arheologice , studiilor de istorie ş1 
istoria artei , epigrafice, desfăşurate 
sub egida Comis1uni1 , serveşte în 
acelaşi timp pentru noi cons1dera ţ11 ş1 

concluzii asupra monumentului de la 
Curtea de Argeş . 

Pentru men\inerea audienţei în 
acelaşi cadru, urmă toarea 
comunicare a fost susţinută de către 
dnii Constantin Bălan şi Dan Mohanu, 
intitulată „Cercetări de stratigrafie a 
picturii şi epigrafiei la bisenca Sf. 
Nicolae Domnesc de la Curtea de 
Argeş". Dl Dan Mohanu a prezentat 
rezultatele ultimei campanii de 
restaurare a frescelor, insistând 
asupra necesităţii unui atent studiu al 
stratigrafiei picturii, ce poate fi 
asemănat cu o adevărată arheologie a 
straturilor ce se succed. Despre 
inscripţiile din deschiderea amena1ată 
în zidul dintre naos ş1 pronaos, 
cuprinzând denumiri de grămătici şi 

paraclisiarhi , a vorbit dl Cor~!anlln 
Bălan . Unele litere ale gratt1telor din 
încăperea devenită mai târziu tainiţă , 
dovedesc, după aprecierile domniei· 
sale, o asemănare până la 
suprapunere cu acelea din inscripţia 
purtând vestea morţii lui Basarab . 
Constatarea faptului că autorul 
graffitelor a urmărit să evite fisurile 
deja existente ale picturii de sec . XIV 
şi identificarea domnilor menţ1onaţ1 cu 
Neagoe Basarab şi Alexandru al II -iea 
Mircea au permis datarea inscripţiei 
în cursul secolului XVI. 

„Pe urmele ctitoriilor lui Nicodim" , 
comunicarea dlui Gheorghe /. 
Cantacuzino a urmărit prezentarea 
cercetărilor arheologice in1\iate de 
Comisiunea Monumentelor Istorice, 
conduse de Virgil Drăghiceanu la 
Vodiţa ş1 Tismana , precum şi a celor 
reluate mai târziu de către autor, 
alături de noile cercet~ri de la Prislop 
şi Valea Motrului . 

~Ot 

Dna Lumint(a Dum1tnu a susţinut 
comunicarea „Mănastlfea Cusic1 date 
istonce şi arheo/og1co" reprezentând 
rezultatel e ultimei campanii de 
cercetare arhelogică la acest 
monument. Săpătura efectuată în 
interiorul şi la ex teriorul b1sercii a adus 
noi date referitoare la tehnica de 
refacere a b1seri c 1i actuale, prin 
descoperirea fundaţiilor edificiului 
iniţial , ce 111a1 păstrează pe latura 
sudică a pronaosului urme de pictură , 

fund a\ 11 databile după tipologie în 
secolele XIV-XV. 

Comunicarea dnei Cnst1na 
Crăcwn, „ Prec1zăn privind siturile 
arheologice din zona Ostrov-Rasova, 
1ud. Constanţa " bazată pe prelucrarea 
fotogram elor DMASI ş 1 cerce tarea 
aerofotografica a ves t1911lor 
arheologice a adul> nu1 precizări şi 

propun eri de înscrieri în lista 
monun1entelor . marc;i\ri ş1 delimitări 
mai precise a siturilor 

A doua 11 a lucri\rilor secţ iun ii, al 
căror moderator a fost dl Petre 
Al exandrescu, ,.. 1nceput c u 
con1un 1carHn „Cerce tarea 
arheolog1C€1 ş1 istorică pentru 
restaurarea cetăţ11 de la len1sala" 
rea liza tă de Lin colect iv interdisciplinar 
format din dra Ralucn Veruss1 şi dni1 
Sergw /osipesw, Albert Baltres, Dan 
Nicolae. Aceas ta cuprinde rezultatele 
cercetărilor arheologice din 1991 şi 
ale studiului geologic din 1992, 
cercetări care au permis stabilirea 
contextului 1~toric: în care a fos t 
ridicară ş1 a funcţionat ceta tea 
medievală de I;, lenis:ila . 

Menţinându-se 111 acelaşi cadru 
geogral1c. dna Du1nn Mândru s-a 
referit la „Picturi mur;i/p bizantine la 
Niculifef' Don1111<.1-S« rn1a rezultatele 
studiilor 111utl1plH intreprinse în 
vederea reslaur<!ni b1„enc11 , refenndu
se în mod :;pP<:iiJI 111 dl!~C•>penrea, pe 
por\1un1 redul>e, a l111e1 lresce mai 
vechi. Fragmentele m1c1 ale unor figuri 
umane, dar cu unele trf1săluri v1z1b1le, 
cromat 1ca dom1nan tă de verde ş1 

bntn, precum :;;1 cons1deraţ1i de ordin 
stilistic, determină ;ilnbu1rea frescelor 
începutului de secol XIV. 

Ultima comunicare susţ inută a 
aparţinui dne1 Luc1n Ionescu. despre 
„Un iconostas din s2colul ni XVIII-iea 
d111 la şi, aparţ111â11d b1seric11 Sfinţilor 

Teodon". Bisenc:n, c;onstn11tă în stilul 
barocului tiir71u moldovenesc, conţine 
un 1co11osta~ 1mpres1onant prin 
d1sp o1 1ţ1a şirului dP icoane şi prin 
aspectul gene ral Iconostasul 
cuprinde 1c:oanc din lre1 epoci diferite 
, celo împiirăteşl1 datând din sec. 
XVII , cele de praznic din sec XVIII, 
poalel e de icoane ş1 medalioane 
aparţinând sec XIX 

În ciuda faptului că lucrările 
susţinute aparţineau unor domenii 
destul de diferite, comentariile şi 
discuţiile purtate la sfârşitul celor 
două zile au dovedit interesul general 
faţă de temele abordate şi faţă de 
calitatea studiilor prezentate, precum 
şi importanţa acestora în cadrul 
lucrărilor de restaurare a 
monumentelor. 

RALUCA VERUSSI 

Lucrările Sec(iunii de arhitectură, 
conservare, restaurare şi inventariere 
s-au desfăşurat începând din după
am1aza zilei de 29 octombrie până în 
după-amiaza zilei de 30 octombrie, 
cuprmzând prezentarea unor lucrări 
de cerce tare cu tematică foarte 
diferită caracterizată însă de aceeaşi 
senoz1tate a analizei şi pasiune pentru 
patrimoniul arhitectural. 

Joi , 29 octombrie lucrările au avut 
ca moderator pe prof. dr. arh . Sanda 
Voiculescu . 

Prima lucrare „Restaurarea 
mănăstirii Hurezi - Vâlcea" susţinută 
de Cnstina Ionescu a făcut parte din 
categoria lucrărilor de istoria 
restaurărilor , prezentând şantierul 
CMI de la Complexul mănăstirii 
Hurezi începând din 1905 pănă în 
194 7, când Comisiunea a fost în mod 
abuziv desfii nţată. 

Următorul subiect a fost dezvoltat 
de dl Iulian Cămui şi s-a referit la 
„ Străm utarea b1seric11-monument 
1s/onc din Boncea - jud. Gorj". 
B1senca de lemn, ridicată în 1773, a 
suferit de -a lungul timpului multe 
intervenţii, ultima fiind strămutarea ei 
pe baza unui proiect complex 
prezentat în sesiune. 

Domnul Claudiu Moldoveanu a 
făcut o prezentare a studiului 
„ Cercetări preliminare ale picturii 
pronaosului mănăstirii Snagov" în 
care a expus degradările apărute în 
frescă şi soluţiile propuse pentru 
conservarea şi restaurarea ei. 

În continuarea lucrărilor s-au 
purtat discuţii în legătură cu lucrările 
prezentate la care au luat cuvântul : dl 
A. Trişcu, dl A. Pănoiu, dna Sanda 
Voiculescu , dna Sanda Ignat, dl 
Pavelescu, dl Liviu Brătuleanu şi alţii. 

Prima parte a celei de-a doua zi a 
lucrărilor a avut ca moderator pe dna 
Eugenia Greceanu şi a debutat cu 
expunerea dlui Gh. Sebestyen cu titlul 
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'utem vorbi de o şcoală de pictori la 
igăraş? Se dezvoltă aici activitatea 
·eslelor pietrarilor din zona 
igăraşului, cu influenţele primite din 
1na Sibiului şi Ţării Româneşti, în 
ima jumătate a secolului al XVI-iea. 
Jpă prezentarea comunicării au avut 
c discuţii pe marginea e1, luând 
ivântul dna Greceanu, dna A. 
JZilă. 

În continuare dna Adnana Buz1lă a 
ezentat lucrarea „Proiect de 
h1tectură socială in documentele 
Jffbauamt-u/ui privind Banalul sec. 
VIII". S-au evidenţiai direcţiile 
•zvoltării zonei Banatului, regiune ce 
ma să devină un model pentru 
1periul austro-ungar, proiectul de 
1rtiere muncitoreşti, cu case cu 
zolvăr1 d1feren\1ate de part1un în 
ncţ1e de nivelul intelectual ş1 social 
proprietarului, case patriarhale 

>1Zate, şcoli spitale, cu case ale 
edicilor, lucrări edilitare ş1 de 
lreţinere. Discuţiile µo marginea 
crărilor au fost purtate de dna 
receanu, dna Sanda Ignat. 

Dna Liliana Roşiu - a susţinut 
;rarea .B1senc1 de lemn din Banat 

preocupările Com1sie1 
onumentelor istorice" S-a prezentat 
t1v1tatea din perioada 1921-1940 a 
om1sie1 pentru Banat a 
Jnumentelor istorice, caracterizată 
o etapă de cercetare ŞI publicare. 

oblema bisericilor din lemn trebL11e 
zolvată prin lege, ele intrând sub 
gim de protecţie. 

A urmat prezentarea lucrării 
;etatea Giurgiu - probleme de 
ircetare şi punere În valoare", 
1sţinută de arh. Gh . Sion S-au 
ezentat planşe desenate cu 
1ersele etape de dezvoltare a cetăţii 
o analiză comparativă cu alte cetăţi 
1 zone . Discuţiile au fost purtate de 
ia Ignat, dl Păunescu, dna 
receanu, dl Sebestyen, dl Andronic . 

Dl Alex. Andronic a pretentat o 
crare foarte interesantă despre 
:llv1tatea de restaurare a C.M.I. la 
şi, cu exemplificări de lucrări de 
staurare a b1seric1lor lui Ştefan cel 
are. 

În continuare dl arh Cnslian 
·ăcăcescu a expus lucrarea „Marcel 
ncu - arhitect" în care d111 activitatea 
ât de bogată a acestui artist de 
angardă a ales zona lucrărilor de 
h1tectură . 

Dna Vionca P1s1că a prezentat 
ud1ul „Construirea pa/atulu1 
fm1n1slrat1v de la Galaţi de către /. 
incu", o foarte interesantă analiză a 
ocesului de proiectare . 

Dl L1v1u Brătuleanu a prezentat în 
1ntinuare lucrarea „Cuhma, rezultat 
înrâunlor orientale în arhitectura 

românească" Plecând de la definiţia 
termenului s-a făcut un scurt istoric al 
acestei funcţiuni d111 punct de vedere 
al rezolvăr11 spaţiale ş1 a influenţelor 
primite din Orient precum ş1 a răs
pândirii pe lentor1ul \ării noastre 
Discuţiile pe această temă s-au purtat 
de dl Cristian Brăcăcescu, dna 
Pisică , dna Greceam> 

În cea de -a doua parte a zilei, 
moderatorul lucrarilor a fost dna 
Sanda Ignat 

Prima expunf!re a fost susţinută 
de dn::i Anca Brii lulcH1nu „Programele 
arh1tectum cfe „,cf din Valah1a 
secule/or XV/I-XVIII" Lucrarea 
ev1den\1ază nuces1lalea organizării 
studiului istoriei arh1tectur11 plecând 
de la anal11a µru}Jramelor de 
arh1tecturâ sµHclf1c0 0poc 11 . D1scuţ1ile 
au fost purt;itf" do T S1n1gal1a. 
Gheorghe CanlM"li/1110 

În continu11re Ioana Panait a 
prelentat lucrare;i „ Vnlonrea Art1sl1că 
.:i b1senc1/or d,; f,lmn", un scurt 1stonc 
al bisericilor cJ„ IP11111 c:e au premers 
arhitectura b1sP11r.llo1 de z1dăne. 

Dl A. P,ino1u 111 lucrarea 
„Paraclisul Ep1scop1<'1 R;:imniculw din 
Bucureşti " a ;,du,; num<'roase date 
despre prl)IP<'IUI C il!C' trelH1ie Sa 

premeargă ac!!SI •~dif1c1u 

CRISTINA IONESCU 

Ultima z1 a se:;1un11 a fost 
consacrat.:i pre1entăr11 activ1tliţll de 
1nve11tanere f'>hAusl1v,i a satelor dm 
zona de colonvme gNm;ină, în cadrul 
proiectului comun româno-german 
Moderator al s,x.(1t11111· dr. arh. Peter 
Derer 

Lucrările ".1 !ost dusch1se de dr 
Cnstoph M;ichat d<' I;. Biroul Rhenan 
pcnlru p11>l•' C(1<J Mnnu1nentelor, 
preşcdint<>I<• Statului Cultural al 
Saşilnr din GNm.in1<1. care a făcut o 
prezentare gr>nPrnla '' prrnectulu1 S-a 
relevat f<tpt11I cn inventarierea 
monumentPlm d111 <o<:r'sl"1 sate este o 
act1v1tate cu C:>H<tC:lf"r de urgenţă, 
având în ved„re m«s1va părăsire a 
aceastora de calre etn1c11 germani ş1 
chiar ş1 de ca tre ro111.in1. locul lor f1111d 
luat de către o populaţie care nu 
posedă a c1vtl11aţ1c a locuir11 adecvată, 
fapt care duce la dewadarea rapidă a 
u11u1 fond arh1tec:turnl deosebit de 
valoros ş1 hoqm 

Ob1ect1vctu pnr1pale ;tle acţiunii, 
aşa cum au rr'1ultat ele ş1 din 
comun1căn. Slllll 

- 1de11tif1C:>HPa '." lotografierea 
clădirilor valoro;1:;r>, 

- studierea şi întocmirea de fişe 
de evidenţă pentru clădirile cele mai 
valoroase, parametrii luaţi în 
cons1dereare fiind datarea locuinţei ş1 
anexelor, distribuţia interioară a 
locuinţei, decoraţia exterioară, 
materiale şi tehnici de construcţie, 
valoarea anexelor, modul de ocupare 
al parcelei, modul de acces în 
gospodărie. 

- întocmirea fişelor de localitate 
(date istorice şi date privind structura 
localităţii), operaţiune efectuată de 
echipele de inventariere în colaborare 
cu un colectiv de la Centrul de Studii 
Sociale din Sibiu , condus de dr. arh. 
Paul Niedermaier. 

Prezentarea structurii acestei 
ultime fişe a constituit subiectul 
comunicării domnului dr. Paul 
N1edermaier. 

După acest excurs teoretic au 
urmat comunicările, "practice" legate 
de inventariere, fiecare din cele patru 
colective participante prezentând câte 
o fişă de localitate, de biserică, de 
locu111\ă şi de obiect mobil. Au fost 
prezentate satele Petriş (Petersdorl) -
colectivul de la Cluj: dr . Marius 
Porumb, Nicolae Sabău şi Andrei 
Kovacs; Homorod (Hamruden) -
echipa de la Academia de Arte 
Frumoase din Bucureşti: dr. Corina 
Popa şi asistent Carmen Popescu; 
Drăuşeni (Draas) - echipă O.MAS.I. : 
Josefina Postăvaru şi Ioan Andron ş1 

Caţa (Katzendorf) echipă 

O.MAS.I.: Adriana Stroe şi Aurelian 
Stroe. 

În încheiere au fost expuse 
problemele pe care le ridică 

executarea de relevee în cadrul 
acestui proiect. Sebastian Szaktilla, 
student la faimoasa Fachhochschule 
din Karlsruhe, a prezentat releveul 
bisericii din Drăuşe111, cu observaţii 
asupra cauzelor de degradare . 
Arhitecţ11 Anişoara Sion şi Kovacs 
Josef au exemplificat folosirea 
tah1metrulu1 electronic în releveul 
cetăţii ţărăneşti de la Viscri (Deutsch
W e 1 ssk irc h). Arhitectul Benczedi 
Sandor, de la Muzeul Judeţean din Sf. 
Gheorghe, a prezentat releveul fostei 
b1senc1 evanghelice din Pietriş . 

Comunicările au scos în evidenţă 
nu numai avantajele sistemului 
inventarierii exhaustive a localităţilor, 
ci şi situaţia dramatică a valorosului 
fond construii din respectivele sate. 

ADRIANA STROE 

AURELIAN STROE 
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COLOCVIUL „PROTECŢIA MONUMENTELOR ŞI PATRIMONIULUI LOR ARTISTIC ÎMPOTRIVA 
DELICTELOR ŞI DISTRUGERILOR VOLUNTARE·· 

Anvers, 3-6 noiembrie, 1992 

Colocviul organizat de Consiliul 
Europei la Anvers-Belgia pe tema 
protec\1e1 monumentelor şi a 
patrimoniului lor art1st1c împotriva 
delictelor ş1 distrugerilor voluntare a 
avut loc intre 3-6 nov. 1992, în 
amb1an\a oferită de complexul fostului 
spital medieval Elzemed, restaurat ş1 
amenajat ca centru social-cultural de 
către Funda\ia regelui Baudou1n Au 
participat cca. 100 de persoane, din 
15 state europene, în majoritate 
specialişti în protec\1a ş1 conservarea 
patrimoniului, reprez entanţi a1 
producătorilor de materiale şi 
tehnologii utilizate contra incendulor, 
furtului şi vandalismelor, precum ş1 a1 
altor profes1un1 legate de prevenirea 
acestui lip de delicte. 

Constatarea că riscurile datorate 
fenomenelor 'laturale ş1 ac\1un11 zilrnce 
a agen\1lor atmosferici tiL111t mw puţin 
dăunătoare monunH)ntelor decâl 
aclele datorate acţ1un11 d1struct1ve a 
oamenilor (interven\11 abuzive, 
negli1en\ă furtun, vandalisme - ce 
vizează în special patrimoniul mobil al 
monumentelor) e un fapt general 
admis. 

Colocviul ş1·a propus o dezbatere 
asupra măsurilor concrete cerute de 

„BURG ŞI MODERNITATE" 

Bistriţa, 26-27 noiembrie, 1992 

În perioada 26-27 noiembrie 
1g92 s-au desfăşurai in oraşul 
Bistri\a. 1ude\ul B1st11\a -Năsăud, 
lucrările colocv1ulu1 .Burg ş1 
modernitate", manifestare ce a 
prilejuit o aşteptată întâlnire intre 
specialişti şi admin1stra\ia locală , pe 
de o parte , ş1 intre specialişt11 din 
cadrul OM .AS . I. ş1 din Comisia 
Zonală Transilvania Esl, pe de altă 
parte . 

În deschiderea colocviului a avut 
loc. sub egida .Comunicări proiecte, 
abordări". o dezbatere privind şansele 
ş1 solu\iile abordabile pentru 
revitalizarea centrului istoric b1slriţean 
ş1 reintegrarea sa în existcn\a soc1al
econom 1că a oraşului D e la o 
prezentare teoretică a 110\1un11 de 
centru istoric ş1 a modului în care se 

rnn 

protecţia legală a monumentelor 
istorice ş1 a pali irno111ulu1 artistic 
conţinut, rcspnct1v a cadrului 1undic 
ce vizează împ1edica1ea distrugerii , 
pericl1tar11 ş1 vatilmiirii bunurilor 
culturale. precum ~1 mijloacele 
tehntce avute 111 vedme in special 1n 
asigurarea secu11tilţ11 111onumentelor ş1 
protec\1ei palnmon1ulu1 mobil contra 
furturilor, vanc!,d1s111elor ş1 1ncer1d11lor, 
penlru a;ili1area ef1cac1tăţ11 acestora 
pnn pn~.ma pos1bil1taldor oferite de 
evoluţia ruC«nliJ a tP.hnologiilor 
avansate 

Pnnc1p:ilel<' catoqorn tematice ce 
au lăr.ut ob1nctul r.omuniciiri lor şi dis· 
cuţ1rllor runate au lo::.t 

- lmpl1capile de ordin social, 
tehnrc ş1 ll" 1d1c alH rnsponsab 1l1tăţilor 
privind protHc\1a bunurilor culturale 
prin m1Jloaacc~ organizatorice, 
struc turale sau tf'hnicP. 

- M11lo;;ce de asanare a traficullll 
il1c1t ·1n comor\ul 1ntern<J\1onal de artă 

- Coopcr;irea 1ntornaţronală in 
problema prrven1r11 111frac\1unilor 
vizând bunurile cultur;.ile 

- Situaţia specificii creată in \ănle 
Europei d'il Est 

- Asigumrl!a patrimo111ulu1 faţă de 
diferite catngor11 dn l;1c;ton d1struct1v1. 

poate roglemn11t;1 111logntalea. dar ş1 
viaţa unei astlPI d•! 1nnc> re1ervate, s-a 
trecut l;i an;tl11„ :;1 t u;iţ1(;i concrete de 
la B1strita 01 Florin Iliescu 
(RAG C .\ a »ubl1t11.it faptul că, pe 
plan local, dorinţa de a găsi o 
n>zolvare arhll• ·cton1r:;i unitară pentru 
centrul 1stnnc ''~IC' a11t.~11oară anului 
1989 ş1 s-au nlabnr;it deja proiecte 
(parţiale) 111 iJCCst sHns, dar nu au 
existat nic1odatil m11loacP.le materiale 
necesare pentru 1nlervPn\11 extinse. 
Oe~ lilpt, in ult1m11 50 cfo ani aproapo 
că nu s·a 11wc&t1t 111m1c în zona veche 
a oraşului cenn CC' d determinat o 
acumulnre de rrohl\mrn. in prezent, 
aceste prnbl1.>me trebuie 
s1slem;it1zate 1ar rezolvarea lor 
programata în timp, ţ1n~11d cont de 
priontă\1 - desi(:Jur in limita fondLmlor 

- Protec\ia contra incendiului; 
opera\iuni de salvare după incendiu. 

- Mijloace tehnice de prevenire şi 
protecţie a bunurilor culturale. 

S1tua\ia (cos1derată ca optimă) de 
menţinere a obiectelor de patrimoniu 
mobil in cadrul lor de organizare 
impune inventarierea tuturor acestor 
obiecte, în baza datelor centralizate 
putând f1 urmărite şi obiectele 
dispărute. Această activitate se face 
cu îmbogă\irea mijloacelor tehnice ce 
contribuie la asigurarea bunurilor 
culturale. 

in încheierea Colocv1ulu1, în baza 
anal1ze1 multidisciplinare a 
problemelor ridicate de tematica 
dezbălută, s-au redactat 
recomandările ce vor fi transmise 
Conven\1ei Culturale Europene, cu 
accent pe necesitatea promovării 
studiului 111terdisciplinar destinat 
inventarierii posibilită\ilor de 
distrugere şi evaluării prevenirii 
riscurilor, după un model global , 
incluzând toate mijloacele umane, 
fizrce, electronice. 

MARINA ILIESCU 

disponibile. Dl. Victor Michiu, 
arhitectul şef al Consiliului Jude\ean, 
a ară tai că, în general, aceste 
pnonlăţ1 se cunosc (infrastructura, 
pava1ele, faţadele etc.), dar din punct 
de vedere material şansele trecerii la 
acţiune sunt l1m1tate, Prefectura 
neavând la d1spozi\ie fonduri pentru 
cL1ltură(!). Şeful serviciului urbanism, 
dl. I. Marica, ne-a oferit spre finalul 
discu\1ei câteva veşti - în sfârşit' -
bune Am aflat astfel că Primăria, 
RENEL, RAGC-ul şi Poşta au luai 
in1\1at1va de a finanţa un program de 
ridicare topografică şi de introducere 
în calculator a tuturor utilită\ilor - ceea 
ce va permite nu numai cunoaşterea 
detaliilor, dar şi coordonarea 
permanentă a ac\iunilor celor patru 
1nsl1tu\11 menţionate. S-au iniţiat ş1 
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câteva acţiuni foarte importante, cum 
ar fi: oprirea circula\iei în centrul 
istoric prin devierea drumului 
european: modificarea sistemului de 
canalizare, introducerea gazului 
metan; eliberarea unor imobile de pe 
strada Liviu Rebreanu ş1 introducerea 
lor în repara\ii capitale. 

Desigur că, în momentul acesta, 
se poate vorbi mai mult de inten\ii 
decât de realizări propriu-zise. Însă, 
începutul fiind oarecum făcut, 
ediliiBistri\ei par a fi optimişti în ceea 
ce priveşte viitorul oraşului vechi. Cât 
despre prezent, am adăuga noi, el se 
arată oricum sub haina tristă a 
negli1en\ei ş1 semiabandonului: în 
plus, trecând peste legisla\ia 
existentă, în zona de rezerva\ie 
arhitecturală se mai ş1 construieşte -
cuburi de beton care ignoră orice 
tradi\ie şi orice respect pentn1 
ambient... 

Expozi\ia „B1stnţa - imagine ş1 
document", vernisată în prima zi a 
colocviului, a fost concepută ca o 
invita\ie, la meditare asupra destinului 
acestui oraş . Propunându-şi 
reconstituirea, prin imagini şi 
documente, a farmecului burgului 
medieval, expozi\ia demonstrează că 
un oraş înseamnă o anumită culoare 
în istoria unei zone şi. uneon, a unei 
na\iuni - iar această culoare se 
răsfrânge adesea în oamenii care-l 
locuiesc . Pentru regăsirea şi 

întregirea 1dent1tă\11 b1stri\enilor, este 
necesar ca ei să devină din popula\1e 
cetă\eni a1 oraşului, să capele sau să 
recapete conştiin\a că locul acesta 
este impregnat de o istorie aparte. 
Valoarea de ansamblu a burgului se 
descrie din ritmurile sale interioare , 
dintr-o anumită alternan\ă între gol ş1 
plin, dintr-o anumită culos_re 
predominantă sau o anumită tramă 

stradală . Aceste „detal11'', adesea 
ignorate, trebuie cunoscute în evolu\1a 
lor pentru ca astfel să pătrundă în 
conşti1n\a comună ş1 să ducă la 
renaşterea respectului ş1 admira\iei 
faţă de ceea ce s-a mai păstrat. Deci 
o invita\1e care. sintetizând datele şi 
îndemnurile sale, se transformă pe 
nesim\ite într-un adevărat apel, după 
cum de altfel au subliniat, în 
emo\1onantele cuvinte de deschidere, 
dl. Corneliu Gaiu, direclor al Muzeului 
Jude\ean ş1 d-na Gabriela Rădulescu, 
arheolog la aceeaşi 1nst1tL1\ie. 

Expozi\ia a reunit o serie de 
planuri de arhivă, care marchează 
evoluţia oraşLilu1 ş1 a lortif1ca\iilor sale 
inlr-o primă etapă, între 1175 şi 1350, 
ş1 apoi, la intervale cronologice mai 
largi, până la slârşitul evului mediu 
târziu . Sunt expuse şi vechi 1mag1111 
(xilogravuri, lotograf11) care redau 
oraşul într-o pmsrmct1va ce astăzi nu 
mai există. Documen tele prezentate, 
provenite integral d111 arhiva oraşului, 
descriu evolu\1a statutului politic al 
Bistri\e1, drepturile ş 1 libertă\lle de 
care a benef1c1at în d1lente perioade 
istorice, relapile strategice şi 

economice cu Moldova etc. Nu 
trebuie uitat nici fondul de carte 
expus - publica\11 din secolele 
XVII-XX , provenite în mare parte din 
colecţia fostului Liceu Eva11ghelic . 

Pentru viata culturală a oraşului, 
expozi\ia deschisă la Mu1eul Jucle\ean 
apare ca o mandestare deosebită, 
prin materialele selec\1ona·te ş1, nu în 
ultimul rând, p11n modul de expunere. 
Totodală s'& rellec:lă aici o preocupare 
ce o dornn n1aler1al1;ată în mod 
concret de aceia care, acum, se 
constituie ln fae ton de dec1z1e la nivel 
local. 

Întâlnirea de la Bistriţa a prilejuit 
totodată organizarea unei şedin\e a 
Comisiei Monumentelor, 
Ansamblurilor şi Siturilor Istorice 
pentru Transilvania Est: cu toată 
participarea redusă din partea 
membrilor Comisiei, au fost abordate 
o serie de probleme precum: 
stabilirea c'ompetenţelor de avizare 
pentru categorii de monumente, 
respectiv de lucrări, fixarea unei grile 
care să limiteze competenţă de 
proiectare etc. 

În ultima zi a colocviului discuţiife 
au fost continuate pe teren; s-au 
v1z1tat şantierul de restaurare de la 
Biserica Evanghelică din Tărpiu 
(monument din secolul XVI), precum 
şi o serie de clădiri din Bistriţa. 
Reprezentan\ii D.M .A.S.I. (arh. M . 
Iliescu şi arhg. D. Marcu) au efectuat 
de asemenea o deplasare la Rodna, 
deplasare cauzată de intenţiile 
comunităţii baptiste din localitate de 
a-ş1 construi o clădire de cult în 
apropierea monumentului istoric 
„Ruinele Mănăstirii Dominicane". A 
fost un prilej pentru a îmbogă\i lista 
monumentelor istorice din acest sat, 
care, deşi nu păstrează aproape 
nimic din înfloritoarea localitate 
medievală ce a fost, deţine încă un 
important fond arhitectural din 
secolele XVIII-XIX. 

Rezumând, cele două zile ale 
colocviului de la Bistriţa s-au dovedit 
extrem de folositoare, atât pentru 
gazde cât şi pentru invita\i; este, fără 
îndoială, marele merit al ini\iatorilor şi 
organizatorilor - Muzeul Judeţean 
Bistriţa, de a fi \>tiut să aducă în 
atenţie acele probleme asupra cărora 
este într-adevăr momentul să ne 
concentrăm acum. 

DANA MARCU 
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SESIUNEA NAŢIONALĂ DE ETNOLOGIE Ş I MUZEOLOGIE ETNOLOGICĂ 

În zilele de 1, 2 şi 3 decembrie 
1992 s-au desfăşurat la Muzeul Bran 
lucrările Sesiunii N<1(1onale de 
Etnologie şr Muzeologie Etnologică 
sub auspiciile Direcţiei Muzeelor şi 
Colecţiilor, a Muzeului Bran şi a 
Muzeului Civilizaţiei Populare din 
România. 

Manifestarea s-a desfăşurat 
centrându-se pe trei teme: 

1. Omul. Spaţiul. Timpul -
identitatea culturală a satului relevată 
prin aşezare, construcţii obiecte, 
spiritualitate. 

2. Etnologia de urgenţă: 
muzeologia etnologică românească în 
cău tarea răspunsurilor la întrebările 
care se pun muzeelor de profil la 
scară europeană, în noua conju nctură 
socială şi politică: 

a) modernizarea demersului 
expoziţional, bogăţia şi diversitatea 
colecţiilor, publicul, 1dent1tate 
teritorial ă - în cadrul evoluţiei 

economice a societăţii româneşti şi a 
evoluţiei culturale la nivel european: 

b) pregătirea întâlnirii de la Pans, 
în 1993, a muzeelor de e1nologie din 
Europa - prezentarea în premieră a 
lucrărilor pe care le va prezenta la 
Paris delegaţia română. 

-
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3. Rapoarte de cercetare în teren 
şi muzeu. 

Cercetarea aşctiirilor rurale ŞI 

inventarierea monumentelor 
etnologice a cons t11u1I sL1biectul niai 
mullor rofor<1le: dna Georgeta Stoica 
ş1 dna P<wla Popo1u au prezentat 
metodologia cercetarii etnologice a 
aşezărilor ş1 arhi tecturii în jude ţ ul 
Tulcea, repre1cn la11tLil D.M A.S.I. a 
expus 111ctLJdoloq1a 11wentarieri1 
111onu ment,?101 din aşezările săseşti -
în cadrul col.iborf1 111 c u Asociaţia 
Culturală a s~sdo1 Transilvăneni din 
Germania - d(·l1d11nd metodologia de 
întocmire a l1şei de localitate şi 
prezentând c<i cx1m1plu fişa sa tului 
Viscn. 

Aplicaroa etnulog1e1 "de urgenţă" 
în satele săseşti din zona Rupea, cu 
referire speciala la patrimoniul 
etnologic 111ob1I, a fosl subiectul 
co111un1că1 ii dnei L1(J1a Fulga . 0111 
1nte1 vonţ11l1~ p-ir11c1p1111ţdor la acest 
subi~c t s·H cfosprins concluzia că 
fiecaro nwtr;dnlog111 (ic; cercetare ş1 
1nvenl11.r1ort~ ~:-;Ic~ valoroasă în s111e 1 

dar ar 11 uliii• o Cllordnnam a acestor 
elorturi p<irnlPIP 

C 0 le 'tiu"" documentare pe 
bandii. v1doo pre.wntalH la sesiune, 

Coloniile germane din Dobrogea 
(autor Paula Popoiu) şi Văratul în 
Munţii Branului de Ioan Prahoveanu s· 
au bucurat de aprecierea întregii 
audien\e, ele dovedind că un film 
realizat de un specialist, în pofida 
llnor inerente imperfecţiuni tehnice 
es te superior sub aspect 
documentar - realizărilor similare ale 
studiourilor profesioniste. 

Sesiunea a prilejuit foarte 
interesan le intervenţii, pe care 
datorită spa\iului limitat nu le putem 
detalia, dar merită să le subliniem pe 
cele ale dlor prof. Radu Florescu, 
Corneliu Bucur , Ioan Godea, dr . 
Tiberiu Graur care au relevat cota de 
nivel mondial la care se situează 
activi tatea muzeelor româneşti . 

Ultima zi a reuniunii a fost 
rezervată vizitării împrejurărilor 
Branului, a unor instalaţii tehnice de 
prelucrare a firelor şi \esăturilor din 
lână: Muzeul Bran intenţio n ează 
crea rea în zonă, a unui ecomuzeu 
care să valorifice cultural dar şi 

turistic valenţele peisajului natural, al 
arhitecturii \ărăneşti, şi al ocupa\ii lor 
lradi\ionale. 

IONIŢĂ ANDRON 
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MONUMENTS HISTORIOUES, 

nr. 182, iulie - august 1992 

Numărul 182 al periodicului 
„Monuments historiques" este 
consacrat în întregime monumentelor 
ş1 siturilor istorice şi naturale din 
Franţa incluse pe Lista patrimoniului 
mondial cultural şi natural : 

Valea Vinere cu grotele pictate; 
Vezelay, bazilica ş1 colina; Chartres, 
catedrala; Versailles, palatul ş1 parcul: 
Mont-Saint-Michel cu golful; 
Fonlenay, abaţia cisterciană; 
Chambord, castelul cu domenw/; 
Fontainebleau, palatul şi parcul; 
Amiens, catedrala; Arles, 
monumentele romane ş1 romanice; 
Arc-et-Senans, sa/ma regală; Capunle 
Gtrolata şi Porto şi rezervaţia na turată 
Scandola ; Nancy, p1eleţe ·S/ams/as, 
Carrere ş1 Alltance; Swnt-Savm - sur 
- Gartempe, b1ser1ca - p1ctur1/e 
murale; Apeductul din Gard; 
Strasbourg, „ Grande-1/e" ; Re1ms, 
catedrala, palatul Tau ş1 baz1/1ca Sf. 
Remi; Pans, che1urile Senei. 

Prezentarea celor 19 monumente 
este concepută ca un rezL1mat al fişei 
de înscriere, accentuându-se asll!'ra 
justificării criteriilor de includere în 
Listă; notele de prezentare 
impresionează prin concizie, dovadă a 
unei profunde cunoaşteri a 
subiectului. 

Aceste note sâni însoţite de nouă 
comunicări prezentate la .Ziua 
franceză a patrimoniului mondial" (22 
iulie 1992, Paris) la care se adaugă 
un articol scris special pentru acest 
număr al revi s tei . Artic olele pot f1 
împărţite , c onform subiectului 
dominat în trei grupe: 

A. Probleme teoretice şi 
practice legate de apariţia noţiunii de 
patrimoniu cultural şi natural, 
demersurile necesare elaborării 
criteriilor de înscriere a unui 
monument pe Lista patrimon1ulu1 
mondial („Un jalonnement histonque, 
un grand spectac/e emo/1onne/" al lui 
Michel Parent) modul de aplicare a 
acestor critern în selectarea 

monumen!P.lor ş1 s1lu11lor din Franţa 
pen lru L1sla palrimo11 1ulu1 mondial , 
precum ş1 mndul în ca re evoluţia 
cu noş tinţ e l or dP~p10 1nonumente ş1 

evoluţia guslulu1 du pulul influenţa 
def1n1rca ş1 ext111de1Nw noţ1un11 de 
monument 1stonc in Franţa („ Le 
Patr1111'J1ne, exp1t'SS1011 des 
connmss<uwro:;" de Franc;:o1se Berce), 
ex tinderea acestei noţiuni prin apariţia 
unor noi ca tegoru de monumente 
istorice („J;:ird111;;, 1;1tes naturels PI 
cultureles de yes Lus1r1/Juhl). 

B. Diverse moduri de utilizare a 
patrimoniului (de altl el chia r titlul 
unui art1c:ol de FrarH;o1se Choay), 
anal1z•ind modul 1n l.are se poate 
a1unge la un compromis relonabd în 
ant1nom1a înt1e „a pro1e1a" ş1 „a Iace 
c un osc ut; . ~1 evoluţ i a ide 11 de 
protecţie a inonunrnntelor în relaţie 

c u publicul , c.Je 1„ primele 
regl en1en t ări propuse de V1tet în 
prun a 1umfitatn u suco1L1lu1 trecut, ş 1 

anume scoate1 ei'.\ d111 ut ş 1 c 1rc u1l a 
monumentelor, pi111a 1,, 11itegrarea lor, 
revitalizn rea 1 1nvo111'Jreri eventuală de 
noi fun c \11 - ac\1unr• c<11e cere tnct, 
1mag 1n a ţi c, abilitate tehnica pentru a 
nu deforma monumentul („Les 
d1ver ses l/sllges du pn lrtmome" de 
Franc;:oise Cho.iy"). 

Modul în care o bună utilizare a 
monumuntulu1 poale d uce la o mai 
bună Clinoa:;; IC're a acr>s tu1a , deci la 
consti tuirea unei 1101orietăţ1 es te 
exemp lilica t<i prin analiza pl1neri1 în 
valoare a l111e1 construq11 cu caracter 
preponderent industrial - sa lina 
reg a lă de la Arc·et-Senans 
(„Pntnmonw el prfll1qtws socw/es" de 
Ger;,rd Mon111cr). 

Acel u1a ş1 qrupa1 11 a parţine şi 
articolul „Patnmome ,., tounsme" al lui 
Jean -Pi erre Babelon, care d esene 
soluţiile adopta te pentru a evita 
dal111ele pH care un ,1 1lux de viz1ta ton 
le-ar putea adlrce p;11c:ull11 , de curând 
restaurai, de l;i VNs:i1llns . 

Recenzii 

C. Doctrine de restaurare ar 
putea fi subiectul celui de-al treilea 
grupaj, cuprinzând: 

- „Patrimoine el exigences 
doc trma/es " de Michael Jantzen , -
analiză a influenţelor pe care diversele 
epoci le-au avut asupra doctrinelor de 
restaurare; 

- „ Patrimoine el ex1gences 
/echniques" de Alain-Charles Perrot, 
care recomandă două poziţii 
fundamentale în abordarea 
monumentului - respectul şi umilinţa 
în măsura în care monument = 
document, deci orice intervenţie 
asupra acestu ia poate fi o falsificare a 
documentului. Articolul se constituie 
de asemenea într-o pledoarie pentru 
abordarea cu discernământ şi 
prudenţă a noilor tehnici de analiză, a 
noilor materiale puse la îndemână de 
evol uţia ştiinţei. 

- „Patrimoine, abords el 
msert1on" de Joseph Belmont tratează 
o problemă de mare actualitate şi 
pentru instituţia noastră - problema 
inserţiilor în zonele de protecţie ale 
monumentelor istorice sau în 
rezervaţiile de arhitectură şi urbanism. 

Considerând că este necesar a 
concilia caracterul imuabil al mărturiei 
is torice cu evolu\ia actuală a oraşului 
ş 1 de asemenea că protecţia, c u 
constrângerile pe care le impune, 
departe de a fi o frână poate da un 
imbold creaţiei arhitecturale 
(„experienţa dovedeşte că un creator 
de ta len t bine orientat va şti să 
rezolve indiferent ce problemă, în 
timp ce un creator fără talent nu va 
aJLinge niciodată la aceasta, chiar 
asistat ş1 corijat în permanenţă") , 
au torul consideră că protecţia (şi 
respectiv modalităţile de inserţie) se 
s t abileşte în funcţie de context, iar 
pentru a d1m1nua riscul subiectivităţii 
avi zelor date propune: 

- definirea cât mai precis a 
obiectivelor protecţiei (în funcţie de 
caracteristicile generale ale zonei: 
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scară, ritm, material, etc.); 
ierarhizarea gradelor de protec\ie in 
funcţie de valoarea monumentului, 
variind intre mondial şi local; 
prevederea instan\ei de apel în caz de 
lit1g1u 

Între cele două solu\11 posibile in 
cazul unei 1nser\11 într-o zonă de 
interes 1stonc - mimetism ş1 afirmarea 
epoc11 moderne printr-o arhitectură 
proprie - cea de-a doua ii pare mai 
satisfăcătoare, veritabila miză fiind 
alegerea unui creator de talent. 

Consideră de asemenea că ş1 in 
cazul descentralizării (tendin\ă actuală 
in Franţa), statul trebuie să-ş1 

conserve un număr de responsabilită\1 
in protec\1a patrimon1ulu1 ş1 să 

promoveze o arhitectură ş1 un 
urbanism de înalt nivel 

„Po/111que du pa tnmoine el 
pollut1011" de Jean Claude R1chez 
oferă ca model de acţiune a 
autorităţilor locale in proteiarea ş1 

conservarea monumentelor ş1 a 
climatului 1stonc, oraşul Strasbourg. 

Nu lipsit de interes este 
„Magazinul" - sumă de note privind 
cărţi, expoziţ11, conferin\e, dintre 
acestea cel mai plin de interes f11nd 
„lntentions analogues procedant en 
ordre disperse", descrund sistemele 
de protec\1e ale monumentelor in 19 
ţăn europene şi din afara Europei 

Scopul anchetei nu este analiza 
filozof1e1 leg1slaţ1e1 de protec\1e, c1 
aspecte mult mai practice , l~gate de 
execuţia legilor de protec\1e ex1sten\a 
gradelor diferite de protecţie, 

circumstan\ele ş1 efectele protecţ1e1, 
stabilirea programelor de restaurl!fre 
(1n1ţ1at1ve, autorizaţii de lucru ş1 

controlul lucrărilor, proceduri de 
consultare şi alegerea antreprizelor, 
ideea de licitaţie pe operaţii pentru a 
favoriza micile intreprinderi 
specializate). 

Chiar dacă nivelul atins în 
interesul arătat monumentelor este 
atât de diferit in cele două \ăn, Fran\a 
ş1 România, lectura acestui număr al 
revistei este profitabilă pentru 
specialistul român, atât pentru 
cantitatea de informa\1i conţinută cât 
nia1 ales pentru sesizarea metodelor 
de abordare a problemelor atât de 
complexe ale protec\1ei monumentelor 
istorice. 

21 01 1993 

ADRIANA STROE 

11 o 

HISTORIC PRESERVATION, 
martie - aprilie 1 992 

Această revistă tiste o publicaţie a 
funda\ie1 „Nat1onal Trust", care se 
ocupă cu act1v1tatea de restaurare ş1 

conservare a 1nom1111„ntelor 1stonce 
in Statele Unite ş1 în lume 

Prezentând d1rnc\1ile în care 
acţionează d1versr,IP. firme de 
proiectare. restaur<11e ş 1 conservare 
de monumente i s torice. revista 
demonstreală necesitatea ş1 

econom1c1tatea rev1t.1lizi1ru ş1 integrăm 

monumentelor istorice in v1a\a 
colect1vită\1lor cărora le aparţin. 

Astfel . estr· premntatkl activ1talea 
f1rmc1 „Ann Beha Assnc1ates" a cărei 
fond;itnarc, a1h1tP.cta Ann Beha , este 
după părerea unor crit1c1 de 
arhitectura a111c-)ncan1 „un pionier al 
arh1tec:\ilor rnsl„uratnn" (p. 12). 

Un 1mpo1 tant spa\1u 111 ec:onom1a 
revi stei ii ocupi! pretentarea de 
mont11111?nt" istoricu . cum ar f1 
M1 s1unea San An1on1u de Valero 
creata 1n 1718 de călugării 

franc1sca111 de ong1ne spaniolă, veni\1 
să-1 creşt1111zeze pe 1n d1en1 ş1 să 

întărească pre<:en\J spaniolă pe 
malurile fluv1ulu1 Rio Grande (pag, 
16). 

Foarte 1n1cresant d111 punc:tul de 
vedere al managen;,lulu1 în domeniul 
restaur;'\ru monumentelor istorice este 
articolul A.Pe1fect Fli, care prezintă 
rev11atiz;ir„a c li1d1r11 U111ted Hebrew 
Temple din St Luuis. M1ssuri de 
către M1ssou11 H1s1orical Society, 
care a p1opus rPa1n•~na1;-troa imensei 
cupole a lc111plulu1 in lr-o sală de 
lecturii a b1bliolnc11 fundn\101 (pag. 
20) 

Rev1s1r1 pri>l'111tn ş• propune 
c1t1tonlor ş,11 tralooer lurisl1ce-1storice 
pent1 u penoada vac:an\,,lor (p 17). 

Art1c:ol<' 1nlnros;i11lc :;;1 cu lemat1cii 
vanarita cum sin i Pallad1an Splendor 
(p 28) - prezentarea unei excursii 
organizată de Nalional Trust in Italia , 
pe urmele 111ar0lui Pall<1d10, sau On 
Top of lhro Wclrld (p. 40) - portretul 
directorului ill g<1n1liJ\1e1 „World 
Monumenls Fund" c:;11e se ocupă cu 
sa lvarea pat11mo111ulu1 cul tural 
1nlernaţ1on;il p1 n ac\1t1111 de restaurare 
ş1 conservar" în lu111ea întreagă 
(Cambo91a, ll<tlia. Ro111lin1a, Mexic, 
Maroc, Spania ele.) re<1l1zate cu mult 
prOfCSIOn<JliSm ~ I al'}jr<,mentale CU 

fotografu de Ioane bunii cali tate fac 
1111eresantil ş1 plăcuta lecturi! rev1ste1. 

CRISTINA fONESCU 

„SYMPOSIUM EUROP'EEN 
DES ANTREPRISES DE 
RESTAURATION DU 
PATRIMOINE 
MONUMENTAL" Strabourg, 
19-20 juin 1991. Conseil de 
/'Europe. Assemblee 
Parlementaire, febr. 1992. 

Organizat de Consiliul Europei şi 
Gruparea Franceză a Antreprizelor de 
Restaurare a Monumentelor Istorice, 
simpozionul a fost găzduit, in vara 
anului 1991, de unul dintre cele mai 
impozante centre culturale franceze -
oraşul Strasbourg. Port fluvial, al 
doilea ca importan\ă datorită 
a111ena1ăr11 Rhinului, metropolă de 
echilibru, minunata aşezare franceză 
este ş1 o capitală europeană: sediul 
consil1ulu1 Europei din 1949 ş1 al 
Parlamentului European din 1979. 

Lucrărilor acestui prim colocviu al 
specialiştilor în materie de patrimoniu 
monumental 1-a fost dedicat numărul 
drn februane 1992 al publ1ca\1e1 emise 
de Adunarea Parlamentară a 
Consiliului Europei din Strasbourg: 
„Cou11c1I of Europe-Conseil de 
/'Europe. Assemblee Parlementarre". 
Pe parcursul celor 64 de pagini ale 
fasciculei, c1t1torul 1a cunoştinţă cu 
programa ş1 desfăşurarea 
simpozionului, cu alocu\iunile in 
rezumat ale vorbitorilor precum şi cu 
lista part1c1panţilor. 

S1mpoz1onul european al 
antreprizelor de restaurare a 
patrimoniului monumental se însene 
printre manifestările „Reţelei 
europene a specialiştilor în probleme 
de patnmomu monumental". Sensul 
s1ntagme1 .patrimoniu monumental" 
este precizat de domnul Herve 
Ouelin, preşedintele Grupării 
Na\1onale a antreprizelor de 
Restaurare a Monumentelor Istorice 
din F ran\a în cuvântul de deschidere, 
şi anume: .este vorba de 
monumentele protejate de lege, cca. 
40 OOO in Fran\a şi mult mai multe în 
celelalte \ăn ale Europei." 

Participarea importantă la acest 
simpozion se explică prin necesitatea 
1nforma\1e1 privind subiectele până 
acum neexplorate in comun de către 
antreprizele europene de restaurare şi 
anume· 

1. importanţa pieţei. Este vorba 
de estimarea importanţei unei p1e\e 
europene de restaurare a 
monumentelor istorice, problema 
bugetelor atribuite lucrărilor de 
restaurare de către state, etc. 

2. organizaţiile profesionale. 
Această a doua temă a simpozionului 
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subîn\elege natura specializată a 
lucrărilor antreprizelor de restaurare, 
natură distinctă de cea a lucrărilor 
altor antreprize clasice, specificitatea 
celor dintâi fiind marcată de o 
sensibilitate particulară şi un sens 
artistic inspirat de respectul şi 
notorietatea monumentelor asupra 
cărora se intervine. 

3. prepararea studiilor tehnice 
ale lucrărilor - presupune pregătirea 
de studii prealabile de către arhitecţi 
în colaborare cu diverşi exper\i 
precum şi elaborarea metodelor 
teoretice utilizate în lucrările de 
restaurare. 

4. protectionismul - adică 

calificarea necesară activităţii de 
restaurare având drept scop 
încredinţarea restaurării patrimon1ulu1 
arhitectural unor persoane calificate, 
necesitatea creării unui sistem unic 
de recunoaştere mutuală. bazat pe 
criterii comune. 

5 . metodele de restaurare a 
monumentelor istorice Această 
lemă aduce în discuţie necesilalea 
ulilizării materialelor substitutive, 
introducerea unor tehnici noi de 
conservare, avându-se, în vedere 
practicile doctrinei moderne de 
restaurare desprinse din Carta de la 
Vene\ ia. 

6. formarea - specialiştilor - este 
considerată de către participanţii la 
simpozion ca fiind parte constitutivă a 
patrimoniu lui european. „căci 
iscusinţa tehnică este asemenea 
operelor-mărturie ale acestui 
patrimoniu" (d-na Franyoise Sabatier) 
Penuria acută a artizanilor special1za\1 
precum ş1 a categornlor de personal 
mult1disc1plinar pe şantiere face 
necesară atragerea consecventă a 
tinerilor spre protesta de conservator
restaurator, promovarea sch1mburiier 
europene bilaterale în acest domeniu, 
etc. Acest ultim punct de pe lista 
temelor Simpozionului s-a dovedit a fi 
de pri111ă importanţă. 

Prezenţa românească la acest 
colocviu s-a manifestat prin 
participarea d-lui arh. dr. Peter Derer, 
directorul Directiei Monumenfelor 
Ansamblurilor ş1 Siturilor Istorice din 
Ministerul Culturii, invitat special. În 
cuvântul la şed1n\a de închidere, 
domnia-sa a făcut cunoscut celor 
prezenţi" caracterul dezastruos al 
situaţiei actuale din România, în 
sensul că" o mare parte a 
patrimoniului face. actualmente. 
obiectul unei distrugeri intenţionale, 
datorită neglijenţei, iar salvarea lui nu 
suscită nici cel mai mic interes . „ 
Practicile vechii dictaturi continuă să 
se manifeste în diferite-reg1un1 ale 
ţării . În locul unui dictalor înverşunat 

să distrugă patrimoniul se pare că, 
acesta din urmă, are acum mai mulţi 
duşmani. În conl1nuare , invitatul 
român a deplâns gr;:iva penurie de 
materiale specifice lucrărilor de 
salvgardare a patn111on1ulu1. Ajutorul 
acordat de către ţările occidentale -
cooperarea bilalerală cu Franţa şi, 
respectiv, cu Germania - s-ar dovedi 
de o valoare inestirnabtlă. a apreciat 
în încheiere reprezen1a111ul român. 

Lucrările de rn:;taurare a 
monumentelor proteiate - s-a subliniai 
în dezbaterile s1mpo11onulu1 - trebuie 
să facă obiectul unei alcn\11 deosebite 
datorită capllalulu1 cullural pe care 
acestea îl reprez111ta 

Patrimoniul arhitectural, ca una 
din componen1ele 111oşlen1ni culturale 
comune, se cere a li privit nu ca o 
sumă de culturi ş1 civtl11aţ11, c1 ca o 
sinteză a aceslora. Un parteneriat în 
probleme de patnn10n1u monumental 
european, alâl de necesar, va trebui 
să ţii1â seama de part1cularităţtle 
culturale, de tri'ldi\iile şi tehnicile 
locale foarte diferite unele de altele, 
să le respecte, să le perenizeze , o 
uniformizare în ;-iceşt domeniu fiind 
extrem de dăun;itnarG . 

Pr1111a r'eun1une a şefilor de 
antreprize în problerw-' de palrunonru 
monumental este dupa cum sublinia 
d-l Herve Ouel1n - o citapă prel11111nară 
în schimburile ş1 cooperarea mai 
apropială între ţările bătranului 
continenl, un punci de plecare pentru 
elaborarea unor rezolu\11, penlru 
incheiereil u nnr contracte 
permanent"" durabile. 

CAMELIA ŞANDOR 

EPHEMERIS NAPOCENSIS, 
li, 1992, Revista Institutului de 
Arheologie şi Istoria Artei Cluj 
Napoca, Editura Academiei 
Române, 268 p , 61 planşe, 
40 fig. în text 

Al doilea număr al rev1slei, apărut 
la seuri timp dupa pr11nul. are un 
număr sporii de pag1111 \'' de articole. 
Este îinpăr\1lă ln trei părţi, 
caracterislice publ1caţ11lor de acest 
gen: studii: recPn/11. prezentări de 
cărţi, note. v1<1ţ;1 ~/11n/d1că a 
lnstitutulw. 

Partea înlf.ti. des1gu1 cea 111a1 
consislenlă. cuprinde 20 de studii, 
acoperind o pt1lelă cronologică ce se 
întinde din epoca bronzului şi până în 
evul mediu Cum era de aşteptat, 
cercetările s-a~i indreptat cu 
predilecţie căire spa\1ul transilvănean 
ş1 în special a,;upra per1oade1 dacice 

şi romane. Remarcăm printre 
semnatari alături de nume 
binecunoscute ale arheologiei 
româneşti cu vechi state de serviciu, 
prezenţa a numeroşi tineri ceea ce 
constituie o notă pozitivă a publicaţiei. 

Aceasta se deschide cu articolul 
colectiv al cercetătorilor Florin 
Gogîltan, Sorin Cociş, Adela Paki 
intitulat: „Săpături de salvare la C/uj
Becay. 1989" (p. 4-17). Autorii se 
opresc îndeosebi asupra materialelor 
a pa rţinând culturii Wieten berg, 
făcând o analiză a decorului cu 
împunsături succesive în bandă 
(Breite Absatzstich) şi alcătuiesc cu 
această ocazie o listă ce .se vrea 
completă a localităţilor cu astfel de 
descoperiri. Cele afirmate beneficiază 
şi de o bogată ilustra\ie. 

Studiul lui Valentin Vasilev cu 
titlul: „Probleme privind cronologia 
epocii ha//stattiene in aria 
intracarpatică a României" III (p, 
19-26), care se înscrie în 
preocupările constante ale autorului, 
vine să completeze cu noi date două 
articole mai vechi care-i aparţin 
dedicate epocii fierului. 

Ion Horaţiu Crişan în studiul său 
„Graniţa de nord-vest a Daciei" (p. 
27-36) interpretând scrierile lui 
Caesar, Strabon şi Plinius cel Bătrân 
precum şi materialele arheologice 
descoperite în Slovacia, a căror 
ilustra\ie e înserată în text, ajunge la 
concluzia că Dacia în timpul lui 
Burebista avea graniţa de nord-vest 
pe Râul Morava. 

Vasile Moga semnează un scurt 
articol intitulat: „Depozitul de unelte 
agricole dacice de la Căpâlna" (p. 
37-38), in care prezintă un depozit ce 
cuprinde: brăzdare de plug, seceri şi 
cuţite, încadrate cronologic în 
secolele I î. Ch . -1 d. Ch. 

Gelu Florea în articolul „Aspecte 
ale metalurgiei bronwlui În aşezările 
dacice În Munţii Orăştiei" (p. 39-47), 
pe baza descoperirilor în special de la 
Costineşti, ajunge la concluzia că în 
secolele 1-11 d. Ch. metalurgia dacică 
era principala furnizoare de unelte şi 
arme, pentru necesit~ 1 tle proprii, 
atelierele metalurgice prelucrând în 
egală măsură fierul şi bronzul, ultimul 
în special pentru bijuterii, piese de 
harnaşament şi alte mici obiec1e de 
folosinţă cotidiană. 

Aurel Rustoiu sub titlul: „Un a(elier 
de prelucrare a bronzului dm cetatea 
dacică de la Băniţa Jud. Hunedoara", 
legat de articolul precedent, prezintă 
unul dintre aceste ateliere, având şi o 
ilustraţie a obiectelor provenite de 
acolo. (p. 49-56) 

Ion Glodariu, Eugen laroslavschi, 
Adriana Rusu în „Die MCmzstate von 
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Sarm1zegetusa Regia " (p. 57-68) 
prezintă condiţiile de descoperire a 
ştanţelor monetare pentru monede de 
tip roman apărute la Sarm1zegetusa 
Regia într-un atelier monetar, precum 
şi consideraţi i despre circulaţia 
monedei romane înainte de cucerirea 
Dac1e1. 

Nicolae Gudea în studiul cu titlul : 
„Archăolog1sche F orschungen auf 
dem Limes dor dre1 Dak1schen 
Prov1nzen und au( den Grenzen der 
benachbarten Provizen Moes1a 
Superior und Moes1a Inferior, 
zwischen den Jahren 1983-1988" (p. 
69-93) trece în revistă cercetările 
arheologice efectuate în cas trele de 
pe limesul celor trei Dacii, precum ş1 
a celor două Moesu. Ilu st raţia este 
deosebit de bogată cuprinzând 
numeroase hărţi şi planuri de castre. 

Dumitru Protase, Andrei Zrinyi în 
articolul: „lnscnpţ11 şi monumente 
sculpturale din castrul roman de la 
Brâncoveneşti (Jud. Mureş)" prezmtă 
toate monumentele epigrafice şi 
scu lpturile cu excepţia ştampilelor 
tegulare descoperite în castrul de la 
Brâncoveneşti între anii 1970-1973 şi 
aflate în Muzeul din Tg . Mureş. (p . 
95-110) . 

Mihai Bărbulescu, Ana Cătinaş se 
ocupă în articolul „Inscripţii dintr-un 
templu de la Potaissa" (p. 111-124) 
aşa cum spune şi titlul, de 
prezentarea inscripţiilor aparţinând 
templului de la Potaissa, aflate acum 
la Muzeul din Turda. Atât acest articol 
cât ş1 precedentul sunt amplu ilustrate 
cu cele mai reprezentative ş1 mai bme 
conservate obiecte. 

Dan Ruscu valorifică în „Ober die 
Kuchenmatrizen aus dem Heilmgtum 
des Liber Pater von Apulum" (p . 
125-134 ), tiparele legale de cultu l lui 
Liber Pater de la Apulum făcându-se 
analogii ş1 comparaţn cu obiecte de 
aceeaşi natură din alte regiuni ale 
imperiului Roman. 

În continuare Ligia Bă1eşan 
desene o mască de cult aparţinând 
aceleiaşi zeităţi apărută în timpul 
săpăturilor arheologice de la Apulum, 
în articolul: „Eine Kultma ske Aus dem 
Hei/1gtum des Liber Pater von 
Apulum" (p. 135-145) . 

Viorica Bolindeţ sub titlul : 
„Despre o masă rom;înă de l::i 
Apulum" (p . 14 7-150), desene un 
.monopodium" din secolele 11-111, care 
se află în colecţia Muzeului Unirii din 
Alba luli<i . 
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Dan lsac îşi 1nt1tulează studiul 
„Prefecti Af:,e S1lianAe" (p. 151-158) 
şi stabileşte existenţa a doi noi 
pref ecţi pe baza unor inscripţii 
descoperitP. în castrul de la Gilău. 

Coriolan Opreanu cu articolul: 
,.Date prct1mmnre pnvmd prelucrarea 
osulw in secolole ni I V-lea e. n. În 
aşezarea de la Suceag (Jud. Cluj) „(p. 
159-168). se opreşte asupra 
fabricării în special a pieptenilor, 
meşteşug cu o ce11;1 1r.1di\ie romani\ , 
care necesită o specializare aparte 
Materialul osos furn11at de campw11;, 
arheologică din 199 1 este relat 1v 
redu s; din această cauză asupra 
concluziilor plan,~011â o umbră de 
incertitudine, fapt sesi1at şi de autor. 

Ioan Stanciu în articolul inl1tulat 
„Oescoperm din a doua Jumătate a 
mileniul(ll I Î. Ch. ş1 n11len1ul I d. Ch. în 
judeţul M;;rnmureş" (p . 169-191), 
prezintă cadrul geogralic , factorn de 
influen\ă a::;upra hab1tatulu1 ş1 
repertoriul descopernilor aparţinând 
unei pe noado de poste 1 OOO de ani 
din zona rnspect1vă. 

Ioana Bogdan Cătăn1c1u semnând 
articolul: „Poart;i de est la Tropaeum 
Traiani" reia problema legată de 
fazele consecu11ve ale porţii, puse ln 
ev1de11\ă de siipălurile din anii 
1970-1974 , asuprn cărora s-au 
exprimai op1n11 diverse . Bazându-se 
pe o ampla descriere ş1 pe o 1lustraţ1e 
adecvată , autoarea consideră că a 
reu şit să înlăture falsele probleme şi 

speculaţiile lefjale do aces t subiect 
ale al tor ce1cot~tori. (p. 193-206) . 

Sergiu.Hai111ov1ci, M1ha1 BlăJan în 
articolul „ Studiul faunai din locumrele 
feudnlcJ t11npum (sProlele X-XIII} 
descopf'nft' ln Al/Jn Iulia ( 1982, t 985 
ş1 1986)" (p 207-230), după ce 
slab1IP.sc c u <?xncl1talo numărul de 
oase apar\1n;jnd fiecărei specii 
an1m;ile, c<intribu 1nd prin aceastn l;i 
reconst1tu1re„ tabloului veridic al 
faunei domestico ş1 siilbat1ce din 
aşezare ş1 d111 regiune, a1ung la 
concluzia ex1sten\e1 popula\iei 
rom;'\neşt1 în respectiva :işezare în 
secolele X-XII , înainte ş1 după 
pătrunderea primr>lor cele de 
războinici 111:igh1ar1 pe curslil 
Mureşului . lnodilul nrgumcnliiri1 este 
recunoscut chnr ;;1 do către aulon (p . 
227) 

Călin Cosma publidi: „Ceram1c;i 
prefeudai<"i ş1 feudAlă t1mpune de la 
Orşovil" (p . 231-35), rnzullatii în 
urma unor ,~;-,p.tluri 111a1 vechi la 

Dierna în sectorul lui N . Gudea. 
Autorul studiului clasifică din punct de 
vedere cronologic şi tipologic 
ceramica începând cu secolele V-VI, 
VII-VIII, VIII-X şi X-XIII, clasificarea 
beneficiind şi de ilustra\ia de rigoare. 

Ultimul studiu îi aparţine lui Adrian 
Andrei Rusu şi se referă la: „Biserica 
medievală de la Galaţi (Jud. 
Hunedoara)" (p. 237-248) . 
Monumentul a fost scos la iveală 
excl usiv în urma săpăturilor 

arheologice efectuate în 1990 şi se 
datează în sec. al XVI-iea pe baza 
descoperirii unor monede şi a 
observaţiilor făcute asupra 
compoziţiei stratului de frescă şi al 
planului constructiv. Edificiul a servit 
iniţial ca lăcaş de cult de rit 
răsăritean, apoi a urmat o coabitare 
între ortodocşi şi calvini până în jurul 
anului 1760, dată la care începe 
clădirea unei noi biserici în stil baroc 
iar prima construc\ie a căzut repede 
în ruină şi uitare. Pornind de la tradiţia 
potrivit căreia biserica a fost ctitorită 
de familia Buda, autorul articolului 
stabileşte şi o genealogie a acesteia. 
Avem astfel în fa\ă un studiu cu 
valenţe interdisciplinare, în care 
informa\ia izvorului istoric se 
împleteşte cu datele oferite de 
ce rcetarea arheologică, de 
observa\iile cu caracter arhitectural şi 
în final cu cele genealogice. 

Partea a doua a publicaţiei 

cuprinde mai multe recenzii şi note de 
lectură semnate de Nicolae Gudea 
(p. 249-253). Aurel Rustoiu (p. 
254-255). Viorica Bolindeţ (p. 
255-257) şi A.A. Rusu (p. 257-259) . 

Cea do a treia parte se referă la 
acliv1latea I.A.I.A. Cluj-Napoca, 
Secţia de Arheologie în perioada iul. 
1991 - mai 1992, consemnată de 
Eva Cordoş (p. 262-263) . 

În final, nu putem să nu remarcăm 
condiţiile grafice ale actualului volum, 
superioare celui precedent şi ale altor 
publicaţii de acelaşi gen din \ară . Mai 
an11nlim că prezenţa celor patru 
articole în exclusivitate scrise într-o 
limbă de circulaţie, toate celelalte 
având astfel de rezumate, Iace ca 
revista să poată intra rapid în circuitul 
ştiinţ ific european, situindu-se din 
acest punct de vedere alături de 
„Dacia N. S." i;:1 de .s.C .l.V.A.". 

ADRIAN IONIŢĂ 
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ARS TRANSILVANIE, li, 1992, 
Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj, 
231 p., 118 figuri în text 

Al doilea tom al revistei de artă a 
Institutului de Arheologie şi Istoria 
Artei din Cluj ne propL11ie un sumar 
bogat, dedicat în 111are parte 
barocului transilvănea11, dar incluzând 
o serie de alte studii cu tematică 
diferită. Volumul, apărui la mică 
distanţă în timp faţă de pri111ul număr, 
are un număr sporit de pagini ş1 
ilustraţii, şi se caracterizează prin 
aceleao;;i co11di\ii grafice excelente. 

Primul capitol al revistei, intitulat 
„ltmerarii ale barocului", se deschide 
cu articolul lui Nicolae Sabău „A/cum 
maestri italieni nefla Transilvania def 
Sel/ecento", autorul abordează 
problema complexă a rolului pe care 
maeştrii italieni l·au jucat în 
dezvoltarea artei lrensilvane din 
veacul al XVIII-iea, subliniind 
importanţa acestui aspect pentru 
reconstituirea realită\dor artistice şi 
istoric.ii româneşti. Deşi baza 
documentară şi materială existentă 
poate oferi suficie11te 1nlormaţii pentru 
elaborarea unei viziuni complexe 
asupra raporturilor italo-transilvănene, 
fenomenul a fost până în prezent prea 
pu\in cercetat. 

Kovacs Andras {„ Observatorul 
astronomic de la Batthyaneum - Alba 
Iulia") se opre'?te asupra unui 
"monument al perioadei iluministe în 
esenţă necunoscut istoricilor de artă". 
Analizând minu\ios o serie de gravuri 
de epocă, autorul presupune că 
Observatorul din Alba Iulia a fost 
proiectat - şi probabil realizat - după 
modelul celui dln Viena. 

Marius Porumb surprinde o 
secvenţă din evoluţia fenomen~lui 
artistic românesc din jurul Gherlei -
înfiin\area primei asociaţii de pictori 
romani, în studiul intitulat 
„L 'association des peintres roumains 
fondee ii Gherla en · 1977". Se 
evidenţiază premisele şi mai ales 
consecinţele functionării acestei 
asociaţii, înţeleasa ca un act de 
emancipare a populaţiei româneşti din 
Transilvania în perioada Supplex-ului. 
Este prezentată activitatea membrilor 
fondatori (pictori şi gravori în egală 
măsură) precum ?i a alior artişti care 
au evoluat sub influenţa şcolii de 
pict!;Jră din Gherla. 

ln articolul „Picture bisericii/or de 
lemn din Bihor (secolele XVIII-XIX). 
Programe iconografice" Aurel Chmac 
analizează principalele! curenle care 
se afirmă în pictura bihoreană a 
secolelor XVIII-XIX: curentul post
bizantin şi cel de factură populară. Se 
delimitează pentru acest tip de creaţie 

două modele : modelul A, având ca 
principal component pe David 
Zugravul de la Curtea de Argeş şi 
dezvollat în Depresiune;; Beiuşului, şi 
modelul B, care refler. tii activitatea a 
numeroşi zugrav1·ţărfln1. activi mai 
ales în prima 1umăt:ile a secolului al 
X I X-lea, cu o Vili u ne mobilă, 
,deschisă spre sugesl11le oferite de 
contemporaneilale„ . Comparativ cu 
situatia din Transilvania, Banat sau 
Maramureş. se poale aprecia că, deşi 
pictura din Bihor „nu se abate de la 
esen\a principiilor dogmatice ce 
trebuiesc relevale prin programele 
iconografice" se pol identifica o serie 
de deosebiri carP. o individualizează, 
conferindu-i o notă de <iutenticitale. 
lnterpret;ue;:i exemple!lor păstrate ii 
oferă autc>nilui posib1l11alea de a 
încadra ş1 ancora acest gen de 
mandest;:irc url1sl1 c;:i în realilatea 
românească a epoc11 

Gheoighe M<incf1esi;u readuce în 
discu\1e alt:irul de la Guşteri\a, 
real1Lat în 1676 prin conlucrarea 
sculplorulu1 S1g1smund Moss şi a 
pictorului Jnhan11 H ermann . Se 
consideră c5 pies:1 ,,ocupă un loc 
aparte în şirul evolu\iP.i tipului de altar 
lransilvăncan de după Reformă'', 
marcând „o 1mporl<lntă elapă de 
trecere spre <ir"ta barocului". Cea mai 
bunii anafog1e penlru Hiiarui de la 
Guşteriţa este oferită de cel de-al 
doilea altnr al 811'iH1c11 Negre din' 
Brasov, dalat 1692. 

Cornel Talar-Ba ltă i;e opreş1e, 
într-un amplu stL1d1u (Le baroque 
dans la gravure sur lJ0/5 de Blaj) 
asupra <ict1vitat11 centrului de gravLiră 
pe lemn de la Bla1. care s-a dezvoltHI 
în cadrul irnpnmeriei infiin\ată în 1747 
de Petru Pavel Aron, reunind gravori 
din Transilvar11a, Tam Românească şi 
Moldova. Studiind operele celor mai 
importanţi reprezentanţi ai acestui 
cen1ru - dintre care f.e detaşează în 
primul rând Patru Popovici 
Râmniceanu - autorul conchide că la 
Blaj a funcţionat cel mai important 
centru românesc 1ransilvă11ean de 
gravură din între;:ig:i perioadă a 
secolelor XVI-XIX Sursele de 
1nspiratie c;ire stau la baza gravurilor 
au fost cu predilecţie orientale (din 
arnbianţa b1n1nlino · balca111că ş1 
bizant1no·rusii) - dar s1 occidentale, 
remarcându- se pre'luarea unor 
elemente <1parţ1nând \J<lt1cului târzi~1. 
Renaşterii sau baroc L1IL11 gern1an . ln 
ceea ce priveşte barocul, pătruns fio 
direct, fie 111d1recl prin Transilvania, 
Moldova sau Ucrnina , acesta se 

manifestă sub aspect morfologic, 
îmbrăcând în general forme de 
expresie moderate. 

Gravurile în acvaforte ale lui 
Matthaeus Merian D. Ac. şi influenţa 
acestora asupra l;Jiuvaergiei 
transilvănene constituie obiectul 
studiului semnat Viorica Guy Marica 
(„Die Radierungen von Matthaeus 
Mer1an O. Ac. und die 
S1ebenburgische 
Golschmiedekunst".) Autoarea 
prezintă viaţa şi activitatea lui 
Matthaeus Merian D. Ac. 
(1593-1650), unul dintre cei mai 
cL1noscu\i artişti ai epocii sale, 
celebru în întreaga Europă, a cărui 
personalitate s-a aiirmat cu deosebire 
în perioada războiului de 30 de ani. 
Gravurile lui Merian au constituit o 
sursă de inspira\ie, uneori un model, 
pentru opere similare realizate în 
diferite colţuri ale continentului. Unul 
dintre cei mai străluciţi urmaşi şi 
continuatori s-a dovedit a fi 
transilvăneanul Sebastian Hann 
(1644-1713), ale cărui lucrări s-au 
afirmat la nivel european. 

Maria Olimpia Tudoran 
semnalează existenţa în România 
(colecţia Muzeului Brukenthal) a patru 
tablouri aparţinând pictorului Antonio 
Marini (1668-1725) - unul din cei mai 
importanţi artişti ai barocului târziu 
veneţian. 

La aceeaşi sferă a vie\ii artistice 
venet1ene din veacul al XVIII-iea se 
rapo'rtează şi articolul dedicat 
„ Gravurii veneţiene din secolul al 
XVIII-iea din colec(ia Muzeului Ţării 
Cri$uri/or" semnat de Ana Martin 
Silaghi. O mare parte dintre stampele 
ce alcătuiesc colecţia muzeului 
orădean (colecţie ale cărei baze s-au 
pus încă în 1869) sunt opere ale unor 
maeş1rii italieni proveniţi din şcoala 
romană sau din cea venoţiană. 
Aceasta din urmă este reprezentată 
de gravuri semnate de artişti ca Iacob 
Wagner, Francesco Betolozzi sau 
Marco Pitteri. 

Ana Dobjanschi se ocupă de 
„ Semnifica fia iconografică a unei 
(CO<ine d111 secolul al XVI-iea de la 
Mănăstirea Bistriţa (jud. Vâlcea): 
icoană aflată în colecţia Muzeului 
Naţional de Artă. Considerată de 
literatura de specialitate anterioară ca 
datând din anul 1779, piesa se 
dovedeşte, la o analiză atentă 
efectuată după îndepărtarea 
ferecăturii de argint, a fi mult mai 
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veche. Pe baza simil1tudinilor cu 
pictura bolniţei Mănăstirii Bistriţa, 
auloarea consideră că icoana în 
discuţie a fost realizată în jurul anului 
1520, probabil de către aceiaşi pictori 
care au executat şi pictura murală. 

În articolul „Un caiet de modele 
aparţinând unui wgrav din secolul al 
XVIII-iea" Dorina Pirvulescu reia 
caietul Zugravului Stan, provenit din 
colecţia veche a Muzeului Banatului şi 
considerat a fi unul din „documentele 
cele mai importante pentru fenomenul 
artistic transilvănean al sec. al XVIII
iea". Caietul conţine 48 de pagini, cu 
modele realizate în peniţă pe ambele 
fe\e ale fiecărei file . Modul de 
redactare grafică a modelelor, ca şi 
identificarea unor elemente de factură 
brâncovenească .pledează pentru 
încadrarea zugravului în ambian\a 
picturii din Ţara Românească de pe la 
jumătatea sec. al XVIII-iea". 

Ioana lancovescu analizează o 
icoană rusă din secolul al XIX-iea, 
provenind din colecţia Muzeului 
Naţional de Artă Bucureşti, cu titlul 
„Icoana Dumnezeieştii Liturghii. 
Cântarea heruv1ană",· tipul 
reprezentării este considerat cu totul 
special. ceea ce o individualizează în 
întreaga arie de cultură 
ortodoxă.Detaliile iconografice -
concentrând într-o formulă accesibilă 
esenţa cultului ortodox, indică faptul 
că icoana a fost destinată unei utilizări 
private. 

Un spaţiu important este acordat 
în revistă cercetărilor întreprinse la 
Mănăstirea Vaca Uud. Hunedoara) de 
către un colectiv condus de dr. 
Adrian A. Rusu. Raportul de 
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cercetare ş• interpretarea rezultatelor 
sunt semnale de către Adrian A. 
Rusu, Ioachim Lazăr şi Gheorghe 
Petrov, iar cea n1a1 mare parte a 
materialului ceramic-respectiv cahlele 
de sobă, const1tu1e obiectul unui 
studiu special semnal D. Marcu. 
Mănăstirea Vaca (satul Crişan, com. 
Ribiţa) a fost construită la sfârşitul 

sec. al XVI-iea şi începutul sec. al 
XVII, ş1 a funcţionat cu siguranţă pe 
întreg parcursul acestui ultim veac; 
edificarea acestui ansamblu monastic 
este pusă în legătură cu deplasarea 
unei comunităţi de călugări care a 
existat anterior în prea1111a bisericii de 
la R1b1\a, deplasare determinată de 
acceptarea Reformei de către familiile 
nobilare româneşll din zonă. În ceea 
ce priveşte mqloacele materiale 
necesare unei astfel de întreprinderi, 
nu es1e exclusii .ctitorirea mănăstirii 
de binecunoscutul personaj istoric" 
care a fost Mihai Viteazul. 

Biserica mănăslirii, cu o 
planimetrie „destul de insolită" pare 
să f1 fost proiectată 1n1\1al pentru a 
avea forn1a unui lriconc - rezultatul 
f11nd lnsă mai degrabă o rotondă 
absidală spre răs;lril 91 cu „o încăpere 
adosată în partea opusă" - modrficare 
ce trebuie pusJ îns~ pe seama lipsei 
de exp~nen\ă a rneşlenlor. Incinta a 
cuprins trei cliid1n de locuit, dintre 
care cea di11 colţul NV " avui la primul 
nivel un beci boltit în semicilindru. În 
jurul bisericii ci fost cercetat un mic 
cimitir (c1nc1 morm1nle) . Inventarul 
arheologic„ este <1nalizat cu 
minuţiozitate, ca dealtfel şi informaţiile 
documentare r<ifentoare la satul Vaca 
sau la mănăstire . 

Încăperea care a existat în colţul 
de SV al incintei mănăstireşti a fost 
încălzită cu o sobă din cahle, refăcută 
de două ori . Ultima dintre aceste 
sobe (în sens cronologic). 
descoperită prăbuşită în situ, se 
dovedeşte în urma unei analize 
detaliate, a fi avut un caracter 
monumental. 

Capitolul „Fontes" cuprinde un 
singur studiu, datorat cercetărilor 
Susana Andea şi Avram Andea, 
despre „Mănăstirea Rîmeţ in secolele 
XVI-XVII", care prin publicarea unor 
documente din veacul al XVII-iea 
aduc o contribuţie importantă la 
reconstituirea trecutului istoric al 
acestui important monument. 

La rubrica „Centeraru/ Comisiunii 
Monumente/or Istorice "remarcăm 
interesantul studiu monografic datorat 
Ancăi Gogâltan, despre „Activitatea 
publicistică a lui Alexandru Lapedatu 
ca secretar al Comisiunii"; este pus în 
evidenţă efortul lui A. Lapedatu .în 
vederea salvării de la ruină, restaurării 
şi conservării vestigiilor noastre 
străbune", efort materializat nu numai 
într-o intensă activitate publicistică 
dar şi în numeroase acţiuni practice 
destinate popularizării cercetărilor 
legate de monumente sau, de pildă, 
creării unei şcoli de arhitectură. 

Sumarul revistei se încheie cu o 
serie de recenzii, semnate de Aurel 
Rustow, Marws Porumb, Cornel 
Crăciun, Anca Gogâltan, Nicolae 
Sabău şi Daniela Gui. 

DANIELA MARCU 
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Necrolog 

UN MARE ARDELEAN: dr. RADU POPA {1933-1993} 

Îndelung am zăbovit să adun dintr-un trecut sfert de veac 
ceea ce m-a legat de Radu Popa. Mi se părea că, incluzând 
între paginile scrise câteva din amintirile alator ani, 
despărţirea ar fi definitivă. Or, dialogul început în iarna lui 
1g66/1 g67 pe culoarele Facultăţii de litere din Bucureşti, 

uneori întrerupt dar mereu reluat, continuă prin statornica 
raportare la cel acum plecat dintre not. 

În vara dogoritoare a anului 1991, insistase să fac parte 
din comisia pentru salvarea cetăţii Sighişoarei şi, pe străzile 
cetă\ii, ale oraşului de la poalele ei, m-a condus bucuros, 
ascunzându-şi înduioşarea, spre a-mi arăta case, şcoli, o 
minunată scară de lemn acoperită şi atâtea locuri ale 
copilăriei sale. Întâmplarea şi voinţa sa făceau să se 
împlinească astfel mărturia mea despre alt moment al vieţ11 
sale. 

Primul la care luasem parte fuseseră campaniile finale 
din Maramureş, de la Giuleşti Marei şi Sărăsău, alternate în 
fiecare an cu scoborârea colectivului nostru la Dunărea 
Păcuiului lui Soare şi al lui Petre Diaconu. 

Bisericile năzuind spre cer şi căsuţele de lemn, drumurile 
vag împietruite - asfaltul de la Sighet se încheia la Vadul lze1 
- târgurile şi întreg peisajul mirific, oamenii încă atât de 
arhaici în Maramureşul verii lui 1967 se asociază figurii ptine 
a conducătorului şantierului de la Giuleşti, pe atunci tânărul -
deşi nu părea tocmai aşa - Radu Popa. Cu neaşteptată 
răbdare şi simţ al datoriei a îndrumat atunci primi pa şi într-ale 
arheologiei medievale a studen\ilor săi Larisa Puşcaşu. 
Alexandru (Tani) Nemoianu şi Sergiu losipescu. 

Se bucura ca alături de săpălourile arheologice să 
descoperim oamenii şi locurile acestei \ări din nordul 
Transilvaniei de care îl legau firele neamului tatălui său, dr. 
Ilie Popa. Pe jos, peste dealuri şi pajişti ne·a dus să ne arate 
istoria vie a acestei \ări, casele cu blazoane de lemn, armele 
conferite strămoşilor maramureşenilor de marele rege 
Ludovic al Ungariei într-al patrusprezecelea veac. 

Căuta împreună cu noi . după atente citire a diplomelor 
' latine angeviene, urmele vechilor sate, hotarele cnezatelor 
maramureşene . 

Într-o desăvârşită cercetare de geografie istorică, 
reunind ştirile răzle\e ale unor surse scrise cu reconstruirea 
civiliza\iei medievale dispăru te, aşa cum apărea în săpăturile 
arheologice de la Cuhea, leud, Giuleşti, Onceşti, Sărăsău, 
Radu Popa a închegat atunci marea, clasica sa carte, Ţara 

Maramureşului in veacul al XIV-iea (Bucureşti, 1970), teza 
sa qe doctorat, susţinută în 1968. 

lncepuse, în 1968, cu aceeaşi echipă căreia i se 
adăugase Mihnea Berindei, cercetările de la cetatea 
Chioarului, a căror continuare, cu o copleşitoare 
generozitate, avea să mi-o ofere peste câţiva an1. 

Printr-o mare şansă, în 1970 m-a făcut părtaş, împreună 
cu Konrad G. Gundisch, la începerea marilor sa le cercetări 

la Strei Sîngiorgiu şi în toată Ţara Ha\egului. La capătul unui 
deceniu şi jumătate de strădanii, pe temeiul aceleiaşi 
discipline de analiză a surselor scrise şi arheologice, de 
geografie istorică avea să apară a doua mare carte a sa La 
începuturile evului .mediu românesc . Ţara Haţegului 
(Bucureşti 1987) . Apropos de aceasta nu pot uita 
entuziasmul său descoperind în urbanistica de azi a satul1Ji 
Sarmizegetusa amprenta Uipiei romane, ca un semn al 
con~1nuităţii româneşti aici. 

ln acelaşi timp cercetările sale, antrenând noi grupuri de 
studenţi, azi colegi mat tineri, se îndreptau către Ţara Oltului 
transilvan şi spre drumurile transcarpatice, de unde îmi va 
veni îndemnul spre o teză de doctorat cu acest subiect. 

A ţinut totodată să susţină cu prezen\a-i, reconfortantă 
atunci, începuturile şantierelor pe care le conduceam. La 
Chioar în 1976 ca şi la Vadu - Karaharman în 1981. 
Colaboram în acei ani la volumele de ev mediu ale Istoriei 
Militare a Poporului Român, biată lucrare siluită de 
propaganda comunistă . 

Din mai vechile săpături arheologice de la cetatea 
Sucevei, la care luase parte ca student, şi din discuţiile cu 
fostul său prieten Petre Diaconu, avea să izvorască cartea 
despre unul dintre cele mai interesante vestigii arheologice 
ale vremurilor lui Ştefan cel Mare, monumentala sobă din 
cahle ornamentale descoperită în preajma fortificaţiei (Radu 
Popa, Monica Mărgineanu, Mărturii de civilizaţie medievală 
românească (Bucureşti 1979). 

În 1992 se gândea la reluarea ştiin\ifică a săpăturilor 
arheologice la Dridu - Metereze, de o însemnătate 
categorică pentru evoluţia medievală a Munteniei . Dar 
campania anului 1993 n-a mai fost să fie„. 

Radu Popa este poate ultimul mare reprezentant în 
istoriografia noastră al unei vechi tradiţii ardelene, care , 
împărtăşindu-se la luminile culturilor germană şi maghiară, 
le-a pus în slujba idealurilor româneşti . Disciplina germană , 
ca şi îmbinarea studiilor istorice cu acelea de drept, i-au dat 
o rigoare ce-i interzicea avântul imaginaţiei de litera 
documentulu1. O mare acuitate a vederii ca şi o îndelungată 
experienţă făcuseră din el unul din marii specialişti în 
stratigrafie şi studii de parament. 

În forma\ia sa ca istoric şi arheolog cred că un rol 
precumpănitor l-a avut vechea pleiadă de profesori şi, în chip 
deosebit, Ion Nestorşi Mihai Berza . Radu Popa a făcut parte 
şi din a doua generaţie de arheologi ai şcolii întemeiate de 
Vasile Pârvan . A mai avut şansa să înceapă lucrul la secţia 
de artă feudală a Muzeului de Artă al României sub 
conducerea eminentei specialiste care a fost Corina 
Nicolescu. De aici ş i prima sa lucrare mai însemnată, cărţulia 
despre Mogoşoaia, apărută în micile şi atât de utilele ghiduri 
ale Editurii Meridiane. Într-acest demers de tinereţe stau 
începuturile unei constante direc\ii în activitatea lui Radu 
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Popa - a ceea ce aş numi monumentalist1ca Salvarea 
fragmentelor din !recele lui Pârvu Mutu de la biser 1ca 
brâncovenească de la Bordeşt1, a unor fragmente sculptate 
de la fosta mănăstire din Râmnicu-Sărat pentru a îmbogăţ 
fondurile Muzeului de Artă din Bucureşti ş1 a lap1dariulu1 
curţilor de la Mogoşoaia - in fapt vechrle colecţ11 ale 
Com1s1unii Monumentelor Istorice - au marcat definitiv v1a1a 
lui Radu Popa. Curajul arătat apor în apărarea monumentelor 
1stonce, denunţarea în \ară şi în străinătate a fiiriidclegilor 
comuniste izvorau din adânca sa 1ub1re pentru trecutul 
românesc întruchipat în construcţii, fie ele monumentale, fre 
modeste bisericuţe de lemn sau ruine arheologice. 
Încercase şi adesea reuşise să atragă interesul unor inlreg1 
comunrtă\i pentru trecutul ş1 monumentele sale, puse în 
valoare sau descoperite prin săpăturile întreprinse. An după 
an, din 1963 pare-mi-se, a luat cu sine studenţi pentru a-1 
învăţa practica arheologiei medievale în Maramureş. Haţeg, 
f ara- Oltului , la Dunărea srl1strrani:I spre a se bucura 
împreună de farmecul descoperirii a ceea ce mar rămasese 
din vremunle care au fost. 

Fusese, încă înainte de 1989 unul dintre reprezenta11ţ1i 
monumentelor româneşti iar nu a1 Românrer ofrcrale - in 
marile rnstan\e din străinătate, ICOMOS şr IBI unde ştiuse 
să-şi asigure preţuirea colegilor din întreaga lume 

RADU POPA (1933-1993) 

Profesor dr. Radu Popa s-a născut la Cluj (Transilvania, 
România) , în 23 iulie 1933. A făcut studiile secundare la 
Bucureşti ş1 Sighişoara, până în 1951. Între 1951-1956 a 
urmat cursurile Facultăţii de istorie din Bucureşti , 

specializându-se în istorie şi arheologie medievală. iar între 
1957-1962 cursurile F acuităţii de drept. După absolvirea 
Facultăţii de 1stone a lucrat ca muzeograf principal la seqra 
medievală a Muzeului de Artă a României (1956-.l963), rar 
din 1963 a fost cercetător şti1nţ1f1c la Institutul de Arheologie 
Bucureşti În anul 1968 a devenit doctor in rstorre al 
Un i vers1tăp1 din Bucureşti, cu o teză despre „Ţara 
Maramureşului în veacul al XIV-iea", publicată în volum in 
1970 ş1 premiată de Academia Română cu pren11ul .Nicolae 
Bălcescu". Până în 1992 lt-'parcurs, la Institutul de 
Arheologie, toate gradele ştiinţifice - până la acela de 
cercetător ştiinţific principal I. 

Cu o specializare foarte largă, în istoria ş1 arheologia 
începuturilor evului mediu românesc, arta şi arhitectura 
medievală, Radu Popa a efectuat numeroase <.:ercelăn pe 
întreg teritoriul Român1e1, dar îndeosebi în Trans1lvan1a . 
Rodul acestor cercetări de istone şt arheologie îl reprezintă 
cele două volume ale sale: „Ţara Maramureşului in veacul al 
XIV-iea", Bucureşti, 1970 şi „La începuturile evului mediu 
românesc . Ţara Haţegului", Bucureşti, 1988 - sin tete 
fundamentale pentru cunoaşterea epoc11 medievale 
româneşti, şi totodată strălucit exemplu de metodă Acestor 
lucrări li se adaugă colaborarea la alte patru volL•nH' 
colective, precum şi numeroase studii şi articole publicate in 
\ară şi în străinătate. În ultimii ani activitatea sa se 
concentrase în zona de sud-est a Transilvan1e1 - urmărind 

problema prezenţei cavalerilor teutoni în acest spaţiu şi 
aceea a începuturilor colonizării săseşti, cercetările urmând 
să se finalizeze într-o amplă monografie. 

Activitatea de cercetător ştiinţific s-a îmbinat în chip 
fericit cu cea d1dact1că· între 1975-1990 i.l fost prolesor 
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Sub Revoluţie toate îl meneau să fie unul, cel dintâi, 
du1tri• reinteme1eto111 Com1s1e1 Monumentelor Istorice. A fost, 
cred, în an11 1990- t 993, pnnc1pala sa preocupare. Cu trei 
lile înainte de a muri cu un efort supreomenesc, a mar venit 
odată la Com1s1r_• spre a renunţa la mandatul de 
v1c1~preşedinte pe care socotea că nu mat are puterea să-l 
îndeplinească. Era, poate, şi dezamăgirea faţă de un curs ce 
se depărta de năzuinţele sale 

Dar nu cu imaginea tra9ed1e1 finale, m-am despărţit de 
Rac.Ju Popa. La 1 O no1embne 1992 ţinea ultima sa confenn\ă 
in umf1teatrul mare al Facultăţii de Istorie din Bucureşti, 
pentru asoc1aţ1a .Jeunesse & Patrimoine - România" 
Micşorat de boală, rămânea credincios speranţelor sale 
rolul pe care pentru apărarea trecutului nostru l-ar fi pu' 
avea tineretul studios. A murit, desigur înainte de vreme 
după cum se întâmplă, nu s-a spus încă tot binele şi tot ri 
despre Radu Popa. Soarta potrivnică sau poate oamenii 
voit să nu devină unul dintre profesorii Universităţii c 
Bucureşti, unde i-ar f1 fost de bună seamă locul. A avut în 
~unsa sâ fie înconiurat mereu de învăţăcei, de studen 
într-ale arheolo91e1 medievale. 

Pnn ei, Radu Popa atinge viitorul; prin noi ŞI prin 1 
trăieşte încă. 

SERGIU IOSIPESC , 

asocia l la Facultatea de Istorie a Universităţii Bucureşti . A 
ţinut totodată o serie de cursuri în străinătate. îndeosebi 
dupa 1989 Prin seriile de studenţi care i-au putut audia 
prnlege1 ilo, prin aceia care au lucrat în mod direct cu 
Domnia Sa pe diverse şantiere arheologice, prin tezele de 
l1c<'nţă ş1 doctorat coo1donate, Radu Popa a creat o 
adeviirată şcoală naţională de arheologie. 

Profesorul Radu Popa a desfăşurat ş1 o intensă act1v1tale 
organizatoncă, atât 111 domeniul cercetăni arheologice cât şi 

în acela al monumentelor 1s!once; între 1976-1981 a fost 
director ad1uct la Institutul de Arheologie Bucureşti, totodată 
a fost membru al Com1s1e1 Naţionale de Arheologie a 
AcacJem1e1 Române, iar din 1990 vicepreşedinte al acesteia. 
Începând din 1972 a fost membru al Comisiei Centrale de 
Stat a Patrimomulu1 Cultural Naţional, iar după 1989 a 
preluat 1n1ţii1t1va reorganizării Comis1e1 Monumentelor 
lstonce, al cărei vicepreşedinte a fost. Între 1972-1980 a 
activat ca membru al Comitetului Naţional Român ICOMOS, 
co1111tet desf11nţat in 1980 şi reconstituit in 1990 suQ 
<.:onducerea prof Radu Popa . A fost de asemenea co• 
prc:;;ed1nte al Com1s1e1 Mixte româno-ma9h1are pentr · 
monumente istorice (1991) şi membru al Com1s1e 
Arheologice :i Consil1ulu1 Europei ( 1992). 

O altă latură a act1v1tăpi sale a fost de natur 
redac:ţ10nalii . din 1974 a coordonat apari\ia reviste 
lnsl1tutului de Arheologie (Studii ş1 Cercetări de lstori 
Veche şi Arheologie) în calitate de redactor responsabi 
ad1unt, iar din 1990 a celor două reviste ale Comisie 
Monumentelor Istorice (Buletinul Comisi!!1 Monumentele 
lstonce ş1 Revista Monumentelor Istorice) - în calitate da 
preşedinte al colegiului de redacţie. 

(Notă întocmita de Daniela Marcu pentru Desa u' 
ICOMOS al Profesorului Radu Popa). 
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