
Anul III Nr. 2 

BULETINUL 
COMISIEI 

MONUMENTELOR ISTORICE 

Bucureşti 
1992 

http://patrimoniu.gov.ro



Coperta I: Stema Ţării Romaneşti pe hrisovul voievodului Ştefan Cantacuzino pentru desfiinfarea 
văcăritului 1714 

Coperta a IV-a: Bolnifa Mănăstirii Cozia Foto: Yasile Drăguf, 1961 

COLEGIUL DE REDACŢIE 

Aurel Botez 
Peter Derer 
Ştefan Gorovei 
Eugenia Greceanu 
Călin Hoinărescu 
Sergiu losipescu 
Ion lstudor 
Dan Mohanu 
Cezara Mucenic 
Paul Niedermaier 
Constantin Pavelescu 
Radu Popa (preşedintele colegiului) 
Marius Poru~b 
Georgeta Stoica 
Nicolae Stoicescu 
Aurelian Trişcu 

REDACŢIA 
Doina Florea (redactor şef) 
Maria-Elena Negoescu (redactor) 
Georgeta Pop (redactor) 
Elisabeta Ancuţa-Ruşinaru (redactor de 
rubrică) 
Sanda Gusti (macheta artistică şi tehnică) 
Dragoş Ardeleanu (secretar de redacţie) 

Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice - Str. lenăchiţă Văcărescu , nr. 16, sector 4, Bucureşti, cod 
70 528, telefon 615.54.20, interi or 127 . Administraţia: Direcţia pentru Presă, Publicitate şi Tipărituri (D.P.P.T), Piaţa 
Presei Libere nr . 1, sector 1, Bucureşti, cod 71 554, telefon 617.60.10, interior 1405. Abonamentele se pot face 
la administraţie, prin poştă sau virament D.P.P.T. , cont 645120608 Banca Comercială a României, Filiala sector 
1, Bucureşti şi la Oficiile poştale sau difuzorii de presă . Un abonament anual este de 360 lei 
(90 lei număr). Abonamente pentru străinătate prin ORION SRL, Splaiul Independenţei nr. 202 A, Sector 6, 
Bucureşti, Telefon 617 34 07 FAX 400 -42 41 69 . Tipărit în Bucureşti, la Imprimeria „Arta grafică ". 

Au colaborat: Lumlnifa Dumitrlu (arheolog) ; Adrlan~Sllvan Ionescu (istoric de arti) ; Varvara Ionescu I pictor restaurator) ; Dan lel1; Mucu 
I arheolog , referent DMASll ; Florea Pavel Mircea I arheolog) ; Doina Mindru (Istoric de arii , referent 
DMAS IJ ; Corina Popa I istoric de arii); Georgeta Pop ( lslorlc,redacfla publicafillor CHMAS 1 J ; Elisabeta Ancufa·Ru~inaru I publicist, redacfla pu· 
blicaflllor CMMASIJ . 

http://patrimoniu.gov.ro



Comisia N atională a Monumentelor, 
' Ansamblurilor si Siturilor Istorice 

' 

BULETINUL 
COMISIEI 

MONUMENTELOR ISTORICE 

Nr. 2/1992 

Anul 111 

http://patrimoniu.gov.ro



CUPRINS 

DOSARELE DISTRUGERI I 

Cazul Alba-Iulia. . . . . . . . . . . 5 
Expoziţia Monumentele României 
1977-1989 . . . . . . . . . . . . 9 
Masa rotundă Monumentele Ro
mâniei după 1989 (Elisabeta An-
cuţa-Ruşinaru) . . . . . . . . . . . . 35 

COMUNICĂRI ŞI RAPOARTE 
DE CERCETARE 

CORINA POPA, Elemente de mor
fologie otomană în arta monumen
tală din Ţara Românească (sec. 
XVI-XVII) . . . . . . . . . . . . . 37 
LUMINIŢA DUMITRIU, Evoluţia 
fostei mănăstiri Cobia (judeţul 
Dîmboviţa) în lumina cercetări/or 
arheologice. . . . . . . . . . . . . 54 
FLOREA PAVEL MIRCEA, Identifi-
carea unei pietre de mormî nt de 
la Începutu/ secolului al XVII-iea 66 

METODOLOGII ŞI TEHNICI DE LUCRU 

VARVARA IONESCU, Restaurarea 
picturii la b iserica de lemn din Te-
c hirghiol . . . . . . . . . . . . . . 68 

2 

LEGI, REGULAMENTE, NORMATIVE 

Ministerul Culturii, Comunicat . 85 

CRONICA INTERNĂ 

Din şedinţele CNMASI (Cezara 
Mucenic) . . . . . . . . . . . . . . 86 
Acordul comitetului româno-ma-
ghiar pentru monumente, ansam-
bluri şi situri istorice . . . . . . . 87 
Co/aberarea româno-germană 
pentru protecţia monumentelor/ 
Conferinţa de presă (Georgeta 
Pop). . . . . . . . . . . . . . . . 89 

VIAî A ŞTllHî IFICĂ 

Restaurarea ansamblului Cotroceni -
artă şi meşteşug (Elisabeta Ancu-
ţa-Ruşinaru) . . . . . . . . . . . . . 91 
Zi/ele arhitecturii şi urbanismului 
la Cluj , 8- 10 aprilie 1992 (Geor-
geta Pop) . . . . . . . . . . . . . 91 

RECE HZ 11, EXPOZ lî 11, HOTE 
BIBLIOGRA1 ICi: 

Szathmari-fotograf (Adrian Silvan 
Ionescu . ... . ... . .. . . . . 
Ars Transilvaniae, 1/91 (Daniela 
Marcu) .... . .... . . . .. . 

93 

95 

http://patrimoniu.gov.ro



SOMMAIRE 

LES DOSSIERS DE LA DESTRUCTION 

Le cas Alba-Iulia . ... 5 
L'exposition Les Monurnents de 
la Rournanie 1977-1989. . . 9 
La table ronde Les Monurnents 
de la Roumanie apres 1989 {Eli-
sabeta Ancuţa-Ruşinaru}. . . . . . . 35 

EXPOSES ET RAPPORTS DE RECHERCHE 

CORINA POPA, Elernents de mor
phologie ottornane dans I' art monu
mental en Valachie (XVI-XV 11-eme 
siecles) . . . . . . . . . . . . . . . 37 
LUMINIŢA DUMITRIU, L'evolution 
de l'ancien rnonastere Cobia dans 
la lumiere des recherches archeo-
/ogiques . . . . . . . . . . . . . . 54 
FLOREA PAVEL MIRCEA, L'iden
tification d'une pierre tombale da-
tant du debut du XV 11 -eme siede 66 

METHODOLOGIES ET TECHNIQUES DE 
TRAVAIL 

V AR VARA IONESCU, La restaura
t ion de la peinture de /'eglise en 
bois de Techirghiol. . . . . . . . . 68 

LOIS, REGLEMENTS, NORMATIFS 

Le Ministere de la Culture, Cornu-
nique . 

CHRONIQUE INTERNE 

Les seances de la CNMESH {Ce-
zara Mucenic) . . . . . . . . . . 86 
Accord sur /'organisation du Co
mite Mixte Rournain-Hongrois 
pour Ies Monurnents, Ensernb/es et 
Sites Historiques. . . . . . . . . . 
Collaboration rournaine-a/lernande 
pour la protection des rnonu
rnents /Conference de presse 
(Georgeta Pop) ... . . . .. . 

LA VIE SCIENTIFIQUE 

La restauration de l'ensemble Co
troceni-art et rnetier {Elisabeta An-
cuţa-Ruşinaru} .......... . 
Les journees de /'architecture et 
de l'urbanisme, Cluj, 8-10 avril 
1992 {Georgeta Pop} ....... . 

EXPOS IT I ONS, COMPTES-RENDUS, 
PRESENTATIONS 

Szathmari photographe {Adrian-
Silvan Ionescu) ......... . 
Ars Transi/vaniae, 1/91 {Daniela 
Marcu} .............. . 

85 

87 

89 

91 

91 

93 

95 

3 

http://patrimoniu.gov.ro



THE FILES OF DESTRUCTION 

The Case Alba-Iulia . . . . . • . . 5 
The Exhibition The Monuments 
of Romania 1977-1989 . . . . . 9 
The Round Table The Monuments 
of Romania after 1989 . . . . . . 35 

RESEARCH PAPERS AMD REPORTS 

CORINA POPA, Elements of Otto
man Morphology in Monumental 
Art in Wallachia (XVI-XVI / 1

h cen-
turies) . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
LUMINIŢA DUMITRIU, The Evo-
lution of the Former Monastery 
Cobia in the Lights of Archeologi-
cal Researches . . . . . . . . . . . 54 
FLOREA PAVEL MIRCEA, The 
/dentification of a Tomb Stone from 
the beginning of XV 11 th Century 66 

WORK I MG METHODS 
AMD TECHMIQUES 

VARVARA IONESCU, The Res
toratiun of the Painting at the 
Wood Church from Techirghiol. 

LA WS, RULES, MORMS 

The Ministery of Culture, Commu-
nique 

4 

68 

85 

COHTEHTS 

IMTERMAL CHROMICLE 

The NCHMES's Proceedings (Ce-
zara Mucenic) . . . . . . . . . . . 86 
The Agreement of Romanian-Hun-
garian Committee for Historical 
Monuments, Ensembles and Sites 87 
The Romanian-German Co-opera-
tion. for Monuments Protection / 
Press Conference (Georgeta Pop) 89 

SCIEMT IFIC LIFE 

The Restoration of Cotroceni En
semle-Art and Skill (Elisabeta An-
cuţa-Ruşinaru). . . . . . . . . . . . 91 
The Days of Architedure and Ur
banism, Cluj, 8-19 April 1992 
(Georgeta Pop) . . . . . . . . . . 91 

EXHIBITIOMS, REVIEWS, 
PRESEMTAT ÎONS 

Szathmari as photograph (Adrian-
Si Ivan Ionescu) . . . . . . . . . 93 
Ars Transilvaniae, 1/91 (Daniela 
Marcu). . . . . . . . . . . . . . . . 95 

http://patrimoniu.gov.ro



CAZUL «ALBA I ULI An 

Către 
PROCURATURA MUNICIPIULUI 
ALBA IULIA 

Spre ştiinţă: 
- Procuratura judeţului Alba 
- Primăria municipiului Alba Iulia 
- Prefectura judeţului Alba 
- Ministrul Culturii - Direcţia ge-

nerală Memorie Culturală 

Prin prezenta formulăm sesizare pe
nală în raport cu faptele de distrugere 
gravă comise în zilele de 6-8 martie 
1992, sub girul Trustului local de con
strucţii «Hercules», prin salariaţii aces
tei instituţii. 

Făptaşii au desfăşurat activitatea de 
distrugere în zona rezervaţiei arheolo
gice Apullum, zonă marcată ca atare 
în hărţile anterior puse la dispoziţia pri
măriei municipiului. Zona se găseşte în 
vecinătatea unui mare complex de băi 
romane, cercetat şi publicat în anii 
1898-1913. Macheta complexului, în 
prezent expusă la muzeul din Alba 
Iulia este de publică notorietate, iar 
Primăria locală - prin prefectura jude
ţului Alba - a fost pusă în cunoştinţă 
că obiectivul în cauză figurează la c;a
pitolul A. Monumente şi situri arheolo
gice, la poziţia 01 - A - 002 («Com
plexul arheologic de epocă romană, 

oraşul antic Apullum» situat pe terito
riul oraşului actual - mun. Alba 
Iulia) pe lista monumentelor istorice. 

Activitatea de distrugere, constînd 
în excavarea fundaţiilor pentru un bloc 
de apartamente cu grad sporit de con
fort, situat la întretăierea străzilor Mun
tenia şi Traian, şi anume în săparea 

Dosarele distrugerii 

Romlnla 
Comisia Mafionali a Monumentelor, 
A.nsamblurllor şi Siturilor Istorice 

Direcţia Monumentelor. 
Ansamblurilor şi 
S tturllor Istorice 

unui volum de cca. 2500 mc. pe o su
prafaţă de 900 mp. (60 x 15) a repercu
tat în mod extrem de grav asupra sitului 
aflat în plină zonă a rezervaţiei arheo
logice Apullum. 

Consecinţa directă a evenimentului 
a fost distrugerea de ziduri cu pictură 
murală, de pavimente de marmură, de 
porţiuni de mozaic policrom şi de con
strucţii (hipocaust) romane, instalaţii de 
încălzire, sute, poate mii de cărămizi 
romane de diferite forme, avînd ştam
pilă de legiune şi a gărzii guvernatoru
lui celor trei Dacii, porţiuni de coloană 
de piatră etc. 

Acţiunea de incalificabilă barbarie, 
de vandalism (aparent intenţionat) a 
dus la pierderea unei mari porţiuni a 
palatului guvernatorului Daciei romane 
- monument de valoare europeană, 
cu foarte puţine analogii în fostele pro
vincii ale Imperiului. Molozul rezultat 
din demolare, transportat la locul unei 
viitoare şosele, poate fi doveditor pen
tru gravitatea pierderii - calitatea şi 

cantitatea acesteia - în dauna patrimo
niului nostru. 

Constatarea faptelor mai sus descrise 
a fost făcută prin delegaţi ai Comisiei 
Naţionale a Monumentelor, Ansamblu-
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rilor şi Siturilor Istorice, respectiv prin 
domnul dr. arhg. Radu Popa - vice
preşedinte, care a solicitat nou alesului 
primar al municipiului Alba Iulia şi pre
fectului judeţului Alba sistarea definiti
vă a construirii, în acelaşi loc, a blo
cului, solicitare la care a primit asigurări 
în sensul conformării. La faţa locului 
s-a stabilit un plan de acţiune operativ 
privind recuperarea şi aducerea în sit 
a materialelor de construcţie romană, 
în vederea viitoarelor lucrări de con
servare - instalarea unui gard de pro
tecţie în limitele fondurilor de care dis
pune D.M.A.S.I. ca ordonator secundar 
de credite. 

Faptele de distrugere mai sus des
crise sînt prevăzute de art. 360 Cod 
penal. Totodată, fapta nedenunţării de 
către persoanele obligate legal este 
înscrisă la art. 265 din Codul penal 
(omisiunea denunţării). 

Caracterul ilegal al faptelor descrise 
se prefigurează prin lipsa autorizaţiei 
de construcţii - desfiinţare, prevăzută 

în mod imperativ în competenţa pri
măriei. În cazul existenţei unei autori
zaţii, aceasta nu poate fi decît grav ile
gală, generatoare de fapte infracţionale 
şi pagube iremediabile. 

Vicepreşedintele CNMASI a fost in
format de prefectul judeţului că ridica-

VICEPREŞEDINTE CNMASI 
RADU POPA 

rea blocului s-a decis de către Comisia 
tehnico-economică judeţeană, la 20 au
gust 1991, în absenţa reprezentanţilor 

pentru patrimoniu, deci în mod ilegal, 
în sfidarea dispoziţiilor Decretului 
nr. 91 /1991, a normelor de tranziţie din 
ultimii doi ani, a adreselor către pre
fectură, al Ordinului din 23.12.1991, al 
Ministerului Lucrărilor Publice şi Ame
najării Teritoriului şi al Ministerului Cul
turii - în conformitate cu care avizul 
CNMASI se impunea cu stricteţe, an
terior iniţierii unei astfel de lucrări. 

Faţă de cele expuse, solicităm ca în 
virtutea autorităţii şi competenţelor 

Dvs. în materia supravegherii legalităţii 
să dispuneţi organului competent, te
ritorial şi material, de anchetă pena
lă, începerea urmăririi penale împotri
va persoanelor· responsabile de faptele 
deosebit de grave semnalate şi des
crise prin prezenta - potrivit calităţi
lor cu care sîntem abilitaţi, de Decretul 
nr. 91/1991, pe linia protejării, conser
vării, restaurării şi punerii în valoare 
a monumentelor, ansamblurilor şi situri
lor istorice din România. 

În convingerea că veţi proceda de 
urgenţă spre restabilirea echităţii şi 

legalităţii, vă adresăm mulţumirile 

noastre. 

SECRETAR CNMASI 
DIRECTOR DNMASI 

DR. ARH . PETER DERER 

Consilier juridic DNMASI 
BENEDICT MARTINOV 
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Către 

DIRECŢIA MONUMENTELOR, ANSAMBLURILOR ŞI SITURILOR 
ISTORICE BUCUREŞTI 

Muzeul Un1r11 str. M1ha1 Viteazu nr . 12-t 4, 2500 
Alba-Iulia, Nr . 232 din 24 aprilie 1992. 

în urma situaţiei create la Alba Iulia, în str. Munteniei, unde s-au descoperit 
şi distrus importante vestigii romane şi în urma concluziilor rezultate în urma 
deplasării d-nului dr. Radu Popa, am înţeles că, în perspectivă, avizarea oricărori 
tipuri de lucrări în zone arheologice cunoscute (situri)'sau necercetate, aprobările 
se dau numai de către D.M.A.S. I. 

în această situaţie, vă supunem spre analizare şi soluţionare în timp util 
a următoarelor: 

1. Oraşul Alba Iulia, în proporţie de 60%, se suprapune peste vechile 
aşezări romane, prefeudale şi feudale. Acest lucru este valabi I şi în oraşele 
Aiud, Sebeş etc. În continuare, primăria municipiu lui, ca de altfel şi a celorlalte 
oraşe, este solicitată să elibereze autorizaţii de construcţii case şi anexe gos
podăreşti mărunte (şoproane, garaje, bucătării de vară etc), în spaţii care firesc 
se suprapun probabil vechilor construcţii. În situaţia dată, dorim să ne precizaţi 
modalităţile de rezolvare, cunoscînd faptul că primăriile şi opinia publică nu 
concep ca în Alba Iulia să nu se mai construiască într-un spaţiu atît de întins. 
Aceasta raportată la construcţii de casă şi anexe gospodăreşti, departajînd situaţii 
în care este vorba de lucrări de mare amploare sau de proporţii reduse. 

2. Se ivesc situaţii cînd asemenea lucrări se propun a se realiza pe pe
rimetrul oraşelor sau în extravilan, ca de exemplu: staţii de epurare a apei 
potabile pentru oraşele Aiud şi Blaj, aducţiune de apă potabilă în oraşe, con
struirea aeroportului de la Sibot. Asemenea lucruri de mare anvergură percep 
avize de principiu pentru deschiderea finanţării în vederea elaborării proiectelor 
definitive şi a execuţiei acestora. 

În trecut, noi avizam în principiu asemenea proiecte cu condiţia pros
pectării în vederea eliberării terenului de sarcină istorică, lucrare care se realiza 
în baza unui contract între Muzeul Unirii şi beneficiar, ultimul suportînd chel
tuielile financiare pentru lucrările de prospectare executate de specialiştii mu
zeului. 

Credem că acest principiu ar putea fi valabil şi în continuare, excluzînd 
siturile arheologice cunoscute. 

în cazul cînd atît D.M.A.S.I. cît şi Muzeul Unirii se menţin pe poziţii 
rigide, riscăm ca unele lucrări să se execute totuşi, fără a avea controlul şi 
posibilitatea de a investiga şi recupera eventualele vestigii arheologice în ve
derea valorificării lor ştiinţifice. 

Vă rugăm să ne precizaţi ce metodologie de lucru putem aborda în 
continuare pentru situaţiile relatate în prezenta adresă. 

DIRECTOR 

f)r. GHEORGHE ANGHEL 
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Către 

Ministerul Culturii 

Cabinetul Domnului Ministru Ludovic Spiess 

Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblu
rilor şi Siturilor Istorice consideră de datoria s.a 
să vă aducă la cunoştinţă distrugerile de deosebi
tă grnvitate produse la Alba I ul ia, situaţia creată 
de pe urma lor şi măsurile provizorii adoptate 
cu prilejul deplasării la faţa locului de către vi
cepreşedintele comisiei, dr. Radu Popa. 

în zilele de 6-0 martie a.c. Trustul Local de 
Constructii Hercules" a iniţiat la întretăierea stră
zilor Mu~t~~ia şi Traian săparea fundaţiilor unui 
bloc de apartamente cu grad sporit de con
fort, excavînd în acest scop cca 2500 m 3 pe o 
suprafaţă de 900 m 2 (60/15 m). Situl se află în 
plină zonă a rezervaţiei arheologice Apullu~, 
marcată ca atare în hărţile puse anterior la dis
poziţie Primăriei municipiului, învecinîndu-se cu 
marele complex de băi romane cercetat şi publicat 
în anii 1898-1913 de primul director al muzeului 
loca', complex a cărui machetă este expusă şi în 
prezent în muzeul din Alba Iulia. 

Excavarea fundaţ1iilor a început fără autorizaţie 
de construcţie sau - pentru cazul în care un ase
menea act există - fără autorizaţie eliberată de 
primăria municipiului, ci eventual de prefectură, 
deci abuziv şi contrar normelor legale. Nu s-a 
cerut avizul muzeului local în cadrul căruia mai 
functionează încă un oficiu al patrimoniului. Vi
cep(eşedintele C.N.M.A.S. I. a fost informat de că
tre prefect că ridicarea blocului s-a decis la Co
misia Tehnico-Economică Judeţeană la 20 august 
1991, în absenţa reprezentanţilor Oficiului pentru 
Patrimoniu, decizie ilegală. Conform normelor de 
tranzitie adoptate în ultimii doi ani, adreselor tri
mise prefecturilor şi, mai nou, contrar Ordinului 
din 23.XI 1.1991 al Ministerului Lucrărilor Publice 
şi Amenajarea Teritoriului şi al Ministerului Cul
turii, o asemenea lucrare ar fi trebuit să aibă obli
gatoriu avizul C.N.M.A.S.I. 

Chiar de la începerea lucrărilor, excavatorul 
a întîlnit ziduri, pavimente şi construcţii (hipo
caust) romane pe care le-a distrus în mod ires
ponsabil de-a lungul a trei zile, pînă cînd spar
gerea şi smulgerea unor mari blocuri de zidărie 
a dus la defectarea lui. Doar astfel s-a salvat de 
la distrugerea o porţiune a complexului încă ne
precizată ca întindere. Au fost excavate ziduri cu 
pictură murală, pavimente de marmoră, porţiuni 
de mozaic policrom, instalaţii de încălzire, sute 
sau poate mii de cărămizi romane de diferite for
me cu ştampila de legiune şi cu aceea a gărzii 
guvernatorului celor trei Dacii, porţiuni de co
loane din piatră etc. Acest act de incalificabilă 

a. 

barbarie a dus la pierderea unei mari porţiuni 
din palatul guvernatorului Daciei romane, monu
ment de valoare europeană cu foarte puţine ana
logii în fostele provincii ale Imperiului. Molozul 
rezultat a fost dus la locul unei viitoare şosele , 
permiţînd aprecierea gravităţii excepţ i onale a 
pierderii produse patrimoniului nostru. 

Muzeul local a luat unele măsuri pentru sta
b ili rea prin cercetări a situaţiei din sit, dar n-a 
ses izat nici pînă în prezent Comisia Naţională 
a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istori 
ce asupra evenimentului şi nici nu dispune de 
mijloacele necesare, corespunzătoare mărimii şi 
importanţei obiectivului. în prezent se lucrează 
cu oatru salariali ai muzeului. Chiar dacă ar exista 
fonduri suficie~te şi o echipă de cercetători, in
vestigaţia va dura cu siguranţă mai multe campanii 
anuale şi doar după încheierea ei se vor putea 
stabili soluţiile finale. 

Vicepreşedintele Comisiei Naţionale a Monu
mentelor Ansamblurilor si Siturilor Istorice a 
cerut primarului nou ales al

0

municipiului Alba Iulia 
si prefectului judeţului Alba sistarea definitivă a 
~onstruirii în acel loc a blocului, primind asigurăr i 
în acest sens. S-a stabilit la faţa locului un plan 
de acţiune, recuperarea şi aducerea în sit a ma
terialelor de construcţie romane în vederea vi
itoarelor lucră· ri de conservare, instalarea unui 
gard de protecţie în limitele fondurilor de care 
dispune Direcţia Monumentelor, Ansamblurilor şi 
Siturilor Istorice şi tot în aceste limite finanţarea 
eventuală a săpături lor de salvare, necesare în 
acest moment. 

Comisia Naţională a Monumentelor Ansamblu
rilor şi Siturilor Istorice consideră necesară se
sizarea i:-rocuraturii pentru aplicarea în acest caz 
de extremă gravitate a prevederilor Codului pe
nal, acţiune ce ar putea avea efecte asupra limitări~ 
distrugerilor ce se produc în momentul de faţa 
în întreaga ţară. Comisia foloseşte prilej ul acestui 
eveniment deosebit de grav pentru a solicita spri
jinul Domniei Voastre în obţinerea unui cadru le
gislativ adecvat, fără de care pierderile vor con
tinua şi se vor agrava. 
Vă rugăm, totodată, să constataţi că muzeele 

si oficiile locale de patrimoniu, subordonate au
torităţilor judeţene, nu sînt în măsură să reziste 
presiunilor organelor locale, dictate de interese 
potrivnice patrimoniului de monumente, ansam
bluri şi situri istorice al ţării noastre. 

VICEPREŞEDINTE AL CHMASI 
dr. RADU POPA 
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EXPOZIŢIA MONUMENTELE ROMÂNIEI 

1977-1990 

Concepută ca o evaluare a stării fondului 
de monumente şi ansambluri de arhitectu
ră la 1990, 13 ani după dispariţia 

D.M.I. ,D.M.M. I.A., D.P.C.N., expoziţia or
ganizată de succesoarea acestora, 
D.M.A.S. I. şi comisiile zonale ale 

C.N.M.A.S. I., cu concursul Institutului de ar
hitectură Ion Mincu şi al Muzeului de istorie 
ş1 artă al Municipiului Bucureşti, s-a constituit 
într-un dramatic bilanţ al pierderilor de sub
stanţă artistică şi istorică ce au jalonat du
reros perioada investigată, în mod diferen
ţiat, dar cu atît mai semnificativ, pe întreg 

cuprinsul ţării. 

Rostul acestui bilanţ-rechizitoriu a fost 

multiplu: pe de o parte expoziţia s-a vrut a 
fi o percutantă «prise de conscience» asupra 
condiţiei precare a monumentelor, aceste 
mărturii materiale ale fiinţei noastre istorice, 

lipsite de cea mai elementară legislaţie de 
protecţie, pe de alta, s-a dorit o ilustrare 
a necesităţii de orientare a activităţii şi fon

durilor de restaurare spre punctele cele mai 
critice, semnalîndu-le totodată pe acestea, 
precum şi cauzele ce le-au generat, organis
melor cu rol decizional şi administrativ în 
gestionarea fondului construit. 

Astfel, discursul expoziţional porneşte de 
la 1940, considerat moment de referinţă pen

tru relativul său echilibru, şi, sărind peste 
perioada 1950-1977, în care C.S.C.A.S. -
D.M. I. „. au constituit, atît cît se permitea 

pilonii administrării, conservării şi restaurării 
fondului monumentelor; expoziţia detaliază 
condiţia monumentului istoric în urma agre
sărilor de tot felul: război, schimbarea ad

ministraţiei, a regimului de proprietate, des
fiinţarea unor pături sociale, instalarea unei 

noi mentalităţi, parţial subsidiare modernis
mului în arhitectură, {şi acesta superficial în

ţeles) cu consecinţe dezastruoase în planul 
proiectării: reconstrucţia oraşelor, restructu

rarea localităţilor pînă la modificarea geogra
fiei, cu toate urmările sale - modificarea bio
topului şi traumatizarea persoanei umane 

în datele ei esenţiale - memorie, habitat, 
ocupaţii. 

Capitole aparte sînt rezervate ilustrării dis
trugerilor suferite de fondul monumentelor 
istorice pe provincii istorice, Bucureştiul be

neficiind de o aprofundare, datorită şi mul
titudinii, dar şi relativei accesibilităţi a ma
terialului ilustrativ. Schema sintetizînd me

canisme ale distrugerii, {o casă şi apoi părţi 
întregi din oraş) situaţia monumentelor in
ventariate în diverse etape după criterii ilus

trînd interese diferite, date statistice ilus
trînd pierderile suferite pînă la data organi
zării expoziţiei, deschid fiecare capitol mar
cînd o dramatică alunecare spre aneantizare 

a istoriei ilustrate de valorile arhitecturii ur
bane, mai ales a celei situate în zona ex

tracarpatică. 

Sînt prezentate vechile centre parţial sau 
total dispărute ale Ploieştiului, Craiovei, Tîr

goviştei, Piteştiului, Slatinei, Tîrgu-Jiului, 
părţi ale Brăilei, planuri şi imagini de an
samblu ale Focşanilor, Sucevei, Galaţiului, 

laşilor. 

Zona intracarpatică ilustrează pierderile 
suferite de arhitectura de lemn, modificarea 

profundă a arhitecturii şi a aspectului aşe
zărilor rurale, precum şi distrugerile suferite 

de marile ansambluri rezidenţiale ca urmare 
a schimbării regimului de proprietate: Cas

telul Criş, Korniş, Togul lui Pastory, Castelul 
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Henter, Castelul Bethlen-Boiu Albeşti, cona

cul din Geoagiu, Castelul Martinuz, burgul 
Gîrboului. 

T n acest context, situaţia aşezărilor săseşti 
din Transilvania ilustrează o problematică 

specială. Tradiţionalismul acestor comunităţi 
solid organizate timp de opt secole în jurul 
cîtorva elemente directoare: biserica, autori
tatea laică şi familia autarhică, definit în plan 
constructiv de solidaritatea arhitecturală ma
ximă, ca şi de un pronunţat conservato
rism, este confruntat cu cea mai dramatică 
situaţie: părăsirea masivă a peste 1 50 de lo
calităţi de către populaţia lor multisecular 
stabilă, şi deci, abandonarea, cu toate con
secinţele ce decurg, a celui mai omogen pa
trimoniu arhitectural păstrat. 

Un sector anume a fost rezervat ilustrării 

sau enunţării reacţiilor interne şi internaţiona
le, politice sau ştiinţifice, oficiale şi persona
le, individuale şi colective, faţă de politica 
de distrugere promovată de totalitarism. Pes
te extrema izolare care părea să condam
ne definitiv destinul României, dincolo de 
aparenta imobilitate a unui popor subminat 
de suferinţă şi teroarea colectivă, această ex
poziţie încearcă să ilustreze cum s-a manifes
tat glasul şi gestul unei imense compasiuni 
şi solidarităţi umane. 

în exterior, denunţarea dictaturii, a crime
lor ei sociale şi culturale, largile acţiuni de 
«înfrăţire» a micilor localităţi iniţiate de 
ECOV AST, presiunile politice exercitate asu
pra regimului dictatorial, în contrast cu qu
ietismul studiilor şi manifestărilor interne, 
sunt ilustrate de un bogat material documen
tar xerografiat şi prezentat pe subcapitole 
spre o mai uşoară şi corectă informare a pu-
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blicului. O notă aparte o face grupajul de 
memorii şi intervenţii ale unor distinse per
sonalităţi româneşti {acad. Grigore Iones
cu, acad. Dionisie Pippidi, prof. Aurelian 
Trişcu., prof. Dinu Giurescu, prof. Vasile Dră
guţ) pentru salvarea unor inestimabile ves
tigii precum Mănăstirea Văcăreşti, Mihai Vo
dă, ca şi memorialele «Grupului de suprave
ghere a monumentelor istorice» {Radu Ciu
ceanu, O. Roske, Daniel Barbu) 

Fără îndoială că expoziţia «Monumentele 
României» constituie o pledoarie pentru 
acestea în primul rînd, dar credem a fi fost 
în intenţia organizatorilor, în egală măsură, 
şi un demers de sensibilizare a unor factori 
decizionali mai diverşi şi mai direct impli
caţi în protecţia monumentelor, precum 
D.U.A.T., prefecturi, corpul legislativ şi, poa
te nu greşesc, chiar a arhitecţilor înşişi, in

vitaţi să reconsidere, prin prisma unui mental 
eliberat de constrîngeri, noţiuni precum : va
loare urbană, siluetă specifică, structură spe
cifică a ţesăturii urbane, valoare a cadrului 
natural, rezervă urbană, zonă de protec
ţie . 

Căci, este timpul să o recunoaştem, dacă 
monumentele, fiecare în parte, au avut de 
suferit în ultimele decenii mult, oraşele, mari 
şi mici, tîrgurile, aşezările de tip mixt, rural 
şi urban, situate în zona extracarpatică mai 
ales, au fost enorm mutilate sau au dispărut 
aproape fără să rămînă urmă din ceea ce 
au fost cîndva aceste mărturii specifice de 
istorie şi spiritualitate românească în care oc
cident şi orient, tradiţie multiseculară şi im
port sau asimilare alogenă se întrepătrun

deau, dialogau, într-o ţesătură de unică sub
tilitate. 

DOINA MTHDRU 
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COMITETUL DE ORGANIZARE 

Academician GRIGORE IONESCU, 
RADU POPA, AURELIAN TRIŞCU, PETER 
DERER, SANDA IGNAT 
Compartimente analitice: SERGIU IOSl
PESCU 
Compartimente sintetice: AUREL BOTEZ 
Secretariat: 
ALEXANDRU TĂTARU URUM, CONST AN
TI N CORNELIU, AURELIAN STROE 

AU SPRIJINIT: 

ŞERBAN CANTACUZINO (Londra) 
ANGUS FOWLER (Marburg) 
CRISTOPH MACHAT (Koln) 
ŞTEFAN MĂNCIULESCU (Paris) 
MARTIN RILL (Gundelsheim) 
ROBERT STE INER (Winterthur) 
I COMOS INTERNA TI ONAL (Paris) 
DEUTSCHES NATIONALKOMITEE- ICOMOS 

Expoziţia a fost organizată în următoarele 
secţiuni: 

- Tezaurul monumental 1940 
- Agresiuni generale 
- «Epoca» CeauJescu 
- Reacfii la demolări 
- Pierderi şi degradări: 
- BucureJti 
- Muntenia 
- Oltenia 
- Transilvania, Banat-Crişana 
- Moldova 
- Dobrogea 
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I. TEZAURUL MONUMENT AL 1940 

Prezintă moştenirea clădită înainte de distru
gerile şi degradările înregistrate după in
trarea României în război. 
Este urmărită prezentarea diversităţii fondu
lui, pitorescului arhitecturii, integrării mo
numentului în natură, proporţiei umane a 
construcţiilor, grijii pentru buna întreţinere. 

Cetatea de Baltă. Castelul Bethlen-Haller (sec. 
XVII) 

Cinqor. Cetatea cu 

b iserica fortificată (sec . 

XIV-XV) 

Exponatele provin de la: 

- Fondul de fotografii arh. Al. Petit (Patriar
hia Română) 
- Biblioteca Academiei Române (Stampe) 
- Imprimeria Coresi (fost C.P.C.S.) 
Coordonatorul secţiunii: Gheorghe Cantacu
zino 

Măldăreşti . Cula Duca ( 1827) 
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Bucuresti , 
Cheile ·Dîmbovifei 
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li. AGRESIUNI GENERALE 

Prezintă atît pierderile şi degradările ce 
pot fi întîlnite în toată Europa postbelică, 
dar mai ales cele datorate unor cauze spe
cifice sud-estului european - ivite o dată 
cu instalarea regimurilor comuniste. 

Secţiunea are în cadrul ei următoarele ca
pitole: războiul mondial, administraţia comu
nistă, procesul de urbanizare şi părăsirea sa
telor, «reconstrucţia» socialistă, modificarea 
geografiei. 

Bucureşti . Teatrul Naţional (sec. XIX) 

Medieşul Aurit. Castelul Lonyay 
(sec. XVII) înainte de război 

Simbăta . Mănăstirea (sec. XVI I) - distrusă în 
sec. XV I li 

Medieşul aurit. 
Castelu l Lonyay - după 1944. 

Exponatele provin de la: 

- Ioan George Andron 
- Ioan Bucur 
- Peter Derer 
- Andrei Pănoiu 
- Fototeca D.M.A.S. I. 
- Fototeca M. I .A.M.B. 
- Comisiile zonale al e D.M.A.S.I. 
- Imprimeria Coresi 
Coordonatorul sec ţi u nii : And re i Pănoiu 
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Nicula . După 23 april ie 19 

Nicula. Biserica din sec. XVII înainte de incendiu 

Drăgoeşti-Vîlcea . Biserica Sf. Ioan (sec . X I X) ..... 
Mănăstirea Mislea (sec. XVI) demolată în urma cutremu· 
ru lu i din 1977 

http://patrimoniu.gov.ro



Korniş (foto ante 1948) 

Castelul Banffy (sec. XV I/

XV li I) devenit sediu de 
C.A.P. şi jefui i 

Castelul Korniş, astăzi 
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Gîrbou-Burgul Hal Ier · (1766). Cea 
mai mare parte a ansamblului «Pa7 
vi/ionul » demolat de săteni pentru 
mater ial de constru cţie în~ 
tre 1980-1990 

Rîu Bărbat . Conacul Rudolf · (sec. 
VIII-XVIII) . Demolat în 1987 

Maia - Ialomiţa . Conacul Catargiu 
în anii '70. Astăzi total distrus· (ma
terial de construcţie pentru sat) Constanţa. Casa Beiului (sec. XVI 11-XI X) 
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Schitul Brazi (Vrancea, sec. XVII-XIX) dispărut după 
Decretul 50 1960 

.... 
Slobozia - Argeş. Conacul Bellu . (Foto A. Pănoiu). 
Anexele au dispărut ~ 

Bălăneşti - Gorj. Casa Muscălifei (clişeu A. Pănoiu) 
dispărută 

Scoarţa - Gorj. Pivniţă de lemn dispărută (clişeu 
A. Pănoiu) 

Mănăstirea Plăviceni -Teleorman: dezafectată în urma 
_Qecretului 50 1961 
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111. «EPOCA» CEAUŞESCU 

Dictatura personală intervine cu modalităţi 
specifice în dezvoltarea şi desăvîrşirea pier
derilor şi distrugerilor: distrugerea urmelor 
trecutului pentru a rămîne preponderent 
ceea ce s-a construit în timpul «său»; con
strucţii megalomanice {atribut întîlnit la toţi 
dictatorii). Pentru înfăptuirea acestui pro
gram trebuia înlăturată şi Direcţia Monumen
telor Istorice. Începutul în acest sens a fost 
făcut prin Legea nr. 6311974 - lege unică 
pentru muzee şi monumente -, în care no
ţiunea de monument este prezentă o singură 
dată. Desăvîrşirea procesului s-a produs în 
1977 prin transformarea {de fapt, desfiinţa
rea) D.M. I. într-un serviciu administrativ lip
sit de putere. Capitole: cutremurul ca pre
text, mecanismul distrugerii, «sistematizarea» 
localităţilor, desfiinţarea C.M.I. 

Exponatele provin de la: 
- Octavian Carabela, Constantin Corne-

1 iu, Peter Derer, Andrei Pănoiu, Cornel Me
drea Tânjală, Sorin Vasilescu 

- Fototeca C.M.A.S. I. 
- Arhiva D.M.A.S. I. 
- Fototeca M. I .A.M.B. 
- Proiect Bucureşti S.A. 
- Urban Proiect S.A. 
- Imprimeria Coresi 

Coordonatorul secf iun ii: Gheorghe Sion 

Sîntimbru . Harghita. Conacul Henter 1946-1980 
(ruinat) 

Bucureşti . Mănăstirea Mihai Vodă . 
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Bucureşti. Str. Mihai Vodă 

Clădirea Arhivelor Statului 

Bucureşti. Azilul Sf. Vineri al marelui ban Năsturel He
rescu în momentul demolării 

Bucureşti . 

Biserica Spirea Veche 

Bucureşti. Hanul Galben (Hanul de la Filantropia) de
molat '84 
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I V. REACT 11 LA DEMOLĂRI 

Prezintă proteste, articole, reacţii din străi
nătate şi interne apărute sau difuzate în ma
teriale oficiale, presă, televiziune, manifes
tări ştiinţifice, expoziţii. 

Capitolele secţiunii: proteste ale organis
melor internaţionale, proteste publice şi in
dividuale, minorităţi naţionale ameninţate, 
reacţii la demolarea satelor, restructurarea 
oraşelor, articole despre distrugeri, replici 
româneşti la reacţii internaţionale, studii asu
pra centre/or urbane istorice, manifestări ex
terne. Coordonatorul secţiunii Doina Mândru 

PROTESTE ALE ORGANISMELOR INTERNAT IONALE 

ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA 
PROTECTION DES MONUMENTS ET SITES 

HISTORIOUES EN ROUMANIE 

CETERUM CENSO 
BUCUREŞTI 

NON ESSE DELENDOS 

UN CRI DE DETRESSE 

li pourrait sembler un peu en dehors du sujet de 
ce Symposium, qui met !'accent sur la polution atmos
pherique comme facteur de destrudion des monuments, 
de deplacer l'attention sur d'autres facteurs nocifs. Pour
tant, la sauvegarde du Patrimoine architectural reste le 
theme principal de cette reunion et Ies personnalites 
qui y participent doivent se sentir concernees par tout 
probleme qui touche a ce domaine . 

Cest pourquoi je prends la liberte de lancer, 
ici-meme, un cri de detresse, un de plus, en ma qualite 
de President de I' Association I nternationale pour la Pro
tection des Monuments et Sites Historiques en Rouma
nie . Bien qu'il s'agisse d'un fait appartenant deja au 
domaine public, je me permets d' attirer votre aimable 
attention sur la pollution d'ordre ideologique qui, de
puis quelques annees, produit des ravages premedites 
et irreparables au sein du patrimoine architectural de 
Roumanie. 

Le grand seisme de 1977, qui a grnvement endom
mage Bucarest, a fourni au chef actuel de l'Etat roumain 
le pretexte ideal pour donner libre cours a ses reves 
de grandeur. Anime par un vif desir de perenite, ii 
a choisi pour ses projet d'une «Capitale nouvelle», juste 
la partie de Bucarest qui avait le mieux resiste au seisme. 
Or ce qui a resiste recemment, se trouve etre ce qui 
a resiste aussi au cours des siecles, dans cette viile 
situee en zone seismique active. De fa~on tout aussi 
empirique, ceux qui ont habite Bucarest au cours des 
âgt!s se sont rendu compte que le terrain le plus sain 
pour construire etait la rive droite de la Dâmbovitza. 
C'est pourquoi la plupart des eglises, monasteres et 

22 

ensembles architecturaux anciens se trouvent dans celte 
zone de la viile. On pourrait repliquer: chaque capitale 
s'est modernisee a un moment donne, pourquoi pas 
Bucarest maintenant? Eh bien, ii ne s'agit justement pas 
d'une modernisation, mais d ' une destrudion intention· 
nelle qui vise surtout Ies monuments religieux - eglises 
et monasteres qui remontent aux XVI 0 -XVI 1 • sie· 
cles. Et la preuve en est donnee par le fait qu 'on a 
detruit et demolit aussi des eglises qui se trouvaient 
en dehors de la zone ou doivent s' eriger Ies bâtiments 
de la «Victoire du Socialisme», comme par exem
ple: le Monastere de Vacaresti, prestigieux ensemble 
du XVI I" siecle, le monastere de Cotroceni, toujours 
du XVI I " siecle, l'eglise du monastere de Pantelimon 
dont le complexe monastique est garde pour etre des
tine a un ensemble hotelier. 

Par ailleurs, on peut tres bien construire nouveau 
et reserver des îlots anciens qui ferment un site avec 
sa specificite et sa couleur locale . 

J' ai deja alerte Ies Organismes interna.ionaux qui, 
du moins en theorie, devraient intervenir dans des cas 
semblables. Seul I' I COMOS a reagi e~ essayant de sen· 
sibiliser d'autre Organismes plus influents politique· 
ment, mais qui n'ont rien fait de concret a ce jour. 

Je lance un nouveau appel de detresse de cette tri· 
bune concernee par le sort des sites et monuments his
toriques, et j'espere trouver un echo aupres des per· 
sonnalites presentes. 11 doit y avoir un moyen d ' arreter 
l'innommable destruction des monuments de Roumanie 
pays qui est partie integrante de Notre Europe. ' 

ŞTEFAN G.AHE 
Architecte, President de I' Association 
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PARLAMENTARY ASSEMBLY/A.SSEMBLtE PARLAMENTAIRE 
RESOLUTION 910 (19BB) 1 

on rural policy in Romania 

The Assembly, 

1. Deeply concerned by infor
mation which suggests that the Ro
manian authorities are plann ing to 
destroy many villages and to move, 

1 Assembly debate on 8 October 1988 
(171h sitting ). See Doc . 5963, report of t he 
C_ommittee onthe Env ironment, Reg ional Plan- , 
ning and local Author itie s (Rapporfeur: Mr 
Bota),and Doc. 5934, op inion oftheCommittee 
on Culture and Education (Rapporteur: M r 
Gunther Muller). 

Text adopted by the Stand ing Comm it
lee, acting on behalf of the As sembly, on 
17 November 1988. 

without consent, their inhabitants 
into urban settlements which may 
be inappropriate; 

2. Acutely aware of the irrepa
rable harm which such adion could 
inflict on individuals, on local re
ligious and cultural traditions, and 
on the architectural heritage of the 
Romanian countryside; 

3. Accepting !hat some of the 
v i llages in question may lack de
cent l iving conditions and basic hy
giene; 

4. Unable, however, to see any 
val id agricultural reason for the 
proposals, as all experience shows 
!hat colectivisation of farming po
pu lation s and operations leads to 
a reduction in ind ividual motivati
on and production; 

5. Having noted the resolution 
condemning such plans adopted 
by Europa Nostra in Heidelberg 
(7 September 1988); 

6. Recalling its own long stan
ding concern for the integrated 

Le Plan de Bucaresl avec l' ind icalion des monumenl s deja detru its; La liste des monuments ma rqu es sur le Plan . 

MONUMENTS DEMOLIS 

1 L'eg/ise SPIREA NOUĂ (XV11- •m• ), demo/ie 
1984. 

2 Monastere SCHITUL MAICILOR , /'enceinte demo/ie 
1984, l'eglise deplacee et endommagee. 

3 L'ensemb/e du monastere ANTIM (1714), une partie 
demolie 1984. 

4 L'eglise SFĂNTUL NICOLAIE, demo/ie 1984. 
6 Hâpital fondation BRĂNCOVAN (Xlx- •m•), demoli 

1984. 
8 L'eg/ise /SVORUL TAMADUIRll, demo/ie 1984. 
9 L'ensemb/e du monastere MIHAI VODĂ (1589), 

demoli 1984-1985, l'eglise , deplacee a 280 m, gra
vement endommagee. 

10 L'eglise ALBA POSTĂVARI (XVl- "m•), demolie 

1984. 
11 L'eglise SPIREA VECHE (XVI 1- em• ), demo-

lie 1984. 
1 2 Synagogue BA TER 11 LOR {X I X- om•), demo I ie 1984. 
13 Synagogue LE GRAND TEMPLE, demol ie 1986. 
14 L'eglise COTROCENI {1682), demolie 1984. 
15 Les restes du palais CURTEA ARSA {XVll -"m•) 

demolis 1984. ' 
16 L'ensemble du monastere VĂCĂREŞTI (debut 

XVI 11 - em• ), l'enceinte demolie et l 'eglise gravemenf 
endommagee. 

MONUMENTS EN DANGER DE DEMOLITION : 

5 L'eglise DOMNIŢA BALAŞA (XV11 -•m•). 
7 L'eg/ise SFINŢII APOSTOLI . 
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conservation ol the architectural 
heritage, lor minority languages 
and lor individual human rights, 
and noting its recent resolutions on 
religious freedom in Eastern Euro
pe (Recommendation 1086 and Re
solution 908) and on active mea
sures to con serve and enhance the 
countryside (Recommendati
on 1091) in the context of the Eu
ropean Campaign lor the Country
side 1987-1988; 

7 Recalling Resolution (85) 6, 
on European cultural identity, 
adopted by the Committee of Mi
nisters of the Council of Europe on 
25 April 1985; 

8. Believing that the villages of 
Remania form part of the diversity 
of a common European heritage, 
and that it is the responsibility of 
all European countries to respect 
and help preserve this heritage; 

9. Calls on the competent Ro
manian authorities andin particular 
on the Parliament of Remania, with 
which the Assembly is establishing 
a dialogue: 

a. to abandon any project which 
involves the systematic destruction 
of villages or which fails to respect 
both the rights of the minorities 
and the preservation ol their cul
tural, ethnic and religious identi
ty; 

b. to initiate public health and 
other programmes for the protecti
on of the environment and ol the 
built heritage in these villages; 

c. to encourage independent fa
mily larming and the lree marketing 
of agricultural products, so as to 
raise production and allow rural 
populations to remain on their 
land; 

1 O. lnvites other international 
organisations, and notably Unes
co, to intensify their pressure on 
the Romanian authorities to this 

end; 

11. Asks all European Gover
nments, East and West, to maintain 
)<een interes+ in the matter and to 
reconsider existing relationships 
with Remania if current plans per
sist or destruction proceeds. 
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IC O MOS 

INTERNA îl ONAL COUNC I L ON 
MONUMENTS AND SITES 

CONSEIL INTERNATIONAL DES 
MONUMENTS ET DES SITES 

CONSEJO INTERNATIONAL DE 
MONUMENTOS V SITIOS 

Resolution passed by the 
North-West Europe Group of 
ICOMOS 

Munich, 29 October 1988 

Reports from Remania indicate 
that the authorities are now imple
menting the policy of "systematisa
tion" of the countryside which will 
resuit in the replacement of thou
sands of villages with a few large 
agro-industrial centres. At a meet
ing of the North-West Europe 
Group ol ICOMOS, which inelu des 
Belgium, lreland, Luxembourg, 
Netherlands, United Kingdom and 
the Federal Republic of Germany, 
it was resolved to notify the Ro
man ian Government ol the 
Group's profound anxiety and to 
express the hope that this policy 
will be reversed. 

lt is a policy of destrudion on 
an unprecedented scale and will 
resuit in the loss of a uniquely rich 
heritage of vernacular buildings 
that includes not only houses with 
their barns and cowsheds, but also 
churches, fortifications and all the 
outdoor features like gates, fou n
tains and fences which make up a 
village. The future of this vernacu
lar heritage, moreover, is noi a 
matter for Remania alone, bui the 
concern of Europe as a whole, 
since it forms part of a wider Eu
ropean cu/ture. 

On the agreement that the Gov
ernment of Remania will fully stop 
this way of "systematisation", the 
I COMOS National Committees of 
the North-West Europe Group 
would offer Romani9 to take ad
vantage of their own various ex
periences with village restructur
ing and renewal made over the last 
decades in these countries. A 
neutral expert mission could come 
to Remania in order to discuss the 
possibilities of the necessary assis
tance and expert advice that might 
be given. 

Appelle an den rurnănischen 
Staatschef Nicolae Ceauşescu 

Nach neuesten Berichten aus 
Rumanien fUhrt die rumănische Re
gierung ihr „Systematisierungspro
gramm" aul dem Lande fort. Danach 
sollen rund 8 OOO der 13 OOO Diirfer 
im năchsten Jahrzehnt zerstort und 
die Areale in landwirtschaftliche 
Nutzflăchen umgewandelt wer
den. Etwa 500 agro-industrielle 
Zentren sollen an die Stelle der 
Diirfer treten. 

Diese Meldungen veranlassen 
das Deutsche Nationalkomitee von 
I COMOS, erneut mit groBter Be
sorgnis und in aller Entschieden
heit aul das ungeheuerliche Aus
maB der geplanten Zer storu ng hin
zuweisen: Der vollstăndigen Ei
nebnung der Diirfer fallen auch die 
Kirchen, Burgen, andere histo
rische Gebăude und die Friedhiife 
zum Opfer - tausende denkmal
werter, von Strukturverălern. ln 
Gefahr ist damii auch die groBe 
und traditionelle Vielfalt der bău
erlichen Kultur ari rumănischem 
Boden, die durch das jahrhunder
telange Zusarnmenleben verschie
dener Viilker - in Siebenburgen 
z.B. Rumănen, Ungarn und Deut
sche - besondere Ausprăgungen 
gezeitigt hat und einen bedeuten
den Bestandteil des europăischen 
Kulturerbes darstellt. 

Das Deutsche Nationalkomitee 
von ICOMOS appelliert in aller 
Entschiedenheit an die rumănische 
Regierung, die bauliche Umset
zung des „Systematisierungspro
grammes" zu stoppen und nichl 
weiterzufUhren, damit die rurnă
nische Nation und die Viilker Eu
ropas nicht eines bedeutenden 
Teiles ihrer Geschichte, ihrer ge
bauten Vergangenheit, beraubt 
werden . 

Gegen die Vernichtung der 
rumănischen Diirfer durch das 
„Systematisierungsprogramm" hat 
sich in einem weiteren Appell an 
die rumănische Regierung auch die 
North-West Europe Group von 
I CO MOS gewandt, der die Natio
nalkomitees von Belgien, GroBbr i
tannien, Hol land, I rland und das 
Deutsche Nationalkomitee ange
horen. 
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ICOMOS 
MAGYAR NEMZETI BIZOTTSAG 

BUDAPEST, I KER, TANCSICSM 
UTCAI 

Prof. Roberto Di Stelano 
President ol ICOMOS 
Paris 

I nt 161 88. 
Budapest, June 27, 1988. 

Dear Mr. President, 
Please allow me, in the name of 

the members, and of the Executive 
Board of the Hungarian National 
Committee of ICOMOS, to remind 
you of the grave danger threaten
ing thousands of monuments in Ro
mania. 

A reso/ution has been passed in 
Romania recently on the wiping oul 
of some 8,000 of the approx. 
13,000 sett/ements of the cou n
fry, with the aim of "the rationali
zafion of the agricultural produc
tion", and "the enlarging of the 
arab/e land''. The inhabitants 
would be transplanted to the 
fowns, and to agro-induslria/ cen
fres, and the territories of the lefi 
villages wou/d be given to agricu 1-
tura/ cultivation. 

This decision, the execution of 
which has already been prepared, 
means doub/e danger to the archi
tectural heritage. On one hand, ii 
means the demo/ilion of 8,000 vil
lages, the destrudion of one of the 
oldesl areas of cultural sett/ements 
in Europe, in such a way that noi 
a sing/e bui/ding, noi a single mo
nument wil/ survive lhere, even the 
cemeteries are to be wiped oul. 
The other danger is signified by 
the intended rebui/ding of the re
maining settlements, significanlly 
increasing in respect of popula
tion: the plan is to raise the hous
ing capacity with an intensive de
velopment of tal/ buildings, and 
that wil/ resuit in the pul/ing down 
of the hisloric quarters and monu
menls to a great extenl . 

The Hungarian preservationists 
have no doubt that one must noi 
intervene in lhe home afla irs of 
sovereign countries. Nevertheless, 
we are of lhe firm opinion lhal lhe 
demo/ition of thousands of human 
sett/ements, and of ten thousands 
of monuments is an injury to the 

universal cultural heritage of man
kind, and is an affair that oulgrows 
the state frontiers . 

We are especially gravely wor
rying about this imminent pro
ject; since, as ii is well-known, 
there are two million Hungarians 
living in Romania, and this is why 
noi only the documents of the Ro
man ian nations's past would be de
stroyed incase of realizat ion of the 
decision, bui those of ours, and of 
the severa/ hundred thousand Ger
mans a/so living there as wel/. 

As the world public opinion was 
shocked to learn, the hisloric quar
ter of Bucharest was pulled down 
a few years ago. This is warning 
us that the recent decision I spoke 
about, however much absurd it 
is, means yet a rea/ danger. li 
seems hardly possible that one is 
going to drive milions of people 
away from their homes in the mid
dle of Europe, at the end of the 
20th century, and that one intends 
to plough and sow the sites of the 
churches, manor - and peasant
houses leve/led to the ground -
the world has to protest against this 
barbarism in preparation, in order 
to avert ii. 

ln the name of the members, of 
the Executive Board of the Hunga
rian Nationa/ Committee of ICO
MOS, and myself, I request you, 
Mr. President that ICOMOS raises 
a protest against thi s project with 
the threat of lhe greatesl destruc
tion of monuments and hisloric 
building since lhe end of the 
Second World War. I ask ICOMOS 
to give a direct expression to its 
protest to appeal to UNESCO with 
a similar application, and to use e
very means in order to avert the 
project. I a/so request you, Mr. 
President, to publish my presen! 
/etter in the ICOMOS Informa
tion, or to make it possib/e that 
either you, or myse/f appeal to the 
public opinion of the world's pre
servationists in that paper. 

Today the bul/dozers may still 
brought to a stop. The professional 
preservationists of the world must 
go into adion. 

Yours very tru/y 
Dr. Andras Roman 

Chairman 

EUROPA NOSTRA 

RESOLUTION OBER RUMANIEN 

Die Jahreshauplversammlung 
von EUROPA NOSTRA am 7. Sep
tember 1988 in Heidelberg, Bun
desrepublik Deutschland, aus An
laB seines Silberjubilaums. 

- tiel besorgt uber die kurzlich 
und în vielen Fal len absichtliche 
Zerstorung ganzer Gebiete des 
historischen Stadtkernes von Bu
charest, ohne Rucksicht aul die Be
lange des Denkmalschutzes, aul 
die ortliche und inlernationale 
ollentliche Meinung bzw aul das 
kulturelle Erbe von Rumanien und 
Europa im Ganzen; 

- enttauscht durch die Bekan
nlgabe der Vernichlung von etwa 
8000 aus 13000 /andlichen Sied/un
gen, angeblich zum Zwecke der 
Rational isieru ng land wirtschaftl i
cher Produktion, aber mit dem Er
gebnis, ob bewuBt ader nicht, der 
Vernichtung eines erheblichen Te
i/es des landlichen Erbes und der 
Verpflanzung ader Ausrottung kul
tureller Traditionen, Lebensweisen 
u nd Bevolkerungen auf dem Lan
de; 

-erinnernd an das Europaische 
Carta IUr das architektonische Erbe, 
in dem erklart wird, daB das kul
turelle Erbe ein gemeinsames Erbe 
aller europaischen Volker ist; 

- in dem Glauben, daB die 
obengenannten Entwicklungen in 
Rumanien im krassen Widerspruch 
zu all den Prinzipien, um die Eu
ropa Nostra seit seiner Grundung 
vor 25 Jahren gekampft hat, ste
hen; 

- hinweisend daraul, daB Euro
pa im allgemeinen fahig war, von 
vergangenen Fehlern im Stadtebau 
und -planung und von Versuchen, 
ethnische ader kulturelle Minder
heiten zu manipulieren ader unter 
Druck zu setzen, zu lernen; 

- ruft die rumănische Regie
rung aul, ihren Verpfl ichtungen 
gegenuber ihrer eigenen Bevolke
rung und dem Rest Europas als 
Ganzes nachzukommen, das kultu
relle Erbe în ihren Stadten und aul 
dem Lande zu schutzen; 

- rult alle europa1schen Regie
rungen in Europa aul, sowoh l im 
Osten wie auch im Westen, und die 
ollentliche Meinung im allgem ei
nen, sich zusammenzuschlieBen, 
um die obengenannten Vorhaben 
der rumanischen Regierung zu ve
rurteilen, und jede mogliche prak
tische MaBnahme• zu ergreifen, um 
Druck aul die rumănische Regie-
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rung zu uben, bis diese Vorhaben 
aufgegeben werden; 

- lenkt die Aufmerksamkeit des 
Europarates, von UNESCO und der 
europăischen Gemeinschaft auf 
diese Resolution und ruft sie 
auf, solche weiteren dringenden 
MaBnahmen, die notig und 
moglich sind, zu ergreifen. 

• z.B. durch die Durchflihrung 
eines Handelsembargos oder 
durch die Einstellung von Entwik
klungshilfe. 

SCHWEITZER HEIMATSCUTZ 

EXPRES 
An den 
Bundesrat 
Bundeshaus West 
3003 Bern 

Zurich, 2. September 1988 Ga 

Kulturelles Genozid in Rumanien 

Sehr geehrter Herr Bundesprăsi
dent 

Sehr geehrte Frau Bu ndesrătin 
Sehr geehrte Herren Bundes

rătin 
Mit unglăubigen Erstaunen, ha

ben wir in den letzten Wochen der 
Presse entnommen, dass in den un
garisch-und deutschsprachigen 
Gebieten Rumăniens tausende von 
Dorfern dem Erdboden gleichge
macht und ihre Bewohner in lan
dwirtschaftliche Retortensiedlun
gen umlogiert werden sollen. Mit 
Entsetzen haben wir dieser Tage 
erfahren, dass die Aktion nun be
gonnen worden ist. Die Einebnung 
eines Dorfes soli ca, drei Stunden 
beanspruchen. Der Schweizer He
imatschutz meint, es gehore zu 
den humanităren Traditionen 
der Schweiz, dass ihre Regierung 
sich in dieser Sache ăussere und 
zwar gegenuber den zustăndigen 
rumănischen lnstanzen wie auch 
gegenuber allen zivilisierten 
Lăndern. 

Die betrollenen Gebiete enthal
ten ein jahrhundertealtes Kulturer
be von europăischer Bedeu
tung, dessen besonderer Wert da
rin liegt, dass es aus einer Ver
schmelzung verschiedener Volker
schaften hervargeganger ist. Ge
rade deshalb stellt dieses Erbe ein 
wegweisendes Beispiel dar fur das 
kreative Zusammenwirken ver
schiedener Geflihls - und Geis-
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teswelten, und seine Zerstorung ist 
ein schauderhafter Ruckschritt in 
den Kategorien des manschlichen 
Zusammenlebens. Zudem sind Ku 1-
turguter, die unter dem Einfluss 
Eurpas entstandesn sind, europăi
sches Eigentum, und keine staatli
che Souveriinităt ist berechtigt, sie 
zu liquidieren. 

Die rumănicshen Behorden ha
ben sehr wohl begrillen, was He
imat ist: ein Geflecht von kulturel
len, răumlichen und sprachlichen 
Eigenheiten, mit dem sich der Ein
zelne identifiziert, dem er sich zu
gehoring und verantwortlich 
fli hit. 

ln dem sie die greifbaren Bes
tandteile dieses geflechtes, 
nămlich Bauten und Siedlungen 
zerstoren, vernichten die rumăni
schen behorden die kulturelle 
I dentitat der betroffnen Minder
heiten, und damit verstossen sie 
in brutaler Weise gegen die Men
schenrechte - wenn der Anspruch 
aul kulturelle I dentităt ein Men
schenrecht sein soli. Das Vorgehen 
der rumănischen Behorden muss 
deshalb als kulturelles Genozid 
bezeichnet werden. 

Die Schweiz hat seit der 
Grundung des Bundesstaaates be
wiesen, dass eine Nation mit ver
schiedenen kleineren und grosse
ren Volksgruppen durchaus exis
tieren und prosperieren kann, oh
ne dass Minorităten unterdruckt 
werden mussen. Sie ist deshalb wie 
kaum ein anderes Land legiti
miert, ihre Stimme zu erheben ge
gen ein Verbrechen, wie es zur 
Zeit in Rumanien stattfindet. Diese 
Legitimităt ist, so scheint es uns, 
auch eine Verpflichtung. Ander
seits kann eine Verurteilung dieser 
Zerstorung demjenigen nicht als 
Kritik am politischen oder wir
tschaftlichen System ausgelegt 
werden, der anerkennt, dass beis
pielsweise Polen und die DDR in 
Heimatschutz und Denkmalpflege 
Vorildliches leisten. 

Wir hoffen, sehr geehrter Herr 
Bundesprăsident, sehr geehrte 
Frau Bundesrătin, Sie teilen diese 
Auffassung und danken lhnen im 
voraus fur lhre wohlwollende Auf
merksamkeit. 

Mit freundlichen Grussen 
SCHWEIZER HEIMATSCHUTZ 

Ronald Grisard 
Prăsident 

Hans Gattiker 
Geschăftsflihrer 

LETTRE CUVERTE AU PRESIDENT 
DE LA REPUBLIQUE DE 
ROUMANIE A SIGNER ET NOUS 
ADRESSER PAR RETOUR 

Paris, le 15 levrier 1988 
Monsieur le President de la Repu· 
blique. 

Depuis 1977, plusieurs eglises el 
des monuments historiques prest~ 
gieux de Bucarest ont ete detruits 
ou deplaces, causanf des domma
ges irreparables a un ensemble pa
trimonial de reputation mondiale. 

Une depeche de l'Agence Reu
ter du 7 janvier 1988 fait etat de 
l'imminence de la destruction du 
Patriarcat roumain. 

Cet ensemble monastique de 
premier plan perpetue le souvenir 
de l'ancienne eglise metropol~ 
taine de Hongrovalachie, fondee 
en f 359 par le Patriarche de Cons
tantinopole. 

Pour le peuple roumain, ces mo
numents ont une dimension histo
rique, symbolique et religieuse 
comparable a ce qu'est Notre-Da
me de Paris pour le peuple lran
c;ais, Westmister pour Ies Britanni
ques et la Calhedrale du Kremlin 
pour Ies Russes. Sur le plan estheti
que, ces monuments font partie du 
patrimoine artistique mondial. 

Un Etat et Ies autorites qui l'in
carnent ne pourraient prendre aux 
yeux de l'histoire et du monde, 
la responsabilite de supprimer un 
tel ensemble. 

Les signataires de cette lettre 
vous demandenl instamment d'ap
porter un dementi a cette depeche 
de l'Agence Reuter et, si la de
cision etait effectivement prise, 
d'y renoncer. 

Nous saisissons Ies instances in
ternationales appropriees pour 
que l'opinion publique internatio
nale soit alertee de la menace qui 
pese sur un ensemble historique 
majeur. 

Veuillez agreer, Monsieur le 
President de la Republique, nos 
respecteuses salutations. 

M. PIERRE BAS. Maire du 6•m• ar
rondissement de Paris 

M. YVES BOIRET. President d'Hon
neur de I' ICOMOS-France 
lnspecteur General des 
Monuments Historiques 

Mme BRENDA de BOURBON-BUS
SET, Presidente de «Gallia 
Nostra» 

M. HENRl-FRANCOIS de BRETE
U I L, President de la De
meure Historique. 

Mme SIMONE CAHEN-SALVA
DOR, Presidente de la 
F.N.A.S.S.E.M. 
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Pere AMBROISE-MARIE CARRE 
de I' Academie lran<;aise'. 

M. FRANCOIS CHASLIN, Redac
teur en Chef de «I' Architec
ture d' Aujourd-hui». 

M. PIERRE CHAUNU, de !'Insti
tut. 

Mme. FRANCOISE de CHOAY. 
Professeur a l'Universite de 
Paris VI 11. 

M. XAVIER de CHRISTEN, Presi
dent de la Ligue Urbaine 
et Rurale. 

M. JACQUES COUELLE, de !'In
stitut. 

M. MAURICE DUTON. President 
du Club du Vieux Ma
noir. 

M. HENRI GOUHIER, de !'Acade
mie lran<;aise. 

M. GEORGES de GRANDMA I
SON, President des Viei I Ies 
Maisons Fran<;aises. 

M. RENE HUYGHE, de !'Academie 
fran<;aise. 

M. EUGENE IONESCO, de I' Acad
emie lran<;aise. 

M. FRANCOIS JACOB, de !'Acad
emie des Sciences, Prix 
Nobel. 

M . MICHEL JANTZEN, President 
de la Sedion lran<;aise de 
l'l.C.O.M.O.S. 

M. PIERRE-HENRI de LEPINAY, 
Presiden de l'Union 
R.E.M.P .ART. 

M. ANDRE LWOFF, de I' Academie 
des Sciences. 

M. BENJAMIN MOUTON, Presi
dent pour la Compagnie 
des Architectes en Chef 
des Monuments Histori
ques. 

M. MICHEL PARENT, President 
d'Honneur de 
l'l.C.O.M.O.S. 

M. CHR.ISTIAN PATTYN, ancien 
D1recteur du Patrimoine. 

Mme CORINE PAYEN, Presidente 
pour I' Association Nationa
le des Architectes des Bâ
t1ments de France. 

M. RENE POIRIER, de l'lnsitut. 
M . MAURICE RHEIMS, de I' Acad

emie lran<;aise. 
M. FRANCAIS SALET, de !'Insti

tut. 
M. MAURICE SCHUMANN, de 

!'Academie fran<;aise. 
M. LAURENT SCHWARTZ, de 

I' Academie des Sciences. 
M. JEAN-LOUIS SOUBRIER, Presi

dent de I' Association «Mai
sons paysannes de France. 

M. JACQUES SOUSTELLE, de 
I' Academie lran<;aise. 

M. RENE TA VERNIER, President 
du P.E.N. club lran<;ais. 

PROTESTE INDIVIDUALE 

ANSAMBLUL MEDIEVAL 
MONUMENTAL VĂCĂREŞTI 

Istoric: Construit pe un monticul 
al falezei Dîmboviţei, pe locul un
de s-au găsit vechi urme de civili
zaţie. Ansamblul începe în 1716 
sub Nicolae Mavrocordat (poseso
rul unei biblioteci celebre), cu 
meşteri ai Brâncoveanului. Se ter
mină în 1722 dar se fac adăugiri 

(corpul de pe latura est, turnul de 
intrare în incinta principală) pînă 
la mijlocul secolului XI X. A fost fo
losit ca închisoare mai mult de un 
secol, pînă în 1970; între alţii aici 
au fost închişi unii paşoptişti. Clă
direa principală (biserica) n-a mai 
fost utilizată de la mijlocul secolu
lui XIX. Ansamblul, urmînd a fi res
taurat (se deschisese un «Şantier 

naţional al tineretului»), a fost sur
prins de cutremurul din 1977 cu lu
crările deschise. 
Componenţă: Cel mai mare şi 

bogat ansamblu de acest tip din 
ţară. Cuprinde două curţi întinse 
pe 1,8 ha. Prima curte cuprindea 
locuinţele şi cancelariile corpu lui 
de gardă, deoarece ansamblul cu
prindea şi o reşedinţă domnească . 

Curtea principală cuprinde piesa 
dominantă în centru, palatul dom
nesc şi stăreţia în colţurile opuse 
ale laturii cu arcaturi dinspre 
est. Periferic sînt dispuse încăperi 
cu funcţie de locuinţă pe unul şi 
două niveluri. 

Valoare: Ansamblul Văcăreşti 

este susceptibil de a fi trecut în lista 
UNESCO a monumentelor (absenţa 
de pe listă se datorează faptu lui 
că la data includerii monumentelor 
din Bucovina, Văcăreştii erau fo
losiţi ca penitenciar). Monumentul 
cel mai complet şi cel mai amplu 
al sfîrşitului de ev mediu, repre
zentînd un adevărat salt calitativ în 
domeniul arhitecturii româneşti 

(Prof. em. dr . doc. Grigore Iones
cu). Ansamblul curţii continuă la ni
vel superior experienţele de la Po
tlogi şi Mogoşoaia (foloseşte tra-

see regulatoare ca in arhitectura 
Renaşterii europene). Valoare spa
ţială deosebită prin proporţie, di
mensiuni şi tratarea relaţiei dintre 
dominantă şi fronturi. Refolosire 
creatoare de elemente vechi româ
neşti (pridvorul, foişorul, galeria 
arcată). Exemplu de tehnică avan
sată de construcţie pentru vremea 
aceea: arce şi bolţi care acoperă 
deschideri mai puţin obişnuite în 
arhitectura vremii (clădirea princi
pală - fosta biserică - avea 
41,oox16,70 m în plan, cuhniile, 
relativ bine păstrate, sini şi ele de 
mari dimensiuni). Ansamblul, cu 
precădere curtea a doua, cuprinde 
multe elemente de artă sculptată 
(coloane, capitale) executate (caz 
rar în Ţara Românească) în piatră 

naturală. Ele sini elemente deose
bit de valoroase, comparabile cu 
pictura în frescă (bine păstrată da
torită faptului că biserica nu a fost 
utilizată timp de peste un se
col), reprezentînd subiecte carac
teristice (între care şi o minunată 
imagine a unui oraş medieval). 
Concluzionînd, rezultă că ansam
blul monumental medieval Văcă
reşti este un ansamblu unic în Ro
mânia, dovadă a geniului construc
tiv şi artistic al poporului, însemn 
de primă mărime a Bucureştilor. 

Valorificare : Ansamblul Văcă

reşti trebuie prins în circuitul tu
ristic intern şi internaţional pentru 
a oferi posibilitatea tuturor să cu
noască mai de aproape realizările 
arhitecturale şi plastice ale meşteri
lor formaţi de luminatul voevod 
Constantin Brâncoveanu în cei 25 
de ani de domnie. Pe de altă parte, 
neincluderea lui în acest circuit a 
lipsit Capitala de o importantă sur
să de venituri (inclusiv de valu
tă). Posibilităţile tehnice şi econo
mice actuale permit refacerea an
samblului în cele mai bune condi
ţiuni. 

d.p. 4 dec. 1984 (PETER DERER, in
formare pentru conducerea 
DGDAL] 

MULT STIMATE TOVARĂŞE 

SECRETAR 

ln calitatea pe care o avem din 

1974 începînd, de membrii ai Co

misiei Centrale de Stat a Patrimo

niului Cultural Naţional, ne permi-
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tem să supunem atenţiei Dv. bine

voitoare o problemă pe cît de ur

gentă pe atît de însemnată. 

în aceste zile ICRAL-Berceni, 

întreprindere aflată în directa su
bordonare a Consiliu lui Popu Iar 

Municipal Bucureşti, a început ac

jiuni de dezafectare şi demolare 

efectuate în ritm foarte rapid în ca

dru I incintei monumentului istoric 

de la Văcăreşti. Există temeri foarte 

serioase că, odată cu unele con

strucjii recente fără valoare istori

că, vor li dărîmate obiective de ma

re importanţă cultural-artistică din 

această incintă. 

Ridicat în timpul domniei lui 

Nicolae Mavrocordat, între anii 

1716 şi 1722, valorosul complex 

monumental de la Văcăreşti a su

praviejuit tuturor încercărilor prin 

care a trecut timp de aproape un 

sfert de mileniu. 

Clădirile din incintă - biserica, 

una din cele mai reprezentative 

creajii ale vechii arhitecturi din Ţa

ra Românească, de o excepţională 

valoare istorică şi artistică, turnuri

le celor două intrări, cuhniile, pa

latul domnesc, stărejia, paraclisul 

cu colonade de pe latura răsăritea

nă şi o parte din chilii - sînt creaţii 

ale meşterilor şi constructorilor po

porului nostru şi au o valoare de 

sinteză şi de simbol pentru întrea

ga noastră cultură. 

Un proiect de restaurare, alcătuit 

cu cîţiva ani în urmă, demonstrează 

însemnătatea majoră a întregu lui 

ansamblu arhitectonic, de tradijie 

brâncovenească . 

în această situaţie, vă rugăm să 

binevoiţi a interveni urgent pentru 

sistarea operaţiilor de dărîmare şi 

pentru un consult al specialiştilor, 

în scopul preîntîmpinării distruge

rii iremediabile a unor părţi din 

acest monument istoric şi de arh i

tectură, de o valoare inestimabi

lă, zestre culturală lăsată nouă de 

înaintaşi şi pe care avem datoria, 

la rîndul nostru , să o transmitem 

nevătămată generaţiilor următoa

re. 
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Proiectul de restaurare amintit 

poate servi drept bază pentru re

facerea şi completarea ansamblu

lui. 

Primiţi Tovarăşe Secretar, asigu-

rare a 

respect. 

deosebitului nostru 

Prof. univ. emerit dr. docent arh. 

GRIGORE IONESCU 
Prof. un iv. dr. DINU C. GIURESCU 
Dr. RĂZVAN THEODORESCU 

Bucureşti, 14 decembrie 1984 

TOVARĂŞE PREŞEDINTE, 

La 3 ianurie 1985, Direcţia pen

tru dezvoltarea construcţiilor delo

cuinţe, social-culturale şi admini

straţie locativă (DGDAL), serviciul 

amplasamente, a trimis, cu nr. 

86, o notă către Arhiepiscopia

Bucureşti (în copie şi la Departa

mentul Cultelor), cerind acordul 

acestor foruri «cu privire la demo

larea bisericii Mihai Vodă•>-

Ctitoria «Mihai Vodă» ridicată la 

1589-1591 de Mihai Viteazul, are 

o vechime de aproape 400 de 

ani . 

Prin persoana ctitorului - pri

mul domnitor al celor trei principa

te - monumentul este un simbol 

permanent al istoriei româneşti . 

Integrarea unor complexe ale 

arhitecturii ecleziastice în cadrul 

centrelor politico-administrative a 

fost realizată, cu cele mai bune re

zultate, în marile capitale ale Eu

ropei, ca de exemplu la Mosco

va, Varşovia, Praga, Viena, Pa

ris ... 

Dăinuirea complexului arhitecto

nic Mihai Vodă reprezintă o im

perioasă necesitate pentru toate 

generaţiile patriei noastre . 

Pe temeiul celor mai sus arătate, 

vă rog respectuos să binevoiţi a 

dispune ca monumentul ridicat de 

Mihai Viteazul şi complexul încon

jurător să fie păstrate şi re stau rate, 

pentru a întări valorile esenjiale ale 

istoriei româneşti, promovate cu 

consecvenţă şi stăruinţă de Domnia 

Voastră. 

Primiţi, vă rog, tovarăşe Preşe· 

dinte asigurarea deosebitului meu 

respect 

11 ianuarie 1985 Bucureşt i 

Prof. univ. dr. DINU C. 
GIURESCU 
Membru în Comisia Centrală a 
Patrimoniului Cultural Naţioal 

Tov. NICOLAE CEAUŞESCU 
Preşedintele Republicii Socialiste 
România 
Secretar General al Partidului 
Comunist Romlin 

TOV ARAŞE PREŞEDINTE 

Tn lunile decembrie 1984 şi ia
nuarie 1985, I CRAL-Berceni, in· 
terpretînd probabi I grăbit dispozi
jiuni le primite, a început dărîmarea 
complexului arhitectonic de la Vă
căreşti. între altele au fost distruse 
cele 3 turle ale ctitoriei şi s-a arun
cat molozul rezultat în interiorul 
monumentului, lăsînd astfel ca nin
soarea şi ploaia să cadă fără opre
lişte asupra picturilor murale. 

Tn urma repetatelor întimpinări 
scrise şi orale adresate Conducerii 
de Partid şi de Stat de către spe
cialişti din diferite sectoare, ope
raţiunile de demolare au fost tem· 
porar oprite. 

Faptele din ultimele luni arată că 
nu s-a renunjat totuşi la distrugerea 
acestui monument istoric şi de artă , 

întrucît: 
a) Tn intervalul ianuarie-octom

brie 1985 nu s-a luat nici o măsură 
de protejare, prin golurile create 
artificial şi voit, în urma dărîmărn 
celor trei turle, apa ploilor pătrun
de nestingherit şi atacă un ansam
blu de pictură de o excepjională 
valoare istorică şi artistică, unul 
din cele mai vaste din aceste părţi 
ale continentului. 

b) Încă din vara anului 1985 spe
cialiştii monumentalişti au primit 
dispoziţia să scoată din perete pic
turile socotite reprezentative. 
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c) Cu cîteva zile în urmă, organe 
ale Consiliului Popular Municipal 
Bucureşti au făcut demersuri pentru 
scoaterea coloanelor sculptate din 
interioru I ctitoriei. 

d) T n săptămîna dintre 14 şi 

19 octombrie, conducerea Consi
liului Popular Municipal a comuni
catechipei care lucrează la decapa
rea picturilor murale să -ş i încheie 
operaţiunile cel mai tîrziu la 30 oc
tombrie deoarece, la această da
tă, va începe dărîmarea construcţii
lor existente. 

Ansamblul de la Văcăreşti este 
o creaţie arhitectonică şi de artă de 
prim rang şi care încheie şirul ma
ri lor lăcaşuri voievodale început în 
secolele XIV şi XV prin ctitoriile 
de la Curtea de Argeş, Tîrgovişte 
ş i Putna. Asupra valorii de excepţie 
a Văcăreştilor s-au pronunţat per
s onalităţi reprezentative ale istor iei 

şi istoriei de artă româneşti : 

Nicolae Iorga, Constantin C. Giu
rescu, N. Ghika-Budeşti„. 

Recent, în pictura murală a fost 
descoperită stema dublă a Ţării Ro
mâneşti şi a Moldovei. Aşezată 

chiar în centrul monumentu lui , 
această dublă stemă atestă , în anii 
20 ai secolului al XV 111-lea, legătu
rile organice dintre cele două Prin
cipate române cît şi ideea continui
tăţii statale. Recenta descoperire se 
adaugă celorlalte elemente de ar
hitectură sculptură şi pictură care 
fac din acest monument unul din 
cele mai importante în întreaga arie 
sud-est europeană . 

Distrugerea acestui monument 
înseamnă o pierdere ireparabilă 

pentru cu I tura şi creaţia româneas
că, î nseamnă o ştirbire gravă ad usn 
istoriei şi identităţii noastre naţio
nale . 

Subsemnaţii vă adresăm un apel 
solemn de a se opri de îndată dă
rîmarea complexului arhitectonic 
de la Văcăreşti şi de a se trece ne
întîrziat la restaurarea întregulu i 
ansamblu . Precizăm că există toate 
condiţiile de bază ca restaurarea să 
poată fi efectuată în mod 
deplin. 

Primiţi, tovarăşe preşedinte, asi
gurarea deosebitului nostru res
pect . 

Bucureşti 21 octombrie 1985 
DINU C. GIURESCU 
V AS ILE DRĂGUŢ 
RĂZVAN TEODORESCU 
GRIGORE IONESCU 

Tovarăşei Profesor Universitar 
SUZANA GADEA - Preşedintele 
Consiliului Culturii şi Educaţiei 
Socialiste 
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DIN PRESA INTERNAT IONALĂ' 

«Le plus dramatique, nean
moins, aux yeux des Roumains, 
c'est la demolition en cours des 
plus importants monuments histori
ques de la capitale. Ou'il s'agisse 
de l'eglise du monastere Vacares
ti, appreciee par Paul Morand, de 
l'eglise Alba Postavari, datant du 
XV I siecle, de l'eglise du palais du 
Cotroceni ou de l'hopital Branco
venesc, de tant d'autres vestiges 
precieux du passe, Ies interventi
ons d'historiens et archeologues 
sont restees vaines.» 

Micolette Franck, M. Ceaucescu 
«social ise» en detruisant Bucarest, 
La llbre Belgique, l avril 1985 

«Plus du quart du centre histori
que du Bucarest est deja tombe 
sous la pioche des demolisseurs. 
[„.] La Commission des Monu
ments historiques de Roumanie 
creee en 1896 a ete supprimee en 
1977. Si bien qu' aucun recours 
n'est possible pour Ies citoyens 
roumains asservis a une dictature 
qui n'a pas le moindre souci du 
patrimoine historique et spirituel 
de la Roumanie». 

Noel Darbroz, Quand Ceauces
cu se prend pour Haussmann, La 
Croix, L Evenement, 15 avril, 
1985. 

«Despite the regime's propa
ganda aboutthe country Roman ro
ots, the dynamic behind the demo
litions and rebuilding seems to be 
eradicate any trace of Romania's 
past before communism, perhaps 
even before the Conducator came 
to power in 1965. [„. ) Even the 
14 OOO villages in Romania have 
not been spared. [„.] An entire 
country is being converted into a 
Broadway Farm Estate-on rations» . 

Raymond Lark, Buldozing Buca
rest, The Spectator, 7 May 1988. 

«Cette rage a abolir le passe est 
unique aujourd'hui en Europe. Me
me dans Ies pays socialistes.» 

Georges Dupoy, Ceaucescu Sac
cage Bucarestl, Le Quotidien de 
Paris, 24 mai 1985. 

«I n Bucarest a whole quarter of 
19th century houses în Neo-clas
sical style has been demolished to 
enable Mr. Ceausescu to create the 
first communist city of Roma
nia ... ». 

Sherban Cantacuzino, Price of 
renewal in old Bucaresl, The 
Times, 4 nov. 1985. 
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De ce «petit Paris des Bal
kans» dont on vantait le charme et 
la douceur de vivre, ii ne reste plus 
rien qu'un vaste chantier. 

Quarante miile residents depla
ces dans des conditions dramati
ques vers Ies sinistres cites 
H.L.M. de banlieu. Un quart du pa
trimoine architectural de la capitale 
roumaine detruit pour ceder place 
a la vision surrealiste d'une gigan
tesque termitiere bardee d'echa
faudages, scintillante dans le brou
illard : la «Maison de la Republi
que». 

Arielle Thedrel, Roumanie, Le 
Figaro, 7 janvier 1987. 

«C'est Bucarest qu'on assassi
ne! [„.] Si le mot „genocide cui
turei" peut avoir un sens, ii peut 
sans conteste s'appliquer a la si
tuation de Bucarest aujourd'hui» . 

Gerard Spiteri, Ceausescu de
molisseur de ces cathedrales, Le 
Quotidien de Paris, 17 fevrier 
1988. 

"11 est possible aussi que la cele
bre cathedrale de Bucarest soit ab~ 
attue soit pour etre remplacee par 
une station-service lavage de cer
veaux, soit pour qu' aucun souven ir 
de l'obscurantisme chretien ne 
vienne gener le regard souverain 
du conducator. Lorsque tous ces 
beaux projets auront ete rea-
1 ises, le boulevard „Vidoire du so
cialisme" menera tout droit aux 
symbâles massifs de la tyrannie . li 
parait qu'on ne peut dominer con
fortablement un peuple qu' apres 
lui avoir âter la memoire en rasant 
Ies monuments de son passe» . 

Andre Frossard, Demolisseur, Le 
Figaro, 18 fevrier 1988. 

«Romania is isolated and out of 
touch-proudly so. Only Ceausescu 
is stil! attempting to realise the 
Brave New World. The visible ex
pressions of Romania's history and 
culture, wich Ceausescu has elimi
nated, can never be restored. That 
is not just Romania's tragedy; it is 
Europe's. 

Gavin Stamp, Balkan elegy in 
Bucharest, The Independent, 14 
June 1988. 

«îhe plan called sistematizare 
(systemisation) is the rural count
erpart of the programme already 
on the way for the devastation and 
the reconstruction of Bucarest it
self. lt envisages the destruction of 
all these villages by the year 
2000 and the herding of the pe
santry into 500 „advanced-type 

agro-industrial complexes" . Ac· 
cording to witnesses, these re
semble half-finished „highrise con
crete rabbit hutches" .» 

Gabriel Ronay, Romania bulldo
zes its past aside, The Sunday n 
mes 14 August 1983. 

«The planned demolltion of pea· 
sant houses, some built privatei) 
by their owners, others rentec 
from the state, and mast with thek 
own plot of land for growin1 
crops, is the next stage i n the Ro
man ian leader's projed to moder· 
n ize, or, as he has sa id, to systema· 
tize", his country. 

lt has been greeted with private 
and popular distress but, as i 

country which is ruled by the iror 
hand of the Ceausescu clan, littlr 
overt opposition . 

A month ago an open letter to 
President Ceausescu signed by 
Mrs Doina Cornea, a lecturer liv· 
ing it the Transylvan ian city d 
Cluj. and other Romanian dis
sidents, reached the West. 

lt described the "systematiza. 
tion" project as the destrudion d 
Romania's rural heritage and a tra
gedy for the whole country.[„.j 

The crass insensitivity of the re
gime to the feelings of the peop le 
and the complete lack of respect 
for human dign ity have turneo 
everyday existence in Remania 
into a living nightmare .» 

Landwhere hope has died . ), 
special correspondent recently ir 
Romania reports on life under the 
increasingly repressive Ceauşescu 
The Times Saturday, 8 Octombei 
1988. 

«Many factors contribute to the 
identity of a nation. There is gra
titude towards a hero, expressed 
in a monument; or an idea of c~ 
vilization expresed în a street Ol 

a place; the memory of relati· 
ves, friends or benefactors engrav· 
ed în tombstones; and the recong. 
nition of God's presence in a cu ref 
or a monastery . Ali these thing1 
have been marked out by Ceauşe
scu . [ „. ] 

Bucharest has been described ai 

"The Paris of the East'', but it wa1 
in many ways richer than Par is 
Turkish, Greek, Byzantine and Ro
manian architecture jostled togettr 
er in a dazzling context ol 
style.» 

Jessica Douglas-Home, The "Pa
ris of the east" - destroyed, Tht 
Frontier, ian-febr. 1988. 
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.ISTA MONUMENTELOR DE ARHITECTURĂ 
DEMOLATE 

1. Casa Dem. I. Dobrescu 
- str. Sf. Apostoli cu str. Sapienţei 

2. Casa Petrescu (picturi murale de Sava Henţia) 
- str. Sf. Apostoli nr. 2 

3. Casa cu picturi murale sec. XX 
- str. Aninoasa nr. S4 

4. Biserica Sf. Treime - Dudeşti 
- str. Asău 

5. Clădirea Arhivelor Statului 
- str . Arhivelor nr. 2 

6. Pivn i ţele M-rii Mihai Vodă 
- str. Arhivelor nr. 2 

7. Vatră sacră geto-dacă 
- str . Arhivelor nr. 2 

8. Biserica Albă Postăvaru sec. XVI I-XI X 
- str. Bateriilor 

9. Ansamblul Curtea Arsă 
- str . Cazărmi i nr. 44-52 

O. Casa fostei Episcopii catolice 
- Calea Călăraşi nr. 11 

1. Şcoala bulgară 
- Calea Călăraşi nr. 16-18 

2. Institutul de Medicină Legală 
- Calea Călăraşi 

3. Casă sec. XIX 
- Calea Rahovei nr. 47 

4. Casă sec . XIX 
- Calea Rahovei nr. 57 

5. Front case sec. X I X 
- Calea Rahovei nr. 122-126 

6. Ansamblul feudal Văcăreşti 
- Calea Văcăreşti 

7. Sf. Nicolae - Sîrbi sec. XVI I-XIX 
- Calea Văcăreşti 

8. Casa Cherchez 
Calea Victoriei nr. 155 

9. Fundaţiile fostului han Constantin Vodă 
- Calea Victoriei colţ cu Stavropoleos 

O. Casa Oteteleşeanu 
- Calea Victoriei nr . 121-127 

1. Moara Ciurel 
- Şos. Ciurel 

2. Hanul Galben 
- Dr. Felix nr. 113 

3. Biserica I enei 1728 
- str. lenei 

4. Baia Arcului 
- Str. Italiană nr. 2 

5. Casa cu picturi murale de Sava Henţia 
- str. Sf. Ioan Nou nr. 2 

6. Han sec. XI X 
- str. Sf. Ioan Nou nr. 11 

7. Han sec. XIX 
- str. Sf. Ioan Nou nr. 29 

8. Han sec. XI X 
- str. Sf. Ioan Nou nr. 31 

9. Casa Mavros 
- str. Sf. Ioan Nou nr. 33 

O. Fabrica Gagel 
- str. Izvor 

1. Biserica M-rii Cotroceni 
- B-dul Dr. Marinescu 

BUCUREŞTI 1977-1989 

32. Casa sec. XIX-XX 
- str. Milijiei nr. 1 t 

33. Casa Brancovici 
- str. Mircea Vodă nr. 21 

34. Casă de tîrgoveţi 
- str. Mircea Vodă nr . 51 

35. Casă sec . X IX cu pivnije anterioare 
- str. Negru Vodă nr. 17 

36. Azilul de Noapte 
- str . Operetei nr. 2 

37 . Casă sec. XV 111 
- str. Orzari nr. 73 

38. Biserica Olteni sec. XIX-XX 
- str. Olteni 

39. Biserica fostei Mănăstiri Pantelimon 
Şos . Pantelimon 

40. Foişorul cu fîntînă 
- Şos. Pantelimon 

41. Biserica Sf. Spiridon Vechi sec. XVI I-XVI 11 
- str. Piaja Najiunilor Unite 

42. Casa N. Iorga 
- B-dul Ilie Pintilie nr. 6 (azi Iancu de 
Hunedoara) 

43. Hala Unirii 
- Piaţa Unirii 

44. Biserica Izvorul Tămăduirii sec. XVI 11 
- str. Puful cu apă rece 

45. Casa Slavici 
- str. Ştirbei Vodă nr. 62 

46. Casă 1858 
- str. Ştirbei Vodă 

47 . Biserica Spirea Veche sec. XX 
- str . Uranus 

48. Biserica Sf. Vineri - Hereasca sec. XVIII-XIX 
- str. Sf. Vineri 

49. Biserica Sf. Nicolae Jignija sec. XV li-X I X 
- Calea Văcăreşti 

50. Biserica Doamna Oltea 
- str. Barbu Văcărescu 

51 . Biserica Crîngaşi I 
- fosta comună Roşu 

52. Biserica Crîngaşi 11 cu cimitirul 
- fosta comună Roşu 

53. Biserica Bratu-Stanciu sec. XVII I-XIX 
54. Sectorul Agrico l Ilfov 
55. Bisericile din : 

-Buda 
- Dimieni, sec. XVI I- inundată 
- Mihăileşti I 
- Ordoreanu, sec. XIX 
- Stroieşti 

Muzeul de Istorie şi Artă al Municipiului 
Bucureşti estimează cifra imobilei or cu va
loare arhitecturală demolate din Bucureşti în 
această perioadă la cifra de 13.500. 
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MUNTENIA, OLTENIA 

Din 885 monumente de arhitectură înscrise 
în lista oficială aprobată în 1955 au fost 
distruse 52. 

Din 1516 monumente de arhitectură pro
puse în listele întocmite în 1980 şi ulteri
or, totalul distrugerilor se ridică la 169. 

La acestea se adaugă zeci de clădiri cu 
valoare arhitecturală din centrele istorice ale 
oraşelor Brăila, Buzău, Caracal, Călăraşi, Cra
iova, Giurgiu, Piteşti, Ploieşti, Rîmnicu-Sărat, 
Rîmnicu-Vîlcea, Roşiorii de Vede, Slatina, 
Tîrgovişte, Tîrgu-Jiu. 

TRANSILVANIA, BANAT-CRIŞANA 

Din 1057 monumente de arhitectură înscri
se în lista oficială aprobată în 1955 au fost 
distruse 65. 

Bucureşti. Piafa Un iri i - 1960 
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Din 2890 monumente de arhitectură pro
puse în listele întocmite în 1980 şi ulter ior1 
totalul distrugerilor se ridică la 122. 

La acestea se adaugă zeci de clădiri cu 
valoare arhitecturală din oraşele Alba lu· 
lia, Arad, Caransebeş, Cluj, Deva, Făgă• 
raş, Miercurea Ciuc, Reşiţa, Sibiu, Sighişoa
ra, Sf. Gheorghe, Timişoara. 

DOBROGEA 

Din 25 monumente de arhitectură înscrisE 
în lista oficială aprobată în 1955 au fost di· 
struse 7. 

Din 72 monumente de arhitectură propusE 
în listele întocmite în 1980 şi ulterior, totalu 
distrugeri lor se ridică la 1 O. 

La acestea se adaugă zeci de clădiri c1 
valoare arhitecturală din centrele istorice ah 
oraşelor Constanţa, Mangalia, Hîrşova, Cer· 
navodă, Medgidia, Tulcea, Mociu, Babada~ 
şi numeroase situri arheologice afectate 

MOLDOVA 

Din 548 monumente de arhitectură înscris1 
în lista oficială aprobată în 1955 au fost di· 
struse 71 . 

Din 731 monumente de arhitectură pro 
puse în listele întocmite în 1980 şi ulterior 
totalul distrugerilor se ridică la 110. 

La acestea se adaugă zeci de clădiri ct 
valoare arhitecturală din centrele istorice al1 
oraşelor Bacău, Bîrlad, Botoşani, Dorohoi 
Fîlticeni, Focşani, laşi, Piatra Neamţ, Ro 
man, Suceava, Tîrgu Neamţ, Vaslui . 
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V. PIERDERI ŞI DEGRADĂRI 
BUCUREŞTI 

Sînt prezentate distrugerile rezultate în ur
ma aplicării planurilor de <<sistematizare» şi 
« reconstrucţie», vizînd în special realizarea 
11 Centrului Civic». Bucureştiul, ca sediu al pu
terii, trebuia să devină oraşul-model al 
societătii socialiste multilateral dezvoltate, 
model 'ce urma să fie aplicat în toată ţara. 

Capitole: zona Uranus, mănăstirea Văcă
reşt i, zona Sf. Vineri, intervenţii izolate. 

Exponatele provin de la: 
- Ioan George Andron, Peter Derer, Flo-

rin Grigore, Florin Neagoe 
- Fototeca D.M.A.S.I. 
- Fototeca M. I .A.M.B. 
- Academia de Arte Frumoase 
- Imprimeria Coresi 

Bucureşt i. Piaţa Unirii « sistematizată» (înainte de 1985) 

Galaţi zona b iserica 
Galaţi . Vedere aeriană , 1965 Sf. Gheorghe , după 1980 
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Tulcea. Vechiul bazar. Demolat 

-~-
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Piteşti. Panorama oraşului la 19 

Piteşti. Strada Constantin Brâncoveanu - imobi 
demolate 

Bacău. Strada comercială («strada Mare») dispărută ir 
urma sistematizării oraşului (foto . 1960) 
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~ONUMENTELE ROMĂNIEI DUPĂ 1989 

După vernisajul expoziţiei omonime des
:hise la Institutul de Arhitectură «Ion 
~incu», printre sugestive panouri, fotografii, 
lesene ilustrînd distrugerile de monumente, 
insambluri, situri de centre istorice ale ora
elor, şi de sate, în perioada 1977-1989, 
1 avut loc o masă rotundă pe tema distrugeri
or de monumente în perioada de după 
989, acţiune ale cărei oportunitate şi im-
1ortanţă au fost sub I iniate de dr. Cezara Mu
enic (D.M.A.S. I.) 
Proiecţia de diapozitive a punctat prin 

Tiagini destinul trist al unor monumente dis
ruse după anul 1989 şi a avut darul să în
reţină o stare de spirit propice unor vii şi 
ecesare dezbateri. Dezbateri care au fost 
xpresia unui strigăt de durere în faţa si
Jaţiei tragice a monumentelor româneşti, 
meninţate în continuare cu distrugeri sau 

l egradări irecuperabile. 
S-a insistat asupra cauzelor multiple care 

onduc la agresarea siturilor şi rezervaţii
)r, la părăsirea unor clădiri-monumente de 
iare valoare istorică şi arhitectonică, la lu
rea unor decizii pripite sau neinteligente 
înd e vorba de noile construcţii ca şi de 
tabilirea unor priorităţi. Menţinerea struc
Jrilor şi mentalităţilor comuniste întreţin ha
sul administrativ în cadrul căruia se întîlnesc 
titudini duşmănoase faţă de monumente, în
irzie promulgarea legislaţiei adecvate; nu-
1eroase au fost referirile critice şi luările de 
titudine faţă de absenţa de pînă acum a 
adrului juridic care să le protejeze, şi să 
1ermită desfăşurarea unei activităţi normale 
e evidenţă, conservare-restaurare şi valori
care a monumentelor, realizată de către oa-
1eni avizaţi, acţiune care se cere a fi în
~leasă, de către toţi cei care decid sau ad-
1inistrează bunuri ce prin valoarea lor ţin 
e avuţia culturală naţională. 
Numeroase au fost opiniile critice reflec

'nd nu numai o situaţie reală nefavorabilă 

monumentelor, pe fundalul unor adînci şi 
tensionate transformări economice, admini
strative şi sociale, ci şi gradul scăzut de în
ţelegere a acestora la diferite niveluri ad
ministrative, opinii ce s-au asociat propuneri
lor de integrare a monumentelor în viaţa 
contemporană, ele constituind, după cum ar 
trebui să se ştie, vii mărturii şi documente 
incontestabile ale identităţii şi spiritualităţii 
unui popor. 

Redăm mai jos cîteva dintre opiniile şi pro
punerile reieşite din dezbaterile participanţi
lor (C.N.M.A.S. I., D.M.A.S. I., Ministerul Cul
turii, D.U.A.T., Departamentul Cultelor, 
l.P .H. Prahova, Muzeul Brăila, Primăria Ca
pitalei) 

În această perioadă, primăriile sînt puţin 
capabile să facă faţă sarcinilor din domeniul 
monumentelor pe fondul problemelor eco
nomice şi sociale din ţară. Ele ar trebui să 
cunoască monumentele istorice şi problema
tica lor din raza de activitate. Listele de evi
denţă există, dar se eliberează, uneori cu 
prea mare uşurinţă autorizaţia de construcţie 
sau cele pentru amenajarea de spaţii comer
ciale. Toate acestea se cer avute în vede
re, deoarece intervenţiile în siturile arheolo
gice şi istorice ar trebui făcute de cei cu 
o doză de profesionalism, ca şi avizările 
C.N.M.A.S. I. pentru delimitarea zonelor de 
protecţie, ridicările topografice (Şerban Po
pescu-Criveanu, Crişan Popescu, Călin Hoi
nărescu). 

Acţiunea de educaţie care trebuie să în
ceapă din şcoli şi facultăţi, susţinută de mass 
media, dar nu în scop propagandistic, s-ar 
putea conjuga cu programele profesionişti
lor, urmărindu-se omogenizarea şi accesibili
tatea părerilor ce vin să contribuie la re
zolvarea problematicii din domeniul monu
mentelor, ţara noastră avînd o zestre de cca 
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18.000 obiective, reprezentînd 1/3 din me
dia fondului monumental al ţărilor europene. 
(Peter Derer, Sergiu I osipescu, S. Popes
cu-Criveanu). 

Relaţia dintre ce este valoros din fondul 
vechi existent şi ceea ce se construieşte azi 
în sate şi oraşe trebuie să stea în atenţia 
primăriilor, în primul rînd, şi a tuturor in
stituţiilor prin a căror activitate se hotărăşte 
soarta şi deci ocrotirea monumentelor, an
samblurilor şi siturilor; pentru a nu se mai 
înregistra situaţii negative, ca în cazul cen
trului istoric din Tîrgu Jiu, al sitului arheolo
gic Cetatea Sucevei, al hanului Gabro
veAi, rondului de la Piaţa Coşbuc, (Primăria 
Capitalei a considerat că poate fi traversat 
de o linie de tramvai), şi lista de exemple 
ar putea continua cu proiectele de construcţii 
uriaşe de bănci la Sinaia şi Ploieşti, vezi 
hotărîrile nefondate luate de ·primăria Si
ghişoarei, ca să nu mai vorbim de numeroa
sele biserici de lemn sau monumente de 
zid, devenite din nenorocire lemne de foc 
sau cariere de piatră. (Peter Derer, C. Mu
cenic, E. Botez ş.a.). 

Perfectarea sistemului de lucru, reunind 
eforturile specialiştilor, îmbunătăţirea siste
mului de răspîndire -a informaţiilor în teritoriu 
trebuie să conducă la oprirea unor noi sis
tematizări la care gîndesc, la Focşani, Brăila, 
Craiova etc. oameni fără cunoştinţe elemen
tare de istoria arhitecturii. (Călin Hoinăres
cu, Eugen Botez, Cezara Mucenic, Sergiu lo
sipescu). 

Raportul normal dintre cadrul legislativ, 
instituţional şi factorul economic ar conduce 
la clarificarea şi delimitarea răspunderilor in
stituţiilor , deoarece sistemul instituţional 
funcţionează prost, înregistrîndu-se situaţii 
în care postul de arhitect şef de sector e 
ocupat de un inginer sau însăşi Comisia Na
ţională a M•onumentelor este fie neglijată, 
fie neconsultată în relaţia cu factorii de de
cizie de la toate nivelurile, sau nu are un 
reprezentant în consiliile de administraţie. 
(Gabriel lordăchescu, Peter Derer, Eugen 
Botez, Liviu Ianoşi). 

îmbunătăţirea relaţiilor şi depăşirea neîn-
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ţelegerilor dintre arhitecţii de la organismele 
ce se ocupă de salvarea monumentelor ! 
cei de la D.U.A.T., faţă de ceea ce doreşti 
beneficiarul (G. lordăchescu). 

Formarea unei noi mentalităţi, sensibiliza 
rea opiniei publice şi informarea corectă prir 
toate mijloacele ar contribui la cunoaştere< 
faptului că orice obiectiv trebuie să aibă ur 
proprietar care răspunde de întreţinere< 
acestuia şi are obligaţii, D.M.A.S. I. avînd dE 
urmărit în ce măsură ele se respectă sau nu 
factorul economic este esenţial pentru a de· 
monstra că un monument odată restaurat se 
poate impune în circuitul turistic (C. Muce· 
nic, E. Botez, L. Ianoşi) dar, în acelaşi timp 
trebuie inoculată ideea pentru investitori 
chiar şi cei străini, că legislaţia trebuie res· 
pectată (Peter Derer). 

Legiferarea urgentă a cadrului juridic a 
protejării monumentelor istorice ar fi în mă· 
sură să elimine discordanţa între actul nor· 
mativ şi instituţional, deoarece mijloacele de 
constrîngere sînt ineficiente, iar instituţiilE 
chemate să aplice legea nu o aplică (Bene
dict Martinov). 

D.M.A.S. I. este într-o situaţie specială, c 
instituţie nouă,deşi cu tradiţie, o întrerupere 
de aproape 15 ani resimţindu-se la nivelu 
studiilor şi cercetărilor. De aceea s-a începu' 
cu refacerea listelor, a studiilor, a delimităr i 
centrelor istorice. Ştiut fiind că un punct dE 
vedere nu se poate formula în multiple cazur 
fără o minimă cercetare, specialişti dir 
D.M.A.S. I. sînt conştienţi că numai conl u. 
crînd cu instituţiile centrale şi locale se pc· 
rezolva probleme în favoarea monumentelor 
(Cezara Mucenic). 

Masa rotundă a dovedit, din plin, com 
plexitatea problemelor puse în discuţie a cei· 
ror rezolvare este de durată şi dependent< 
de multă abnegaţie şi efort din partea celo 
care-şi iubesc profesiunea şi monumente
le, şi dorinţa de a fi poartă deschisă spre 
conlucrare şi găsirea împreună, prin toalE 
mijloacele, a unor direcţii de acţionare îr 
diferite zone şi situaţii, de sensibilizare a op1· 
niei publice, pentru susţinerea siturilor, a mo 
numentelor şi ansamblurilor istorice. 

ELISABETA AMCU'{ A·RUŞIMARI 
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Comunicări ş rapoarte de cercetare 

ELEMENTE DE MORFOLOGIE OTOMANĂ ÎN ARTA MONUMENTALĂ 
DIN ŢARA ROMÂNEASCĂ (SECOLELE XVI-XVI I) 

Precizarea şi delimitarea elementelor de 
iorfologie orientală în sculptura şi pictura 
ionumentală muntenească ne obligă nu nu-
1ai să înregistrăm cazurile în care arta mun
enească utilizează tehnici şi soluţii decorati
e specifice Orientului otoman ci să răspun
lem pentru început la întrebările cînd, de 
e şi mai ales cum au apărut şi evoluat aceste 
omponente orientale în cele două veacuri 
1e care le avem în atenţie. 

Arhitectura bizantină neoferind soluţii în 
ona sculpturii monumentale decorative în 
rta ţărilor balcanice, în arta rusă, şi în cea 
omânească au fost asimilate sau numai adop
~te rezolvări din afara artei bizantine. Astfel, 
lecorul sculptat în piatră al bisericilor din 
coala Raska (secolele X 11-X 111) şi cele din 
egiunea Vladimir-Suzdal (sec. XI I-XI 11) 
1tegrează elemente de structură şi reperto
iu ornamental romanice, ancadramentele 
ionumentelor de pe valea Moravei (sec. 
.IV-XV) prezintă exotice forme armeneş
' iar pietrăria profilată a lăcaşurilor de cult 
in Moldova, începînd cu veacul al XIV-iea 
parţine morfologiei gotice, element ce se 
a menţine ca o componentă definitorie a 
tilului moldovenesc pînă în veacul al 
VI 1-lea. 
Sculptura monumentală din Ţara Româ

ească din veacurile XIV-XV prezintă fie 
~flexe ale şcolii morave, la Cozia, fie forme 
impie, antice la Mitropolia din Tîrgovişte, 
1 Brădet şi Hîrteşti. Puţinele vestigii de 
:ulptură monumentală în lemn din veacul 
I XV-iea atestă existenţa paralelă a figurati
ismului bizantin (Snagov 1453), şi a deco-
1tivismului oriental la Cotmeana, secolele 
V-XVI (uşile împărăteşti). Numai la în-

ceputul veacului al XVI-iea şi numai în Ţara 
Românească la bisericile mănăstirii Dealu 
( 1500), Curtea de Argeş ( 1517), se constată 
o decisivă influenţă a noului model de artă 
aulică - cel oferit de capitala Imperiului 
Otoman, Istanbul. 

Această masivă pătrundere a elementelor 
de artă otomană are loc în timpul domniilor 
I ui Radu cel Mare ( 1495-1508) şi Neagoe 
Basarab (1512- 1521) 1• Aceşti voievozi sînt 
cunoscuţi mai ales 2 pentru politica lor cul
turală panortodoxă, ca şi pentru asumarea 
unor responsabilităţi ecumenice faţă de Pa
triarhia de la Constantinopol, faţă de mănăs
tirile de la Athos şi din Serbia. De ce tocmai 

1 Ultima contribuţie din istoriografia românească asu
pra probleme i aportului artei orientale la sinteza mun
tenească aparţine lui V . Drăauj, l'architecture dans Ies 
r ays roumains au XVI • siecle dans la perspective des 
relations avec le monde ottoman, în R.R.H.A., XXI 11 
( 1986), p. 3-21 . Autorul formulează rezerve faţă de 
punctul de vedere al lui Gh. Bals (din lnfluences ar
menienes et georgiennes sur l 'arhitecture roumaine, 
Vălenii de Munte, 1931) privind originea transcaucazia
nă a decoraţiei de la Dealu şi Curtea de Argeş . V . 
Drăguţ apreciază că Armen ia şi Georgia nu ma i puteau 
exercita o influenţă directă î n secolul al XVI-iea şi co
roborînd date referitoare la arhitectura otomană din vea
curile XV-XVI conchide asupra aportului exclusiv al 
artei otomane datorată arhitectului Monol is de Niaesia 
sau chiar lui Neagoe Basarab, care ar f i fost ostatec 
la Înalta Poartă pe timpul lui Selim I. 

2 Andrei Pippidi, Tradiţia politică bizantină În ţările 
române În secolele XV I-XV I I I , Bucureşti, 1983, p. 
151-154. Activitatea diplomatică şi culturală a lui Nea
goe Basarab a fost interpretată, mai ales de istoricii de 
artă, ca o pregătire a unei cruciade antiotomane menite 
să elibereze popoarele di r> Ba lcani. De fapt, politica 
sa externă reprezintă un demers complicat, avînd drept 
scop menţinerea păc i i şi a echilibrului de forţe atît în 
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aceşti domni, care sprijină ortodoxia ş1 in
curajează dezvoltarea în continuare a artei 
de tradiţie bizantină atît la Athos cît şi în 
Ţara Românească 3 îşi împodobesc cele mai 
de seamă ctitorii - dintre care biserica Mă
năstirii Argeşului este socotită de contem
porani ca o nouă Sfînta Sofia 4 

- cu un im
presionant aparat decorativ, evocînd evident 
moscheele otomane, decor niciodată reluat 
în arta medievală românească. 

Pentru a putea înţelege acest fenomen tre
buie să avem în considerare faptul că sub 
Baiazid al II-iea (1481-1512) şi Selim I 
(1512-1520) Imperiul Otoman devenise la 
1500 un imperiu universalist prin compoziţia 
etnică şi confesională, considerîndu-se şi fi
ind considerat de statele Europei ca succesor 
firesc, chiar legitim, al Imperiului bizantin da
torită autorităţii politice ce o reprezenta nu 
numai în Balcani, Orient şi Mediterana 5, ci 
şi în Europa Centrală. De altfel geografia po-

ţară cît şi în relaţiile cu Moldova şi cu Poarta. În acelaşi 
timp, Neagoe Basarab nu renunţă să tatoneze posibilita-

. tea, e drept puţin aşteptată de domnul muntean, de 
a încheia alianţe de nădejde cu lumea catolică cen
tral-europeană şi cu regatul maghiar în primul rînd. Nea
goe Basarab rămîne în primul rînd un «fidei 
defensor», sprijinitor al «principalelor forţe morale ale 
lumii ortodoxe : Muntele Athos, Patriarhia de la Con
stantinopol». Analiza personalităţii culturale a lui Nea
goe Basarab ca şi a contextului social şi familial în care 
s-a format şi s-a afirmat, în studiu introductiv de Dan 
Zamfirescu, G. Mihăilă la Tnvăţăturile lui Neagoe Ba
sarab către fiul său Theodosie, Bucureşti , Editura Mi
nerva, 1970. şi Răzvan Teodorescu, Cîţiva oameni 
noi, ctitori medievali, în ltinerarii medievale, Bucu
reşti, 1979 p. 37-96. 

J Pictura murală din Bolniţa Bistriţei, precum şi cea 
datorată lui Dobromir de la Curtea de Argeş (1520) 
atestă o continuare a stilului paleolog, chiar dacă în 
faza unui academism, în vreme ce icoanele ce-au îm
podobit pronaosul bisericii de la Argeş, inclusiv icoana 
Plîngerii, Sf. Nicolae şi Hodighitria, dăruită de Radu 
cel Mare Govorei, pot fi mai curînd atribuite picturii 
venetocretane. Emil Lăzărescu, O icoană puţin cunoscu
tă din secolul al XVI-iea şi problema pronaosului bi
sericii mănăstirii Argeşului, în S.C. I.A„ 14, 2 (1967) , 
p. 187-199. 

4 Pavel Chihaia, Semnificaţia portretelor din biserica 
mănăstirii Argeş, în «Glasul Bisericii », 1967, 
p. 793-795. 

5 Mustafa Ali Mehmed, Istoria turcilor, Bucureşti , 
1976, p . 169-170, p. 180-181. Aducerea ultimului ca
lif al-Mutavakkil din Egipt la Constantinopol marchează 
transferarea treptată a prerogativelor instituţiei Califatu
lui arab pe seama sultanilor turci, ceea ce va impune 
Imperiul Otoman ca cea mai importantă forţă din lumea 
Islamului. Concentrarea putem laice şi spirituale în ace
eaşi instituţie - monarhia otomană, a creat condiţii 
favorabile afirmării caracterulu i «u niversalist» al Impe
riului otoman. 
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litică a Europei Centrale se va schimba Ic 
acelaşi început de veac XV I, sub Soli mar 
Magnificul, cînd Regatul maghiar este înfrîn 
în lupta de la Mohacs ( 1526 ). Hegemonic 
otomană în Balcani şi Orient transformase ls· 
tanbulul în capitala cosmopolită a aceste 
părţi de lume. T n acest oraş trăiau alături de 
turcii majoritari, greci, armeni, evrei, italien 
- stăpînirea turcească recunoscînd fiecăru 
grup etnic religia şi legile proprii 6 • Datoriti 
acestei toleranţe Patriarhia ecumenică de Ic 
Constantinopol continuă să existe. Dar aceas· 
tă «biserică fără imperiu» funcţionează ade· 
sea ca o demnitate itinerantă, mutîndu-şi m 
o dată, temporar, reşedinţa. Patriarhia ecu· 
menică îşi păstrează o neîndoielnică autoritate 
spirituală 7 dar resursele materiale se diminu· 
ează grav, astfel încît înalta instituţie con· 
stantinopolitană nu mai poate avea iniţiative 
artistice şi culturale majore. 

Tntrucît vechea reşedinţă a patriarhului fu· 
sese transformată în monetărie, înaltul preia· 
se instalează la mănăstirea Pantocratorului 
Biserica ortodoxă din Istanbul continuă si 
folosească numai o parte restrînsă din ve· 
chile locaşuri de cult bizantine, majoritate< 
acestora, inclusiv Sfînta Sofia, fiind transfor· 
mate în moschee şi cîteva cedate 
armenilor 8• 

Chiar autoritatea spirituală şi administrati· 
vă a Patriarhiei ecumenice era limitată de 
opoziţia Patriarhiei slave de la Ochrida ş 
apoi de a celei de la Pec, ca şi de tendinţele 
autonomiste ale Veneţiei ce controla Creta, 
Cipru şi o parte a Moreei, zone în care nu 
admitea amestecul patriarhului 9 • 

Un moment fericit de colaborare între Pa· 
triarhia Constantinopolului, domnii Ţării Ro
mâneşti şi dinastia sîrbească o reprezintă toc· 
mai anii 1500-1520 şi mai ales răstimpul 
domniei lui Neagoe Basarab. Demersul cui· 
+urai şi politic al domnilor munteni, caraderi 
zat de N. Iorga ca «Bizanţ după Bizanţ», 
fost îndelung cercetat şi pus în valoare de 
istoriografia românească 10 • Istoricii au evi· 
denţiat dimensiunea imperială a iniţiativei lui 

6 N. Iorga, Bizanţ după Bizanf, 1970, p. 42-4°. 
7 Ibidem, p . 82-87. 
8 Vezi nota 6. 
9 N. Iorga, op. cit„ p . 83-84. 
10 N. Iorga, op. cit„ p . 82-85, 129-130; Emil Lă

zărescu, Biserica Mănăstirii Argeşului , Bucureş
ti, 1967; Pavel Chihaia, De la Negru Vodă la Neagoe 
Basarab, Bucureşti, 1976, p. 173-231 ; Manole Neagoe, 
Neagoe Basarab , Bucureşti, 1971. Vezi si nota 2. 
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Moscheea lui Selim, I , Edirne 

Top Kapî, anticamera 
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Cornetu, Faţada vestică 

Tirgovişte , portalul de intrare în paraclisul curţii dom
neşti 

Valea, portalul bisericii mănăstirii 

Bălteni, portalul bisericii mănăstirii 
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Tirgovişte Biserica Sf. Tm păraf i, p ortalul vest ic 

Neagoe Basarab de a invita la tîrnosirea bi
sericii mănăstirii Argeşului, în 15 august 
1517, alături de patriarhul de la Constantino
pol, înalte personalităţi ale bisericii răsărite
ne 11 • Acest moment devine un eveniment al 
întregii lumi ortodoxe, balcanice şi tocmai 
de aceea credem că, - În afara împrejurări
lor particulare şi concrete în care s-a realizat 
acest monument - biserica mănăstirii Ar
geşului exprimă gustul ctitorului, dar şi ima
ginea despre arta aulică pe care o aveau 

11 Manole Neagoe, op. cit., p . 100-102. 

creştinii din turcocraţie. Ctitoria lui Neagoe 
Basarab nu putea dobîndi şi exprima caracte
rul ei imperial decît preluînd decoraţia bo
gată şi strălucitoare a moscheelor înălţate de 
sultanii turci la Edirne şi la Istanbul pînă în 
1515 şi mai ales asimilînd ceva din podoaba 
oferită de cea dintîi moschee importantă con
struită între 1501-1506 de arhitectul Hay
reddin, din porunca sultanului Baiazid al 
11-lea 12

• 

12 Ulya Vogt - Găknil, Turquie ottomane, Architec
ture uni.versel le, p. 92-96; V . Drăguj în articolul citat 
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Polovragi, portalul intrării 

Băjeşti, paraclisu/ curţii lui Ma 
Băiescu , portalul 

Coieni-Mironeşti, paraclisu/ cu 
cantacuzine, portalu/ 

Vlădeşti , paraclisu/ curţii b is~ 
cii, portalul de vest .... 
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Locaşul de cult musulman împrumută so 
luţiile constructive ale Sfintei Sofii dar interi
orul este conceput conform sistemului de
corativ oriental, impresionînd prin bogăţia 
repertoriului ornamental, varietatea materia
lelor şi diversitatea multicoloră a podoabei 
ce îmbracă pereţii. Or, bisericile mănăstirilor 
Dealu şi Argeş - păstrîndu-şi intactă struc
tura spaţială specifică arhitecturii munteneşti 
- prezintă elemente de morfologie decora
tivă orientală, riguros selectate şi subordona
te specificului monumentelor valahe. Biserica 
mănăstirii Dealu, cu faţadele îmbrăcate în 
piatră făţuită, articulate cu arcaturi oarbe 
evocă rezolvarea sobră a exterioarelor con
strucţiilor turceşti. Biserica de la Argeş este 

mai sus evidenfiază legătura directă dintre bisericile 
munteneşti ~ ; arhitectura otomană din Balcani şi de la 
Istanbul. Preluînd datele oferite de L. Reissenberger, 
l 'eg/ise du monastere episcopale de Curtea d' Argis en 
Valachie, Vienne, 1867, acceptă ideea că Neagoe ar 
fi lucrat ca ispravnic pe şan.tierul unei moschei înălfatP 
pe timpul sultanulu i Se lin (? !). Neagoe Basarab s1 Sel1 ~ 

' se instalează pe tronurile lor în acelaşi an, 1512, dec i 
Neagoe a putut admira moscheea înălţată pentru Baiaz id 
l i, la Istanbul, 1501-1506. 

îmbrăcată /a exterior cu o haină decorativă 
orientală prin repertoriul ornamenta l ş1 pri 
expresia cromatică şi plastică caracteristică 
interioarelor otomane, dar toate aceste ele
mente sînt subordonate arhitecturii pe care 
o pun în valoare. Ordonarea suprafeţelor pe 
registre şi panouri delimitate de profiluri 
evocă mai mult sintaxa decoraţiei în piatră 
armeneşti, decît pe cea otomană. 

Complicatul aparat decorativ otoman stan
buliot suportă deci o simplificare şi adaptare 
în mediul artistic românesc. Acest proces nu 
continuă în deceniile următoare, dimpotrivă 
se constată o cenzură clară între aceste două 
monumente de excepţie şi toate lăcaşurile 
de cult, ctitorii domneşti sau boiereşti din 
veacul al XV 1-lea. Se păstrează, totuşi, amin
tirea portalurilor dreptunghiulare cu retra
geri şi timpan interior, cu decor vegetal 
într-o variantă redusă la o schemă, ca şi pre
ferinţa pentru un repertoriu ornamental bazat 
pe entrelacuri geometrice şi motive florale 
stilizate. Ancadramente dreptunghiulare sim
ple cu decor vegetal stilizat sau geometric 
se întîlnesc la Ostroc (1520), Tismana 
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(1541), Cobia (1572), Căluiu (1588) 13
- An

cadramente dreptunghiulare cu deschideri în 
acolade evident derivate din morfologia por
talurilor şi arcurilor tipice arhitecturii otoma
ne prezintă bisericile de la Valea (1531 ), por
talul de intrare şi cel dintre naos şi prona
os; Bucovăţ (1570) portalul de vest; Căluiu 

• 

11 Nicolae Ghika - Budeşti Evoluţia arhitecturii în 
Muntenia şi Oltenia, voi. 11, B.C.M. I., XX 111, ( 1930.) ; 
Planşele XVI 11-XXi (Ostrov); CXXVl-VI~ (Cobia) ; 
LXVIII, LXX, LXXXIII si figura 100 (Căl u iu) . 
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Bucureşti, Biserica Doamne i, Portalu l oisericii 

Goleşti , paraclisul curţii boiere şti, portalul 
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(1588), ancadramentul uşii spre naos şi un 
fragment de portal cu arhivolta decorată cu 
motive reciproce; portalurile bisericii dom
neşti din Tîrgovişte (1579) ce prezintă o dis
cretă decoraţie cu rozete ştanţate, parcă în
tîmplător pe intradosul şi feţele arcului, amin
tind îndeaproape de portalul interior de la 
Dealu 14

• Un alt caz în repertoriul sculpturii 
decorative valahe este portalul intrării în bi
serica de la Bălteni (1626). 

Independent de dinamica relaţiilor politi
ce cu Poarta, lumea otomană, I stanbulul în 
special, reprezenta, desigur, pentru mediul 
social şi artistic muntenesc o realitate binecu
noscută. Călătoriile domnilor şi boierilor la 
Ţarigrad, exilul în Creta al boierilor Mareş 

" Ibidem , XXV, XXV 11 (Valea) ; XC I V (Bucovă!) . 

Hurezi, portalul biserrcii 
mari 

Băjescu, Radu Creţulescu şi a viitorului domn 
Şerban Cantacuzino, şederea îndelungată a 
unor boieri ca Aga Drăghici Cantacuzino sau 
mai tîrziu a fiului său paharnicul Şerban Can
tacuzino, frecventarea şcolilor greceşti din 
Istanbul de către fiii unor boieri cum sînt 
Cantacuzinii au asigurat întreţinerea unor 
contacte directe şi permanente cu acest cen
tru oriental şi levantin. 

Nu este deci deloc surprinzător faptul că 
se constată influenţe directe ale artei oto
mane la reşedinţele domneşti sau boiereşti 
ale veacului cum sînt palatele Hereşti, Bă
jeşti, Măgureni, Coieni Mironeşti şi la bi
sericile curţilor de la Goleşti, Băjeşti, Filipeş
tii de Pădure, Coieni Mironeşti . Această se
rie de cazuri este explicabilă adesea prin 
orizontul cultural al ctitorului ca şi prin moda 
orientală alimentată prin importul de ţesături 
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preţioase de Brusa, covoare, ceramică de Iz
nik şi Kutahya, vase de metal 15• Aportul 
oriental, otoman şi persan, în domeniul scul
pturii decorative şi al picturii monumentale 
devine aproape sistematic pe vremea lui Şer
ban Cantacuzino (1678-1688) şi Constantin 
Brâncoveanu ( 1678-1714). Se repetă într-un 
fel situaţia de la începutul veacului al 
XVI-iea. Epoca brâncovenească se caracteri
zează pe plan cultural prin sprijinirea şi pro
movarea substanţei ortodoxe a culturii 
Orientului creştin şi în consecinţă se pro
movează acum o «renaştere bizantină» în do-

•s Corina Nicolescu, Elemente orientale În vechea ar
tă a Ţării Româneşti, în «Arhiva valahică», Tirgoviş
te, 1976, p . 220-227. Autoarea distinge aportul ţesătu
rilor persane provenind din Brusa ca şi cel al faianjei 
de lux realizată la lznik în secolul al XVI-iea, şi mai 
dles a celei de Kutahya, În veacu l al XV 11-1 ea la co -
portarea elementelor de artă orientală în Ţara româneas- • 
că . Săpăturile arheologice au scos la lumină În centrele 
urbane , la reşedinţele domneşti şi boiereşti, importante 
cantităţi de ceramică de lux otomane. în Ţara Româneas
că s-a descoperit asemenea material ceramic mai ales 
la Tirgovişte şi Bucureşti. Despre ceramica orientală vezi 
şi C. Nicolescu, La ceramique ottomane des XVI • et 
XVI/ • siecle dans Ies pays roumains, în «Studia et arta 
orientalia» V-VI, Bucarest, 1967. 
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Cozia, biserica mare a mănăstirii, portalul brâncovenesc al uşii de intrare 

Brâncoveni, portalul bisericii mănăstirii 

Doiceşti, portalul paraclisului domnesc 
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meniul artelor figurative, în pictură în special 
şi tot în acest interval se manifestă o des
chidere pentru decorativismul artei otoma
ne. Trebuie avut în vedere şi o altă cale de 
pătrundere a unor componente orientale de 
repertoriu decorativ. Reactivarea şantierelor 
de construcţii pentru comunităţile armeneşti 
din tîrgurile Moldovei şi în primul rînd din 
Suceava şi Roman la începutul veacului al 
XVI 1-lea a avut ca rezultat o originală sinteză 
dintre morfologia gotică şi elementele de de
cor armeneşti - monumente cum sînt Zamca 
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şi Dragomirna oferind cazurfle reprezentati· 
ve pentru această variantă stilistică. Odai~ 
cu pătrunderea morfologiei gotizante mol· 
doveneşti în $Culptura monumentelor din Ţ 
ra Românească, după construirea şi împod 
birea bisericii Stelea (1646) din Tîrgovişle 
sînt colportate şi elemente din repertoriu 
ornamental armenesc. Aceste forme comb~ 
nate pot fi întîlnite imediat la biserica Plum 
buita ( 1647) şi mai tîrz iu la biserica Doamne 
( 1683) la ancadramentele de ferestre . Roze
tele înscrise În pătrat ce apar la baza pro 
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Pagină de titlu'(1653), dăruită de Constantin Brâncoveanu 

~ Bucureşti, biserica Stavropoleos, portalul de intrare «Intrarea legii», 
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filurilor gotice ale portalurilor se pot regăsi 
constant: la Gura Motrului, Dobreni, la mo
numentele cantacuzine (Cotroceni, Biserica 
Doamnei) şi la cele brâncoveneşti (Hu
rezi, Brâncoveni, Stavropoleos). Putem deci 
pune pe seama relaţiilor artistice cu· Moldova 
această tîrzie asimilare de elemente arme
neşti. Coloanele şi arcadele bise6cilor de la 
Filipeştii de Pădure, biserica mănăstirii Co
troceni, biserica Doamnei, Hurezi, decorul în 
stuc sau pictat din palatele Potlogi, Mogo
şoaia sau de la Fundenii Doamnei sînt măr-

50 

turii clare ale acestui curent artistic orien 
tal. 

Neputînd reconstitui în detalii dinamica fe. 
nomenului artistic muntenesc al veacului a 
XVI 1-lea pe baza documentelor, neavînd su 
ficiente date referitoare la meşterii pi 
trari, încercăm să sugerăm o posibilă ev01 
luţie a formelor artistice. 

Analizînd pietrăria monumentelor din ani 
'40-'70 constatăm că forma simplificată 
portalului oriental - cadru dreptunghiular 
- cu deschidere în acoladă, surmontat de 
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Dveră dăruită de Constantin Brâncoveanu mănăstirii 
SF. Gheorghe Nou din Bucureşti, broderie pe 
catifea 

Poală de icoană, mănăstirea Hurezi. Ţesătură de tipul 
«drappi d'oro» 
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un timpan semicircular pentru icoana de 
hram, sau de un cadru dreptunghiular mai 
înalt realizat de brîul ce împarte şi articulea
ză faţadele - reprezintă o constantă mor
fologică a sculpturii munteneşti . Se menţine 
forma curentă şi compoz iţia tipică a deschi
derilor din arta otomană - acest pattern 
cunoscînd variante şi interpretări la diferite 
paliere sociale şi artistice. Menţinerea acestei 
forme se datorează numai în parte tradiţiei 
şi mai ales infuzării recente de soluţii şi teh
nici orientale folosite la împodobirea ctitorii
lor marii boierimi munteneşti . Varianta de 
portal cea mai frecventă în anii '30-'70 reia 
tipul simplu cu cadru dreptunghiular şi des
chidere în acoladă, cu profile atipice. Se 
combină diferite feluri de arcuri în acoladă 
cu cadre goticizante integrate la rîndul lor 
în compoziţia dreptunghiului surmontat de 
luneta semicirculară sau pe cîmpul rezervat 
pisaniei. Cele mai reprezentative cazuri sînt 
cele de la Gheorghiţa (1641 }, Polovragi 
(1643), Clocociov (1645), Sfinţii Împăraţi -
Tî~govişte (1650), Vlădeşti (1657), Cornet 
(1666} , Coieni Mironeşti (1668) 16

• 

Acelaşi tip de portal comportă în interiorul 
altei serii un cadru împodobit cu ornamente 
vegetale stilizate, realizat într-un relief puţin 
înalt, la ctitoriile unor mari boieri ca Mareş 
Băjescu (Blăjeşti, 1666), Preda Brâncoveanu 
(Dintr-un Lemn, 1653), Cantacuzino, Aga 
Matei (Filipeştii de Pădure, 1688), Şerban 
Cantacuzino (Cotroceni, 1679, Biserica 
Doamnei, 1683) şi Logofătul Constantin Brân
coveanu (Mogoşoaia, 1688). Aceste monu
mente marchează prin decorul lor sculptat 
o formă de tranziţie spre formele stilului 
brâncovenesc. 

La biserica mare a mănăstirii Hurezi 
( 1692) apare primu I portal brâncovenesc 
propriu-zis, portal ce reprezintă o interpreta
re oarecum barochizantă, prin calitatea plas
tică a decorului floral şi vegetal, a tipului 
întîlnit la grupul abia menţionat. Se păstrează 
intactă compoziţia cunoscută ca şi viziunea 
decorativă, nu apare nici un reper arhitectu
ral şi nici un element de repertoriu ornamen
tal ce să permită să conexăm această piesă 
la morfologia renascentistă-barocă. Efectul 

16 Acest ultim portal oferă o compozi ţ ie decorati vă 
ce aminteşte de manuscrisele o ri entale ş i româneşti d in 
veacul a l XV 11-lea, ca cele ale lui Anatas ie Crimca, îm
podobite cu flori singuratice sau cu buchete, care in
tegrate în compoziţia pagin ii obligă textul să se des
făşoare pe î ntîmplătoarele spaţii rămase libere . 
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cromatic creat de marmura albă şi de zonel1 
aurite evocă şi el un pitoresc oriental. 

Trebuie totodată remarcat că toată pietră 
ria decorativă de la Hurezi - atît coloanel1 
casei domneşti, cît şi cele din foişoarele l 
pridvoarele bisericilor, precum şi portalurili 
şi ancadramentele de ferestre păstrează < 
simplitate şi sobrietate extremă. Aceeai 
morfologie severă şi restrînsă ca repertorii 
decorativ se regăseşte la Mamul, Surpate 
le, Govora. 

Sompuosul portal de la Hurezi - biserici 
necropolă a domnului Constantin Brânco 
veanu este reluat nu în Vîlcea, ci la cealalti 
necropolă brâncovenească, biserica mănăsti 
rii Brâncoveni ( 1699), unde au fost înmormîn 
taţi părinţii şi bunicii voievodului şi la pa 
raclisul curţii aceluiaşi voievod de la Doiceşt 
( 1706). Familia stilistică a acestor portalur 
are un număr restrîns de «membri» : 11 

1707, «ostenitoriul fiind Kir Antim, episcopu 
de Rîmnic», biserica Coziei era înfrumusejatl 
cu un pridvor şi cu un decor vegetal ba 
rochizant; celelalte exemplare de excepji1 
se întîlnesc la Bucureşti la ctitoria, acum, sn ~ 
tropolitului Antim, (1721 }, la Stavropole~ 
(1725) şi Văcăreşti (1728}. Aceste ultim< 
exemplare trebuie puse în legătură cu şan 
tierul de la Curtea domnească din vreme1 
lui Ştefan Cantacuzino, sau cu ateliere dt 
pietrari descendente din cele ale curjilo 
brâncoveneşti sau ale ctitoriilor lui Mihai 
Cantacuzino. 

în concluzie, considerăm component1 
orientală a sculpturii monumentale munte 
neşti ca un element semnificativ în arta brâll 
covenească. Portalurile mai pretenţioase m 
se înrudesc însă cu ancadramentele otoman« 
decît prin compoziţie şi nu prin repertoriu 
ornamental. Decorul vegetal de vrejuri sp~ 
ralice cu flori nu apare în sculptura otoman~ 
dar este prezent în ceramica smălţuită ct 

îmbracă pereţii interiori şi mai ales pe co 
voarele de rugăciuni turceşti, din veacul ~ 
XVI 11-lea 17

• 

Portalurile sau covoarele turceşti de epoci 
au servit desigur ca model ţesăturilor liturg ~ 

17 Aceeaş i idee a răspî ndirii sistemulu i decorativ ot 
man prin interpretare a mot ivelor covoarelor o ri enta: 
este susţ i nută de M. Melicson , Note asupra decoraţii! 
brîncoveneşti , î n «Arhitectura R.P.R.», (9) , 195 
p. 21-23. Autorul aprec i ază că aceeaş i structură 

corat i vă i nspirată de covoare persane este transpu 
deopotrivă în sculptura în piatră, decorul în stuc p1ct 
şi pe paginile de titlu ale t i păriturilor . 
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ce comandate de Constantin Brâncoveanu în 
Italia, somptuasele «drappi d'oro», şi dăruite 
apoi mănăstirilor Hurezi, Surpatele şi Sfîntul 
Gheorghe cel Nou. 

Portalurile brâncoveneşti prezintă compo
zijii orientale decorative din care lipsesc re
perele arhitecturale. De aceea, considerăm 
că nu se poate stabili o relaţie intre ancadra
mentele brâncoveneşti şi paginile de titlu din 
lipăriturile vremii, realizate în Ţara Românes
:ă 18• Aceste gravuri aveau modele din afara 
f ării Româneşti, modele ce amintesc indea
~roape structura portalurilor renascentiste 
~ermane cu elemente de arhitectură acoperi
·e de ornamente vegetale ce ascund în parte 
:omponentele arhitecturale. 

Aportul artei decorative otomane la sinte
ia brâncovenească este reperabil în stucatu
·ile ce împodobesc palatele de la Potlogi, 
lilogoşoaia, biserica Fundenii Doamnei sau 
n picturile foişorului de la Mogoşoaia. Mai 
>Uţin remarcate pină acum sînt briiele de
:orative care despart zonele de pictură din 
>isericile de la Hurezi şi din Vîlcea. Benzile 
1lbe cu ornamente florale prezintă surprinză
oare apropieri cu ceramica de I znik şi cu 
aianţele turceşti cu fonduri albe şi motive 
!orale (garoafe, iris) roşii, albastre şi 
rerzi 19

• 

is Nu împărtăşim decît parţial opinia Teodorei Voi-
1escu privind influenţa tipăriturilor epocii asupra por
alurilor din Consideraţii asupra stilului brincovenesc : 
'ortalul, în S.C. I .A., 1968, 1, p. 3-24. Alături de Me-
1cson socotim că schema structurală a portalului bran
ovenesc îşi are începuturile în veacul al XVI-iea, în 
ecolul al XVI 1-lea schimbîndu- se numai repertoriul de
orativ. Nu sîntem de acord cu Florent ina Dumitrescu, 
are consideră că epoca lui Matei Basarab stabileşte 
epertoriul ornamental, epoc ii brancoveneşti nerevenin
lu-i decît meritul de-a o difuza în toate genurile de 
rtă şi în arta tuturor păturilor sociale . Un repertoriu 
•rnamental dinainte fixat în Etape ale evoluţiei artei 
echi româneşti reflectate în ornamentică , în 
.C.l .A., 12 (1965) nr. 1, p . 125-127. 
19 C . Nicolescu, Elemente orientale„„ p. 225 consi
eră că întreg decorul vegetal şi floral realizat în stuc 
au p ictat din interiorul bisericilor sau din pridvoare 
eri vă d in «st i lul celor patru flori » ce caracterizează 
rta persană şi otomană în secolul al XVI 1-lea. Vezi 
i Cela I Esad Arseven , Les arts decoratifs turcs, I st an
ul , 1954, p . 51-55. Credem că trebuie făcută o dis
ncţie între benzile florale din interiorul bisericilor in
oirate evident din ceramica de Kutahya şi decorul liber 
evident autonom de vreo sursă externă, decor ce îm
racă parapetul pr idvoarelor, intradosul ş1 feţele arcuri 
>r. 

Am avut în atenţie componenta orientală 
a artei veacurilor XVI-XVI I, i-am evidenţiat 
prezenţa, dar trebuie să precizăm că acest 
element rămine în mod constant un accent 
discret, perfed integrat şi subordonat 
într-un întreg arhitectural şi respectiv ico
nografic de tradiţie bizantină, întreg dominat 
de o viziune clasică ce poate fi decelată chiar 
şi în acest ultim capitol înfloritor al artei post
bizantine -stilul brâncovenesc. 

CORINA POPA 

Resume 

La ou I' architecture byzantine n'offrait pas de soluti
ons, l'art roumain lut oblige ă en assimiler ou seulement 
a en adopter d' ailleurs . 

L'auteur de l'article tout en essayant de reconstituer 
la dynamique du phenomene artistique valaque au 
XVI 1-ieme siecle, suggere une possible evolution des 
formes artistiques, des variantes et des interpretations 
divers d'un pattern emprunte ă l'art ottomane, en sou
lignat neanmoins que ce trait oriental se manifeste con
stamment avec discretion, parlaitement integre et sous 
ordonne ă l'ensemble architectural et iconographique 
de souche byzantine. 
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EVOLUŢIA FOSTEI MĂNĂSTIRI COBIA (judeţul DTMBOVIŢA) 
ÎN LUMINA CERCETĂRILOR ARHEOLOGICE 

Nu departe de Tîrgovişte, pe lîngă vechiul 
drum al Basarabilor, la marginea satului Co
bia, se profilează silueta delicată şi sveltă 
a unui monument unic în arhitectura veche 
românească, biserica mănăstirii Cobia, alături 
de care, din întreg ansamblul de clădiri, nu 
s-a mai păstrat decît turnul clopotniţă 1 

Momentul înălţării acestui lăcaş este amin
tit în pisania slavonă, prinsă la exteriorul bi
sericii, pe latura de vest: ccS-a zidit acest cin
stit şi dumnezeiesc hram întru rugăciunea şi 
lauda celui între sfinţi, părintelui nostru, ar
hiepiscopul Mirei Lichiei, Nicolae, făcătorul 
de minuni, şi s-a zidit în zilele binecinstitoru-

1 Informaţi i b ibl iografice despre monument se găsesc 
î n lucrarea lu i N. Stoicescu , Bibliografia localităţilor şi 
monumente/or feudale din România. Ţara Românească 
(Muntenia, Olten ia ş i Dobrogea), voi. I (A-L) «Mi
tropolia Olten iei », 1970, p . 182. 

Fig . 1. Pisan ia mănăst ir i i , prinsă la exterioru l biseri
c ii, latura vest .· (Fotograf ii le sînt executate de au tor). 
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lui de Hristos iubitorului Domnului nostru, 
Io Alexandru Voevod, şi a fost supt Vlădica 
chir Eftimie, şi s-a început în luna iulie 
13 zile şi s-a săvîrşit în luna.„ zile, în anul 
7080( 1572)» 2 (fig. 1 ) . 

O altă inscripţie, lucrată de acelaşi meşter 
pietrar, încastrată la interior, pe zidul estic 
al pronaosului, menţionează şi numele cti
torului, într-un text cu totul neobişnuit pentru 
acele vremuri: cclntru numele lui Dumnezeu 
şi Mîntuitorul nostru Iisus Hristos s-a pus cti
tor Badea, iar după moartea lui să nu aşeze 
nici un Voevod, nici Vlădică, nici boier p~ 
egumen, iar dacă aşează, acel om să fie ana
tema, ci să puie ctitorii şi călugării pe vre 
unul .din ei» 3• 

1 N. Iorga, Două mănăstiri d îmbovifene , în «Bu letinul 
Comisiei Monumentelor Istorice» , 1929, p . 22. 

3 G . Petra, Mănăstirea Cob ia (D imbovifa) . Stud iu şi 
documente, Bucureşti, 1937, p. 4. 
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Ctitorul pomenit este boierul Badea Bo
loşin din satul Sădeşti (Argeş}, fiul lui Boloşin, 
acesta din urmă mort în luptele purtate cu 
turcii de Radu de la Afumaţi şi trecut în po
melnicul mănăstirii Argeş din 1527, 4 a cărui 
ascendenţă coboară pînă în secolul al 
XV-lea 5• 

În secolul al XVI 1-lea, mănăstirea Cobia 
apare des menţionată într-o serie de hrisoave 
emise de domnii Radu Vodă în 1608 6, Con
stantin Şerban în 1656 7 , Grigore Ghica în 
1661 8

, Radu Leon 9
, Antonie Vodă în 

1669 10
, acte ce întăreau mănăstirii cele cîteva 

' A. Sacerdoţeanu , Pomelnicul mănăst ir i i Arge şul, 
in «Biserica Ortodo~ă Română, LXXXIII, 1965, nr . 
3-4, p . 310. 

5 N. Stoicescu , Dicţionarul dregătorilor din Ţara Ro
mânească şi Moldova , secolele XIV-XVI , Bucureşti 
1971 , p . 30. 

6 Documente privind istoria României, B - Ţara Ro
mânească , veac XVII , voi. I (1601-1610), Bucureşti, 
1951, p . 298-199 ... c<lo Radul Voevod [ ... ]dă domnia 
mea poruncă[ ... ] sfintei mănăstiri, numită de la Cobia.„ 
ca să- i fie satele pe nume: Cacovenii, Călugăren i i şi 
Broştenii, fiindcă aceste sate [„.] ele sînt vechi şi drepte 
[.„ ] ale sfintei mănăstiri , de moştenire date şi miluite 
de ctitori, de jupan Badea, stolnicul Boloşin, socrul ju
panului Balea spătar încă de demult, din zilele altor 
domni d in vechime care au fost înaintea noastră 
[„. ]». 

1 G. Potra, op . cit. p . 28. 
8 Ibidem, p . 29. 
9 Ibidem, p . 30. 

10 Ibidem, p. 32. 

PI. I. Planul mănăsti r i i Cozia cu localizarea săpăturilor 
arheologice, campaniile 1975 si 1976 

~ ercetări arheologice din 1976 

LEGENDA 

- Fundatie turn original 
clopotniţă. sec. XVI 

lIIIIDlll Fundaţie zid incintă iniţială 

~ Fundatie turn clopotniţă 
actual· cu zid de incintă 

sate primite ca danie de la ctitor, Călugăre
nii, Broştenii, Cacovenii şi Căpşunarii. 

La începutul secolului al XVI 11-lea, de
venind tot mai săracă, implicată într-o serie 
de procese de încălcare a hotarelor mo
şiei, de către boierii şi moşnenii vecini, mă
năstirea Cobia va fi închinată, la 1752, ca 
metoh al mănăstirii Pantelimon, cu obligaţia 
de a plăti 50 taleri anual 11

• 

La 181 O schitul Cobia funcţiona şi ca bi
serică a satului cu acelaşi nume, sat care la 
acea dată număra 43 case şi 194 
suflete 12

• 

Imaginea actuală a bisericii, principala 
componentă păstrată din întreg ansamblul 
monastic, este departe de a corespunde în
făţişării iniţiale, de la sfîrşitul secolului al 
XVI-iea. Lipsa bolţilor, turlele căzute, fere
strele modificate, soclul înlocuit sînt numai 
cîteva exemple din consecinţele frecventelor 
mişcări seismice care au afectat monumen
tul. Planul bisericii cuprinde un naos treflat, 
cu abside poligonale la exterior şi semicircu
lare la interior, iar pronaosul este aproape 
pătrat, supralărgirea sa depăşind linia ab
sidelor naosului (pi. I). 

11 Al. Galeşescu, Eforia spitalelor civile din Bucureşti, 
Bucureşti 1899, p . 218-219. 

12 Al. Popescu-Runcu , Catagrafia judeţului Dimbovifa 
la anul 1810, Tirgovi şte, 1936, p . 79. 

O 1 2 3 4 5 10m 

(planuri desenate de arh. Cătălin Georgescu). 

55 

http://patrimoniu.gov.ro



Prin parametrul său realizat în întregime 
din cărămizi smălţuite, cu nuanţe de verde, 
galben, albastru sau brun-roşcat, rînduite fă
ră un anume program în alternarea sau dis
poziţia culorilor, acest edificiu capătă o notă 
de singularitate în arhitectura ţărilor române. 
Plastica faţadelor cuprinde registre de firi
de, dezvoltate pe înălţime, de la soclu pînă 
la cornişă, dispunere ce accentuează impre
sia de verticalitate şi svelteţe, caracteristică 
construcţiilor religioase din secolul al 
XVI-iea (fig. 2). Aceste firide se încheie la 
partea superioară cu arce semicirculare, în 
timpanele cărora, pe un strat subţire de ten
cuială, au fost zugrăvite cu culoare roşie o 

2 

3 
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serie de simboluri cu semnificaţie teologi
c ă : troiţa, peştele, morişca 13 (fig. 3-7). Exe-

3 Voica Maria Pu şca ş u, Date noi cu pri vire la evoluţ i a 
ansamblului de arhitectură medievală de la Strehaia, 
în «Buletinul Monumentelor I storice n 3, 1970, p. 
33-34; C. Moisescu, Decoraţia exterioară zugrăvită pe 
tencuială a monumentelor din Ţara Românească, în 
M. I.A„ 1, 1979, p . 56. 

În urma cercetărilor arheologice ş i de arh i tectură 
s-a realizat şi o expert i ză a straturilor de tencu i ală din 
interiorul ed ificiului şi din timpanele exterioare . Din ana
liza eşant i oanelor prelevatf" s-a constatat că mortar ul 
din interior, la intradosul fostei absid iole este de aceeaşi 
natură (var + nisip) cu mortarul p icturilor din ţixter i or, 
zona ocniţelor . De semnalat că interiorul a fost de ne-
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Fig. 3-7. «Catalogul motivelor decorative», zugrăvite 
în timpanele ocniţelor de pe faţadele vest şi sud ale 
bisericii. 
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cutîndu-le în momentul ultimelor lucrări de 
finisare (rosturile dintre cărămizi sînt acope
rite cu aceeaşi tencuială de culoare roşie), 
cel care le-a zugrăvit a urmărit, probabil, o 
modalitate de iscălire a meşterilor care au 
contribuit la terminarea edificiului, ca semn 
al participării şi recunoaşterii lor în epoca 
respedivă. 

înainte de a trece la prezentarea cercetării 
arheologice, considerăm necesar să amintim 
că la acest obiectiv au mai fost întreprinse 
unele sondaje în anul 1929, cu ocazia lu
crărilor de restaurare iniţiate de Comisiunea 
Monumentelor Istorice, lucrări ce s-au des
făşurat sub conducerea arhitectului Horia 
Teodoru. Practicate numai în anumite por
jiuni, în interiorul pronaosului, aceste son
daje s-au limitat la desfacerea pardoselii exis
tente, semnalînd că la origine se găseau doi 
stîlpi interiori, cu rol esenţial în boltirea aces
tui compartiment. Pe baza acestor date ar
hitectul N. Ghika-Budeşti sugera o reconsti
tuire a sistemului de boltire pentru biserica 
mănăstirii Cobia, asemănător bisericii lui 
Neagoe Basarab de la Curtea de Argeş, res
pectiv naosul prevăzut cu o turlă, iar pro
naosul cu trei, una centrală şi alte două mai 
mici, spre vest 14

• 

Tn anul 1970 a fost cercetată arheologic 

Fig . 8. Latura de nord-vest a spaţiu lui dreptu ngh iu
lar, descoper it la interiorul pro naos ului 

incinta mănăstirii, laturile sud şi vest, prilej 
pentru descoperirea vechiului turn clopotni
ţă şi localizarea stăreţiei la nivelul 
beciurilor 15 • 

Investigaţia arheologică la care ne referim, 
desfăşurată pe parcursul a două campanii 
(1975 şi 1976) a cuprins atît interiorul bi
sericii, cît şi secţiuni de verificare a laturilor 
de nord şi vest ale incintei (pi. I). Astfel 
şanţurile de fundaţie, atît ale bisericii, cît şi 
ale primului turn clopotniţă au fost săpate 
de la partea superioară a unui strat de pămînt 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
~ - - ~ - - _,_ - - L..- - · - ..J.._ - - ---'- - - _..___ - _, - - ~ - _J_ - --'- - - ..L..- - _J - - -'-

fundaţie • •• •. < .. 
MĂNĂSTIREA COBIA 
LEGENDA 
~ Pămînt viu 
~ Strat pămlnt lutos 
~ Strat locuinţă incendiată 

(cărbune. fragm. chirpici) 
l'ZLJ ~it~ pămiht castanu 

~ Strat pămint cenuşiu 
lutos.granule cărbune 

"'-'1ll Strat consmf-~ biserocă 
u=JJ ~r;l~roş.- ortar, 

f2ZJ Sol castaniu vegetal 

PI. 11. Profilul peretelui de sud al secţiunii S VI 

numărate ori văruit, înregistrat pe probele luate din 
interiorul bisericii, dar aceasta, ca un fapt ciudat, nu 
a fost pictată în nici o etapă . Vezi Referat cu privire 
la starea de conservare a picturilor murale a b isericii 
mănăstirii Cobia, de pictor restaurator Gabriela Me
yer, noiembrie 1976, în arhiva D.M.l.A. Anal izele de 
laborator au fost executate de Tatiana Pogonat. 

14 N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii in Muntenia 
şi Oltenia, sec. XVI, în B.C.M.I„ 59, 1929, p . 21. 

L2J St!;W~~ricoos 
l::'oserică şo turn 

~ Strat demolare 
biserică şi turn 

c:J Centură beton în iurul b1senc11 

cenuşiu lutos, în compoziţia căruia au fost 
surprinse numeroase materiale ceramice, ti
pice secolelor XV-XVI (pi. a 11-a). Pentru 
a asigura o mai bună rezistenţă edificiului 
central, constructorii medievali au bătut în 
pămîntul viu (strat argilos, traversat de lentile 
de nisip), şiruri de piloţi din lemn, peste care 

15 V. M. Puşcaşu şi A. Iliescu, Cercetările arheologice 
efectuate În incinta mănăstirii Cobia (Dimboviţa), cam
pania 1970, în arhiva D. M. I.A. 
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s-a zidit prima asiză a fundaţiei de cărămi
dă. 

Zona pronaosului a oferit cele mai multe 
surprize, prin descoperirea unor elemente 
ce fac posibile noi interpretări. Aici, imediat 
sub actuala pardoseală, au fost suprinse por
niri le unor ziduri a căror fundaţie se ţese 
cu fundaţia zidului despărţitor dintre naos 
şi pronaos, ziduri ce urmăresc un plan drep
tunghiular (4,50 x 3,55 m) cu colţuri decroşa-

Fig . 11 . Vechile uşi ale manăstirii Cobia, expuse la mu
zeul mănăstim Sinaia, reproducere după N. Ghika-Bu 
deşti, Evolujia arhitecturii în Muntenia şi Oltenia , 
sec . XVI, În B.C.M.I„ 59, 1929. 

Fig. 9. Detaliu al pri 
mei pardoseli de că 
rămidă, În interiorul 
spaţiului dreptun 
ghiular, imagine lua
tă din naos spre pro
naos. 

Fig. 10. Fundaţia abisidiolei 
de pe latura de sud a pro
naosului. 

10 

te la interior {pi. I şi fig. 8). Acestea au fost 
identificate şi în sondaj ul din 1929, dar atri
buite unor fundaţii de legătură şi cu rol de 
rezistenţă pentru cei doi stîlpi care se înălţau 
către vest. Adîncind săpătura în acest nou 
spaţiu s-a descoperit şi pardoseala iniţială 
din cărămizi, fapt ce ne permite să constatăm 
că aceste ziduri alcătuiau un parapet la ter
minarea căruia, în colţurile de nord-vest şi 
sud-vest se ridicau cei doi stîlpi sau arce 
de susţinere a turlei principale a pronaosu
lui 16 (fig. 9). 

1• În ceea ce priveşte nivelul inijial de călcare , e l 
a constat dintr-o pardoseală de cărămiz i , cu d imens iuni 
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Fig . 12. Imaginea bisericii asa cum a fost sculptată pe 
vechile uşi ale mănăstirii (detaliu), reproducere după 
Ghika-Budeşti, op. cit 

Fig. 13. Desen ce înfăjişează bi<erica cu turle şi turn 
clopotnijă . 
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Tot în acest compartiment, pe latura de 
sud, la exterior a fost descoperită fundaţia 
poligonală (cinci laturi} a unei absidiole con
struită în aceeaşi etapă cu fundaţiile bisericii 
(fig. 1 O). în deschiderea acestui nou com
partiment a fost surprins un mormînt, notat 
M.6, mormînt profanat, din care au mai rămas 
in situ numai femurele şi tibiile, restul oaselor 
fiind aruncate în groapa jefuitorilor, urmărită 
în grundriss pe întreaga adîncime a absidio
lei. Umplutura acestei gropi nu cuprindea ur
me de moloz, mormîntul fiind jefuit anterior 
dezafectării acestui spaţiu. Ca inventar s-a 
recuperat un singur bumb din argint. 

5intetizînd cele prezentate vom încerca o 
etapizare a evoluţiei monumentului, integra
rea sa în epoca de maximă înflorire a ar
hitecturii religioase de la sfîrşitul secolului 
al XV 1-lea şi începutul secolului următor, 
precum şi relevarea semnificaţiei pronaosu-
1 ui, ca spaţiu funerar, cu rol determinant im
pus de viziunea a ctitorului. 

Faza iniţială de construcţie, anul 1572, 
marcat în pisanie, apare confirmat şi arheo
logic prin descoperirea a două monede, 
aruncate în şanţul de fundaţie al altarului, 
emise de Ferdinand al Austriei, În anii 
1546 şi 1547. La acel moment, anul 1572, 
mănăstirea cuprindea construcţia bisericii şi 
turnul clopotniţă, ale cărui fundaţii şi porţiuni 
din elevaţie au fost cercetate în secţiuni le 
5.6 şi 5.8. 17 Revenind la edificiul bisericii, 
acesta reproduce, la scară modestă, planul 

obişnuite ş i cu puternice urme de uzură, ce a foţt sur
pr i nsă în spaţ i ul ziduri lor cu parapet la -0, 28 m (faţă 
de nivelul actual de călcare) , ca în restu l pronaosului, 
naos ş i altar, aceasta să coboare la -0,40 m. Primul 
strat de tencuială aplicat pe pereţii interiori a i bisericii, 
ca şi pe latura i nterioară a fostulu i parapet, f ără urme 
de p i ctură , cobora la nivelul aceste i pardosel i. Cores
punzător acesteia s-au descoperit şi golurile i ntrărilor 
în pronaos (accesul în spaţiul cu parapet se realiza prin 
intermediul unei trepte) şi naos (deschiderea zidului 
despărţ i tor dintre naos ş i pronaos, actualmente lărgită, 
se poate reconstitu i datorită lăcaşului de prag). 

17 Cercetările arheolog ice din cea de-a doua cam
panie (anul 1976) s-au concentrat în zona de nord-vest 
a incintei, delim itînd traseul pr im ului turn clopotniţă, 
care a fost zidit î n aceeaşi etapă con divă cu b iserica. 
Dimensiu nile e xterioare ale turnu lL 1 de 6 x 8 m, iar 
grosimea zidurilor de 1, 10 m ( in•1estigaţia a evidenţiat 
păstrarea unor porţiuni din e le vaţ i e de circa 0,60 
m, aceasta, spre deosebire de biserică , fiind realizată 
din cărămizi simple, nesmălţuite . Tn momentul funcţionă
rii biserici i cu acest turn clopotniţă s-a construit şi un 
zid de incintă (pi. 111 ), lat de 0,70 m şi lucrat tot d in 
cărămidă , al cărui traseu pe latura de vest nu a fost 
urmărit decît pe di stanţa de 18 m, de aici începînc:i 
zona cimitirului actual (fig. 16 şi 17) 

62 

Fig. 14. Plomba creată în urma dezafectăr i i abs id io
lei. 

episcopalei de la Argeş, diferenţa constînd 
În modul de realizare a boltirii pronaosului 
cît şi de rezolvare inedită a spaţiului fune
rar, prin crearea absidiolei, pe latura de 
sud. Această dispoziţie planimetrică poate 
fi urmărită În două imagini ale monumentului 

Fig. 15. Fundaţia şi asize din elevaţia primei clopotni
ţe. 

Fig. 16. Fundaţia primului zid de incintă, în fundal se 
observă cel de-al doilea zid de inc i ntă. 
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MĂNĂSTIREA COBIA 1976 S VII 
Legenda 

Fundaţie 
zid incintă I 

~ Strat pămint cenu?iu lutos 

tT-:7':'1 Pămint negricios nivel 
L:.:::....A funct1onare bisencă. şi turn 
~ Strat mort-ar nivel 
L.2] constructie biserică ?I turn 

~ PAmînt cast aniu nivelare 
('.'.___LJ peste demolare zid ş1 turn 

~Mortar. fragmente cAră mi_dA, . . _ 
~ nivel construcţie turn li şi zid 1nc1nta 
~ Pămînt nivel 
~ funct 1onare turn li 

f4P-::;J Strat demolare turn I 
~ zid inc intă 

l/"b7.J Strat vegetal , fragmente 
~ cărămida şi mortar 

ce oferă detalii asupra aspectului iniţial al 
bisericii. Avem în vedere, vechile uşi din 
lemn, a căror decoraţie le încadrează în se
co lul al XVI-iea (fig. 11 ). În reg istrul superi
or, sub o revărsare de flori, apare sculptată 
silueta bi sericii, privită dinspre vest şi 
sud, cu cele patru turle, dar şi cu marcarea 
abisidiolei, pe sudul pronaosulu i (fi g . 12). A 
doua imagine, inedită pînă la realizarea 
acestor cercetări, o constituie desenul din 
timpanul unei firide de pe latura de vest, 
ce redă extrem de schematic înfăţişarea bi
sericii, pe desfăşurarea principalelor compo
nente. Urmărind fotografia, cele trei cruci 
perfect vizibile ar indica turlele bisericii (cele 
două mici se suprapun}, iar crucea din stîn
ga, jos, turnul clopotniţă (fig. 13). 

În ceea ce priveşte mormîntul descoperit 
în absidiola pronaosului, considerăm a fi al 
ctitorului, boierul Badea Boloşin, mănăstirea 
Cobia fiind singura sa ctitorie cunoscută do
cumentar. Boier puternic, acesta apare pen
tru prima dată menţionat în hrisoave în anii 
1529 şi 1530, ca boier fără titlu 18

• Tot fără 
titlu îl întîlnim între anii 1536-1540, 1 9 ca 
în 1544 să devină mare pitar, 20 şi stolnic în 
1546 21

• în timpul urcării pe tron a lui Mircea 
Ciobanul, între 1546 şi 1568, Badea Boloşin 

1s D.l.R ., B. Ţara Românească, veac XVI, voi li , 
(1526-1550), Bucureşti, 1951, nr. 67 ., p. 67 . 

19 Ibidem, nr. 203, p. 209. 
20 Ibidem, nr. 322, p. 315. 
21 Ibidem, nr. 348, p. 337 . 

PI. 111. Profilul peretel ui de sud al se cţ iu n ii S VI li 

nu mai apare menţionat în actele vremii, lu
înd probabil drumul pribegiei în Transilva
nia, ca apoi să devină unul din sfetn i ~ii de 
încredere ai lui Alexandru al 11-lea Mircea: 
( 1 O iulie 1568-1 februarie 1570), vistier; 
(22 martie 1570-25 noiembrie 1576), mare 
stolnic 22 , fapt ce dovedeşte că familia sa era 
apropiată de această ramură a Drăcuieşti
lor, un Badea comis fiind atestat documentar 
în timpul lui Vlad Ţepeş, ca partizan al aces
tuia. 23 

Dispărînd din viaţă în jurul anului 1576 
(din anul următor nu mai este menţionat î n 
documente, locul de mare stolnic în divanul 
ţării fiind preluat de boierul Horvarth, iar sin
gur ginerele său, Radu din Cepari, fost mare 
comis, va reprezenta interesele socrulu i său 
într-un lung proces purtat pentru moşia Bă
deşti-Argeş}, Badea Boloşin apucase să-şi va
dă terminată ctitoria, ale cărei frumuseţe şi 
originalitate confirmă marile posibilităţi fi
nanciare de care s-a bucurat acest boier în 
ultimii ani ai vieţii sale 24

• 

22 Vezi Usta dregătorilor din sfatul domnesc al Ţăr ii 
Româneşti , în secolele XV-XVI I I, în «Studii ş i ma
teriale de istorie medie,» I V, 1960, p . 572, 573, 
575, 577 . 

23 N. Stoicescu, op. cit., p . 30 
2• Date despre boierul Badea Boloşin apar şi în lu

crarea lui Pavel Chihaia, Din cetăţile de scaun ale Ţăr ii 
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Fig . 17. Lespedea de piatră ce o atribuim lui Bad " a 
Boloşin . 

Momentul dezafectării absidiolei şi închi
derea spaţiului rămas gol corespund cu aşe
zarea celei de-a doua pardoseli, tot de că
rămidă, surprinsă pînă în plomba nou creată. 
(fig. 14). La interior, în faţa acesteia s-a des
coperit un mormînt M.3, nederanjat, a cărui 
groapă suprapune, parţial, groapa jefuitori
lor mormîntului din absidiolă. Groapa lui 
M.3 taie şanţul de fundaţie al plombei, iar 
umplutura lui cuprindea multe fragmente de 
cărămidă, unele smălţuite, şi moloz. Momen
tul funcţionării pardoselii a doua este datat 
de 2 monede, ce aparţin mormintelor M.1 
şi M.2, monede turceşti, emise de Ahmed 
a I 111-lea ( 1727 şi 1730 25

), astfel că reparaţia 
bisericii în urma dărîmării absidiolei (funda
ţia acesteia prezenta fisuri accentuate) ar fi 
avut loc în jurul anului 1680, ipoteză bazată 
pe o scrisoare a patriarhului Partenie al Ale
xandriei ce întărea lui Pîrvu Cantacuzino 
dreptul de ctitor al mănăstirii Cobia, pentru 
unele reparaţii aduse acesteia 2

b. 

Româneşti (capitolul: Hrisovul din 13 noiembrie 1618 
pentru ctitoria voievodului Nicolae Alexandru), Bucu 
reşti 197 4, p . 273-305. 

Atribuim lespedea de piatră, descoperită cu prilejul 
ultimelor cercetări în lata altarului, ctitorului acestei mă
năstiri, boierul Badea Boloşin . Cu dimensiunile de 
1,59 x O, 79 x O, 17 m, această lespede are un chenar cu 
o decoraţie simplă , qeometrică, restul cîmpului fiind 
complet şters (fig. 1 / ) . 

2s Monedele descoperite în cele două campanii de 
săpături (1975 şi 1976) au fost predate Cabinetului nu
mismatic al Academiei (acum în patrimoniul Muzeului 
Naţional de Istorie a României) şi identificate de cer
cetătorul Octavian 1 liescu. 

20 G . Potra, op. cit„ p. 6. 
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Cea de-a treia etapă de modificări este 
legată de prăbuşirea bolţilor, renunţarea la 
spaţiul dreptunghiular cu parapet şi lărgirea 
zidului despărţitor dintre naos şi pronaos, 
etapă ce se situează cronologic post Ahmed 
al 111-lea, deci în a doua jumătate a secolului 
al XVlll-lea 27

• 

Ultima etapă o constituie reparaţia adusă 
jumătăţii de nord a altarului şi naosului, dă
rîmată în urma cutremurului din 1883, cînd 
biserica primeşte un distonant contrafort pe 
latura de nord şi un iconostas de zid. 

Inspirată ca plan şi compoziţie direct din 
modelul oferit de biserica episcopală de la 
Argeş, dar adaptată şi realizată conform pro
gramului solicitat de ctitor, posibilităţilor lui 
materiale şi iscusinţei meşterului arhitect, bi
serica mănăstirii Cobia este construită la sfîr
şitul unei perioade a cărei trăsătură dominan
tă în arhitectura Ţării Româneşti a fost con
tinua preocupare în adoptarea şi crearea 
unor forme care să răspundă cît mai deplin 
necesităţilor marii feudalităţi. 

Legat de aceste căutări, una din probleme
le clasei dominante a fost găsirea unei for
mule de rezolvare a spaţiului funerar, izvorî
tă din dorinţa de a se ajunge la un loc de 
înhumare bine determinat, dar care să nu 
afecteze buna desfăşurare a cultului religi
os. Şi cum asupra altarului şi naosului nu se 
puteau aduce modificări, datorită importanţei 
rolului lor liturgic, pronaosul va căpăta tot 
mai mult destinaţia de încăpere funerară, 
asupra lui intervenind inovaţiile sau adop
tarea unor influenţe străine, diferit realiza
te, în funcţie de programul şi viziunea ar
tistică a categoriei solicitante (domn sau 
boier). 

Dacă în secolele XI V-XV înhumările nu 
se practicau într-un loc strict delimitat, al
ternînd între naos şi pronaos, spre sfîrşitul 
secolului al XV-iea şi începutul secolului ur-

17 În acest moment, mănăstirea a fost avariată de un 
puternic cutremur, ocazie în care turnul clopotniţă şi 
zidul de incintă se prăbuşesc, urmînd lucrările de con
strucţie ale actualei clopotnije, cu aceleaşi d imensiuni, 
dar amplasată mai spre vest şi cu un nou zid de incintă , 
care modifică conligurajia inijială a zonei de nord în 
sensul micşorării ei . Menjionăm că anterior momentului 
înălţării acestui ansamblu monastic, cercetările au evi
denjiat existenja în zona de nord-vest a unui orizont 
de locuinje de supralajă, unele tăiate de lundafiile pri
mului turn clopotniţă, care, pe baza materialului ceramic 
descoperit pe podina lor, s-au datat în secolele 
XV-XVI. Această aşezare cu caracter rural îşi încetează 
existenta în urma unui incendiu . 
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mător, amplasamentul lor se va stabili de
finitiv în pronaos. Formula care este abia 
schiţată la biserica lui Radu cel Mare, de la 
mănăstirea Dealu, unde întreg spaţiul funerar 
este creat prin introducerea în zona estică 
a pronaosului a unui înalt arc semicilin
dric, cu rol de susţinere a celor două turle 
mici dinspre vest, ajunge în 1517, la Argeş 
la o realizare deplină, clară şi funcţiona
lă, în ctitoria lui Neagoe Basarab, prin su
pralărgirea pronaosului şi introducerea în in
teriorul acestui compartiment a celor 12 
stîlpi, care separă locurile afectate înmormîn
tări lor (culoarele nord şi sud} de spaţiul cen
tral destinat circulaţiei. 

La mănăstirea Căluiu (jud. Olt}, în 1588, 
apoi la Strîmba (jud. Gorj), marcarea pro
naosului ca încăpere funerară se rezolvă 
prin supraînălţarea acoperişului, în dreptul 
acestui compartiment baza turlei naosului re
liefîndu-se în maniera turlelor moldove
neşti 28

• La schitul Turbatele (jud. Ilfov} 
biserică zidită la sfîrşitul secolului al 
XV 1-lea, ca ctitorie boierească, locul special 
pentru înhumări a fost creat prin săparea a 
două nişe, ce amintesc de arcosoliile de la 
unele mănăstiri din Moldova, cu diferenţa 
că acestea nu sînt nişte tainiţe scurte şi joase 
ci, prin dimensiunile lor măresc încăpe
rea 29

• 

Revenind la biserica mănăstirii Cobia, ori
ginalitatea şi ineditul ei constau nu numai 
in adăugarea unui loc pentru înhumări bine 
narcat, atît în plan cît şi în elevaţie, dar şi 

28 C. Moisescu, A avut pronaosul Coziei un nivel su
perior? în M . l.A. 1, 1982, p. 40-44. 

29 C. Pillat, Biserici de plan dreptunghiular in Ţara 
Românească în secolul al XVI-iea , în «Studii şi cercetări 
de istoria artelor» seria Artă plastică, 2, 1971, p . 
230-232. 

JO N . Ghika-Budeşti, op. cit., p . 23. 

prin maniera singulară de împodobire a fa
ţadelor ei, ce-i conferă aspectul unui «uriaş 
chivot din smalţ», iar meşterul care a ridi
cat-o merită înaltă laudă pentru că a îndrăznit 
să se inspire de la cel mai frumos model 
pe care îl avea şi pentru că a reuşit, cu mij
loace mult mai mici în limitele unui program 
mult mai modest, să facă totuşi o lucrare de 
artă atît de originală 30 • 

LUMINIŢA DUMITRIU 

Resume 

L'investigation archeologique ă l'ancien monastere 
Cobia (le district de Dîmovitza) a apporte de donnees 
nouvelles concernant l'evolution planimetrique de 
l'eglise et Ies changements survenus dans l'enceinte 
du monastere. A la fin du XV 1-ieme siecle l'ensemble 
monastique contenait une eglise qui reprenait en lormes 
simpliliees le plan et l'elevation de l'eglise de Neagoe 
Basarab de Curtea de Argeş, avec une tour sur le nef 
et trois tours sur le pronaos. L'originalite vient avec 
la creation a l'interieur du pronaos d'un espace rec
tangulaire, sorte de petit porche aux coins duquel ii 
y avait des pilliers ou d'arcs destines a soutenir la tour 
principale sur le pronaos. Un autre element inedit revelă 
par la recherche archeologique c'est la maniere de con
cevoir l'espace funeraire, en creant un nouveaux com
partiment au sud du pronaos, une absidiole ou lut 
enterre le fondateur de l'eglise, le boyard Badea Bo
loşin, grand dignitaire ă l'epoque d ' Alexandre 111 . Ce 
sont aussi ses fa<;ades toutes en briques emaillees aux 
tons de jaune, vert, bleu et brun-rougeâtre, replique 
originale ă la polychromie murale de Moldavie, qui 
rendent l'eglise du monastere Cobia unique dans l'an
cienne architecture roumaine. 
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O PIATRĂ DE MORMîNT DE LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XVII-LEA 

Marele incendiu din 1847 care a pustiit 
o jumătate din oraşul Rîmnicu-Vîlcea a dis
trus în bună parte şi complexul Episcopiei . 
Incendiul precum şi refacerile radicale ale 
bisericii şi palatului episcopal în vremea 
episcopului Calinic au dezafectat numeroase 
elemente de pietrărie, care după un oarecare 
timp, au intrat întîi în colecţiile Seminarului 
din Rîmicu-Vîlcea, trecînd după desfiinţa
rea acestuia în patrimoniul muzeului din lo
calitate. 

între aceste piese o piatră de mormînt, 
păstrată fragmentar, dar deosebit de intere
santă din punct de vedere al vechimii şi exe
cuţiei a putut fi întregită cu alte două frag
mente în urma cercetărilor efectuate în la
pidariul mănăstirii Cozia. În urma întregirii 
a putut fi citită următoarea inscripţie în limba 
slavonă: 

«[în] zilele lui Io Radu Voievod.„ [a ră
posat] Stan„. în anul 7111 (1603) s-a scris 
piatra în luna ocombrie 5 zile, în anul 
7„. a scris meşterul„» 

Piatra de mormînt, operă a unui meşter 
al cărui nume nu s-a păstrat, este cioplită 
din gresie de Jiblea-Călimăneşti într-unul din 
atelierele care au funcţionat pe lîngă mă
năstirea Cozia. Plecînd de la considerentul 
că preţul unei astfel de pietre tombale era 
deosebit de mare în epocă, fiind accesibil 
doar unei categorii sociale restrînse şi de 
la realitatea că privilegiul de a fi înhumat 
într-un loc de vază ca biserica episcopală 
se cîştigă prin danii substanţiale, putem afir
ma că personajul căruia îi aparţinea această 
piatră funerară beneficia de o situaţie socială 
şi economică de excepţie. 

Putem stabili data decesului plecînd de 
la folosirea în cuprinsul inscripţiei o dată a 
anului 7111 şi a doua oară a altui an 7„., 
repetarea primului fiind lipsită de sens, di
ferenţierea se face în acest caz doar prin 
lună şi zi şi plasează evenimentul în ultima 
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lună a anului calendaristic bizantin 7111, res
pectiv august 1603. 

Pentru identificarea personajului pentru 
care a fost executată această piatră de mor
mînt urmează să căutăm în documentele 
epocii o persoană în al cărei nume să fie 
inclusă particula STAN, care să fie donator 
la Episcopia Rîmnicului şi care să fi decedat 
înainte de 1 septembrie 1603. 

În acest sens informaţii edificatoare aduce 
hrisovul din 28 decembrie 1603 prin care 
domnitorul Radu Şerban întăreşte jupîniţei 
Calea din Brâncoveni, sora viitorului domn 
Matei Basarab, satul Piria din judeţul Me
hedinţi, din care cităm: «„. dă domnia mea 
această poruncă„. jupînifei Calea de la Brân
coveni„. ca să-i fie satul Piria din judeţul Me
hedinţi, pentru că acest sat a fost al jupîniţei 
Calea moştenire a ei de la jupîn Danciu fost 
mare vornic, părintele jupîniţei Calea. Apoi 
jupînului Danciu i s-a întîmplat moarte în 
Ţara Ungurească 1 şi a avut mare nevoie în 
ţară străină din sărăcie şi n-a avut cu ce 
să-l pomenească la moartea lui, iar doamna 
Stanca ea s-a întîmplat acolo şi n-a vrut 
să-l lase pe acest boier fără slujbă şi fără 
pomeni la moarte, ci a dat şi a cheltuit 
8.000 aspri gata, dar apoi doamna Stanca ia
răşi s-a întîlnit cu jupăniţa Calea şi i-a cerut 
asprii, însă jupăniţa Calea n-a avut asprii să 
plătească ci a pus acel zălog la doamna Stan
ca şi l-a ţinut multă vreme pînă a venit în 
ţară în zilele domniei mele, la Episcopie la 
Rîmnic şi a trimis doamna Stanca după acei 
aspri. Apoi jupîniţa Calea, cînd a văzut car
tea doamnei, în acel ceas a trimis de olac 
toţi asprii, dar cînd au ajuns cu asprii, doam-

1 Mort la Alba Iulia la 12 februarie 1595. Osemintele 
sale au fost aduse şi reînhumate la Arnota prin grija 
fiului său Matei Basarab . cf. N. Stoicescu, Dicţionarul 
marilor dregători din Moldova şi Ţara Românească, 
Bucureşti, Edit . Ştiinţifică şi Enciclopedică , 1971, sub 
voce. 

1 Bale spătarul din Cîrjocleşti, vărul doamnei Stanca, 
cf. N. Stoicescu, op. cit ., sub voce . 
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na Stanca murise de ciumă, iar banii i-a luat 
Bale spătarul 2 şi i-a cheltuit la moartea doam
nei Stanca la înmormîntarea ei. Şi a răscum
părat acel sat Piria cu aspri 8.000, aspri gata 
înaintea părintelui Efrem de la Rîmnic„. şi 
înaintea mamei doamnei Stanca, Maria că
lugăriţa şi înaintea doamnei Florica„.» 3• 

Din documentul citat mai sus rezultă că 
decesul doamnei Stanca a survenit înainte 
de data de 28 decembrie 1603. Dacă ţinem 
cont de faptul că pînă la emiterea documen
tului de către cancelaria domnească, în mod 
obiectiv, s-a scurs o perioadă însemnată de 
timp necesară întocmirii zapisului de primire 
a bani lor de către Balea spătar, transmiterii 
acestuia jupînifei Calea şi înaintarea lui spre 
judecata domnească, timp ce nu putea fi mai 
scurt de cîteva luni, se plasează data morţii 
la începutul toamnei anului 1603. 

în acelaşi context trebuie menţionat şi do
cumentul din 1627 care întăreşte satul Plă
viceni Episcopiei de Rîmnic, sat dăruit de 
doamna Stanca pentru «pomana» acolo «un
de zac oasele ei» 4 • 

Rezumînd, doamna Stanca, donatoare la 
Episcopia Rîmnicului, a murit în a doua ju
mătate a anului 1603 şi a fost înmormîntată 
în biserica de aici. 

În virtutea acestor coincidenţe întregirea 
inscripţiei după cum urmează «În zilele lui 
Io Radu Voievod.„ a răposat doamna Stanca 
soţia lui Mihail Voievod în luna„. x zile în 
anul 7111 (1603) s-a scris această piatră în 
luna octombrie 5 zile în anul 7112. A scris 
meşter.„» pare mai mult ca probabilă, im
punînd atribuirea pietrei de mormînt doam
nei Stanca, soţia lui Mihai Viteazul. 

În acest fel se întregeşte informaţia biblio
grafică privind familia marelui domnitor, iar 
seria preţioasă a pietrelor tombale de la în
ceputul secolului al XV 11-lea se îmbogăţeşte 
cu o nouă piesă, ce-şi găseşte un loc demn 
alături de pietrele de mormînt ale lui Stroe 
Buzescu de la Stăneşti - Lunca, a Teodorei 
- Teofana de la Cozia, a lui Theodosie Ru
deanu de la Flămînda, sau cele ale familiei 
Ruceanu de la Ruda - Berciociu. 

FLOREA PAVEL MIRCEA 

3 Documente privind istoria României, Veacul 
(VII , Seria B. Ţara Românească, voi I, doc 115 p . 
105-106. 

4 Alhanasie Mirenescu, Sfînta Episcopie a eparhiei 
Hmnicului Noul Severin în trecut şi acum, Bucureş
i, 1906, p. XCV, nota 4; Documenta Romaniae Histo
ia, Sena B. Ţara Românească, voi. XX I, doc. 203, 
). 354-357. 

Resume 

L'etude et l'interpretation des inscriptions graves sur 
une pierre tombale partiellement gardee dans Ies col
ledions du Seminaire de Rîmnicu-Vîlcea, completee par 
deux auire lragments suite aux recherches eflectuees 
au lapida1re du monaslere Cozia, a permis ă l'auteur 
l'ident1fication de la tombe de la princesse Stanca, epou
se de M1chel le Brave . 

La decouverte enrichit l ' i nformat1on bibliogralique 
concernant la familie du prince-regnant a1ns1 que la col
led1on des pierres tombales datant du debut du 
XVll-1eme s1ecle . 
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Metodologii şi tehnici de lucru 

RESTAURAREA PICTURII LA BISERICA DE LEMN DIN TECHIRGHIOL 

Datorită stării foarte avansate de degrada
re a picturii, am fost invitaţi la Techirghiol 
cu misiunea de a interveni printr-o acţiune 
de salvare asupra monumentului maramure
şan din lemn (fig. 1 }, transportat aici după 
ce cunoscuse mai multe mutări de-a lungul 
timpului. 

Problema restaurării acestei biserici a com
portat multe discuţii, punîndu-se şi întreba
rea dacă în stadiul avansat de degradare în 
care se află pictura se mai poate salva, exis
tînd chiar păreri că ea este irecuperabilă. 
Totuşi, după o analiză judicioasă a picturii 
monumentului şi după numeroase teste, s-a 
decis restaurarea picturii, lucrare ce a fost 
executată între anii 1981-1983, de către pic
torii resta.uratori Gheorghe Ciobanu şi Var
vara Ionescu. 

Vom împărtăşi modul în care a fost gîn
dită, în acest proces, folosirea unui material 
organic cda rece» şi rezultatele obţinute, 
avînd în vedere dictonul latin Primum non 
nocera (în primul rînd nu vătăma}, precum 
şi principiile de restaurare, mai ales reversi
bilitatea. 

Mai întîi vom da unele date privind is
toricul şi arhitectura acestui monument ce da
tează din secolul al XVI 11-lea, neconsemnat 
în izvoarele de specialitate. 

Plasată în curtea sanatoriului preoţesc din 
Techirghiol, biserica de lemn menţionată este 
parte integrantă a unei bogate civilizaţii în
florite pe pămîntul ţării noastre. 

Se ştie că în toate zonele Transilvaniei, 
dar cu precădere în Maramureş, meşterii ţă
rani prelucrau lemnul creînd adevărate ope
re de artă. O mărturie în acest sens este şi 
această biserică de lemn, al cărei echilibru 
în proporţii şi coordonate cuprinde Jntreg 
ansamblul, de la vîrful turlei pînă la ba
ză. 
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Construită în nordul Transilvaniei, în lo
calitatea Vişeu de Sus, judeţul Maramureş 
(după cum reiese din puţinele documente 
ce le deţine}, biserica nu a rămas pe locul 
de baştină ci a parcurs un drum lung, fiind 
mutată mai întîi, în anul 1920, pe Valea Pra
hovei, la Stîna Sfînta Ana, lingă Sinaia, unde 
a stat pînă în anul 1951, cînd a fost mutată 
în Dobrogea, pe malul lacului Techirghiol, 
strada Ovidiu nr. 5, aici servind ca lăcaş pen
tru monahiile schitului de maici de la sanato
riul preoţesc. Prin noua aşezare ea devine 
şi un punct de atracţie pentru turişti. 

Presupunem că biserica a fost ridicată 
înainte de 1750, anul menţionat fiind cel prin 
care se datează executarea uşilor împără
teşti, înscris în medalioanele ce reprezintă 
Buna-Vestire (fig. 2} şi în inscripţia (medalio
nul din stînga} scrisă în româneşte cu litere 
chirilice. 

În naos, pe pereteie de vest, dreapta, 
.într-un panou mic, a existat o inscripţie-pi
sanie, azi distrusă, din rîndurile care o al
cătuiau rămînînd doar cîteva litere răzle
ţe, prea puţine pentru a putea deduce restul 
cuvintelor. O altă inscripţie, găsită în pros
comidie, scrisă cu litere latine, ar fi adus, 
de asemenea, noi date dacă n-ar fi fost în 
aceeaşi stare de degradare avansată. 

Edificiul religios, prin structura sa monu
mentală, prezintă o unitate stilistică construi
tă pe elemente verticale şi se detaşează din 
ansamblul construcţiilor de zid ale sanatoriu
lui ce-l încadrează. Aşezat pe un soclu de 
piatră cu diferenţă de nivel (fig. 1 }, prezintă 
spre sud un pridvor deschis de dimensiuni 
reduse, mai restrîn s decît pronaosul, prevă
zut la partea superioară cu o fleşă cu strea
şină dublă, iar pe latura de est a pridvorului 
cu o scară de acces. Menţionăm pe baza in
formaţiilor obţinute la faţa locului că pridvorul 
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a fost anexat la ridicarea bisericii în această 
localitate. 

Pronaosul susţine un turn-clopotniţă cu o 
înălţime de 10,55 m, compus dintr-un foişor 
cu arcade, remarcîndu-se printr-un ornament 
decorativ decupat, completat cu o fleşă care 
îi anunţă prezenţa din depărtare. Pornind de 
la creasta acoperişului, şiţa distribujtă 
printr-o textură zimţată, continuînd în rînduri 
suprapuse, asemănătoare aşezării solzilor de 

Fig. 1. Biserica de lemn din Techirghiol. 

peşte, conturează un acoperiş ale cărui pante 
de est şi vest urmăresc forma pentagonală 
a absidelor. 

Nava bisericii este ridicată din bîrne de 
lemn de stejar aşezate orizontal şi încheiate 
în coadă de rîndunică. 

Din grosimea bîrnelor ce înconjură mo-
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Fig . 2. Partea superioară a uşilor împărăteşti, medalioa
nele cu inscripţia şi datarea executării uşilor. 

numentul, cu retragerea absidei pentagonale 
a altarului, se desprinde brîul median, . un 
frumos basorelief al unei funii răsucite, cu 
o mică întrerupere pe peretele de nord, în 
dreptul pronaosului, unde fusese proiedată 
o uşă de acces. 

Din pridvor, prin portalul încrustat cu ele
mente decorative, se trece în interior, planul 
bisericii avînd trăsăturile esenţiale ale mo
numentelor de lemn tradiţionale din Tran
silvania (fig. 3). Tipul de plan este în formă 
de navă cu cele trei spaţii, avînd lungimea 
interioară de 10,25 m, lăţimea de 4 m şi înăl
ţimea de 4,56 m. 

Pronaosul absidat, pentagonal, prezintă o 
suprafaţă redusă la jumătatea naosului şi de
limitată printr-un perete tîmplă. Partea in-

Fig . 3. Planul biserici i. 
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ferioară este prevăzută cu două deschideri 
mari, gen ferestre spre naos, pentru vizibili
tate şi acustică, iar între ele cu o deschidere 
de acces în naos. 

Pe peretele de vest, iniţial, a fost o fe
reastră, ulterior suprimată. 

Nava naosului rămîne ca lăţime aceeaşi, 
în continuarea pereţilor pronaosului. Forma 
ei dreptunghiulară este adusă aproape de 
pătrat prin aşezarea tîmple i spre interiorul 
naosului, creîndu-se în acest fel cele două 
nişe, spre nord proscomidia şi spre sud dia
coniconul. Cele două spaţii sînt conturate 
spre absida pentagonală a altarului prin re
tragerea în interior în plan vertical a pereţilor 
şi în plan orizontal prin îngustarea simetrică 
a absidei altarului. Pe pereţii de nord şi sud 
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Fig . 4. Pronaos , peretele de vest; ansamblu după restaurare, cu inscripjia comanditarului . 

ai naosului, în vecinătatea tîmplei, sînt pla
sate ferestrele. În absida altarului, pe pereţii 
de est şi sud se află de asemenea, alte două 
ferestre. 

Cele trei spaţii, pronaosul, naosul şi absida 
altarului, susţin bolţi semicilindrice situate pe 
aceeaşi axă a monumentului. 

Datorită faptului că deschiderea boltilor 
este mai mică decît lăţimea spaţiilor, susţine
rea lor este realizată prin aşezarea unor 
grinzi (în număr de şapte) suprapuse în trep
te, sprijinite pe grinda marginală de ba
ză, aşezată de-a lungul pereţilor, creînd în 
acelaşi timp o supraînălţare a bolţilor. în na
os, în apropierea tîmplei pronaosului, des
chiderea bolţii este susţinută şi de o grindă 
mai mare. În absida altarului grinzile prin 
interior sînt mascate cu scînduri aşezate în 
aceiaşi înclinare spre grinda de bază de pe 
marginile pereţilor laterali. Extremele bolţi
lor, în absida altarului est şi pronaos 
vest, se opresc deasupra grinzilor suprapuse 
şi se închid printr-un perete drept, decupat 
pe forma semicilindrică a bolţilor. 

Alcătuirea pereţilor şi bolţilor din interior 
a fost executată din scînduri şi bîrne 
dintr-o altă esenţă de lemn decît cea folosită 
in exterior. După caracteristicile respective 
se poate spune că lemnul este un conifer, 
o esenţă de lemn mult folosită în Transilvania 

la suporturi de icoane şi alte obiecte de 
cult. 

La asamblarea scînduri lor care formează 
suprafaţa de pictat, pentru crearea unei con
tinuităţi şi etanşeizări, ca suport al stratului 
pictural, au fost lipite fîşii de pînză din 
in, precum şi altele mai noi dintr-o ţesătură 
de cînepă şi bumbac, late de 3-6 cm. 

Scîndurile au fost acoperite cu grund, strat 
intermediar preparat din carbonat de calciu 
(var stins), material determinat şi confirmat 
prin analize de laborator, avînd o grosime de 
cca 0,5 mm, peste care s-a desfăşurat pictura 
propriu-zisă, pelicula de culoare care poartă 
actul creator, executată într-o «tempera cla
sică», pigmenţi şi liant emulsie, componente 
structurale care au creat o tehnică ce a oferit 
transparenţă şi prospeţime culorilor juxtapu
se. Gama cromatică este din albastru, ro
şu-cinabru, roşu-caram1z1u, galben, 
verde-smarald, negru, alb şi semitonuri de 
ocru, brun, gri şi roz. 

Din inscripţiile găsite pe unele panouri re
iese că pictura a fost executată prin contribu
ţia mai multor ţărani comanditari (exemplu 
panoul din pronaos cu scena «Ispita lui 
Adam şi Eva» (fig. 4) şi inscripţia de pe uşile 
împărăteşti de care s-a mai amintit. 

, AY(CT .l\lrt<Plr AAY °'1JTJ'T 1f1Af:P i'.At<06 

Pictarea interiorului acestui lăcaş de cult 
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din lemn a fost făcută de ţăranii pictori, cum 
li se spunea la vremea lor «zugravii de sup
ţire», care au demonstrat, şi de această dată, 
marea lor înzestrare. 

Prin realizarea ansamblului pictural distri
buit pe pereţii bisericii, zugravul a contribuit 
la marcarea atmosferei religioase şi a comuni
cării directe prin temele iconografice luate 
din textele biblice şi adaptare creativ la viaţa 
laică ca îndrumări morale pentru privitor. 

Tn prezentarea iconografică se remarcă 
mai multe stiluri de lucru, de unde rezultă 
că a fost pictată de mai mulţi zugravi, care 
au reuşit să-şi exprime virtuţile plastice, stilul 
propriu şi personalitatea în creaţiile lor. Ele 
se caracterizează ca mijloc de exprimare 
printr-un desen cu linii generice în redarea 
figurilor, a siluetelor şi veşmintelor cutate şi 
prin soluţii compoziţionale cu susţinerea unei 
cromatici deliberate, sau cu introducerea de 
elemente din viaţa înconjurătoare, ca peisa
je, arhitectură şi costume, cu sublinierea cro
maticii prin contururi. 

Pictura de pe panourile de la ferestrele 
din naos spre tîmplă se presupune a fi mai 
recentă, judecînd după execuţia ei direct pe 
scînduri, imprimînd un aspect de lemn mai 
nou, în culori păstoase şi întunecoase, rea-
1 izarea personajelor apărînd într-o viziune 
monumentală. Toate aceste aspecte duc la 
ipoteza pierderii scîndurilor pictate originale 
şi înlocuirea lor ulterior, probabil la una din 
mutările monumentului. 

Compunerea scenelor a fost realizată prin 
împărţirea suprafeţei de pictat în panouri de 
dimensiuni aproape egale între ele, înscrise 
în registre suprapuse, delimitate de coloane 
pictate, cu motive geometrice şi vegetale sau 
rame cu profil aplicate. Ansamblul compoziţi
onal se bazează pe linii drepte, perpendicu
lare, intervenind puţine modificări între 
ele. 

Scenele sînt relativ mari, aerate, echilibra
te în amplasarea personajelor, dar mai puţin 
realizate în raport unele cu altele. 

Fundalul scenelor, ca elemente de ca
dru, este completat cu cetăţi cu ziduri cre
nelate, case sau turnuri de apărare, amintind 
de pictura tradiţională bizantină. 

Costumele prezintă elemente tradiţionale 
sau inspirate din realităţile vremii, locale sau 
străine. 

Tradiţia post-bizantină ca mod de exprima
re artistică n-a scăpat nici în acest caz de 
influenţele catolice, baroce, caracteristice 
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timpului, compoziţiile fiind îmbogăţite prin 
intercalarea elementelor decorative vegeta
le, flori, fructe, prin linii contorsionate sau 
circulare. 

Programa iconografică a bisericii depăşeş
te intenţia ce ne-am propus-o în prezentul 
articol, rămînînd subiectul unei alte expu
neri. 

Desfăşurarea ansamblului compoziţional, 
cromatica, iconografia şi alte amănunte nu 
s-au putut urmări decît după ce a fost res
taurată pictura monumentului, deoarece, pe 
lîngă stadiul avansat de degradare, putem 
spune chiar dezastruoasă, stratul acoperitor 
de fum, praf şi alte particule din atmosfe
ră, transformat într-o crustă opacă şi întune
coasă, nu permitea citirea gramaticii ilustra
tive. 

Tn crearea unei opere un rol important are 
şi alegerea materialelor folosite, cu dozarea 
şi modul lor de prelucrare, prin care se rea-
1 izează, într-o măsură mai mică sau mai mare, 
rezistenţa lor în timp şi forţa de coeziune 
a întregului ansamblu structural al ope
rei, felul în care ele se acordă şi se aco
modează între ele şi apoi atmosferei înconju
rătoare. 

Pictura bisericii din Techirghiol a cunoscut 
însemnate degradări fiind supusă unor în
cercări de toate felurile (mutări, cu demonta
rea şi remontarea monumentului; acomoda
rea la diferitele schimbări atmosferice zonale 
din ţară), urmate de modificări survenite la 
materialele componente ale picturii al căror 
caracter în timp s-a schimbat datorită perisa
bilităţii al materialelor, astfel încît elasticita
tea şi rezistenţa elementelor de bază din 
structura sa şi agenţii de legătură nu şi-au 
mai putut îndeplini funcţiile de adeziune. La 
acestea s-au mai adăugat şi intervenţiile celor 
care s-au angajat să trateze pictura deteriora
tă, acţionînd asupra degradărilor eşalonate 
în timp fără înţelegere, gîndire şi aprofunda
re în rezolvarea lor. 

În cursul unor restaurări repetate, una în 
anul 1951 şi alta în anii 1965-1967, în afara 
altor intervenţii operate, probabil, anterior, 
s-a recurs, ca mijloc de restaurare, la aco
perirea degradărilor întîlnite cu o repictare 
(modificări de contururi, compoziţie şi cro
matică) determinînd, astfel, schimbări în as
pectul general al ansamblului pictural (fig. 
5). La restaurarea din 1965-1967 s-a folosit 
acelaşi mod de rezolvare, prin suprapunerea 
unui nou strat de culori de ulei, repictare 
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Fig. 5. Naos, peretele de sud: panoul cu «Minunea slă
bănogului», înainte de restaurare, cu aspectul repictări
lor ce au mascat degradările, depunerea stratului de 
fum şi noi forme de degradări. 

ce a mascat degradările, cu aspect aparent 
rezolvat, adăugînd o nouă formă de degra
dare la cele existente. 

în intervalul scurt de la ultima restaurare 
s-au produs noi degradări, datorate inclusiv 
stratului gros de fum de la lumînări ce a aco
perit pictura, la care s-a adăugat condensul 
zilnic de vapori, încălzirile bruşte (în ano
timpurile reci) ale caloriferelor, precum şi ex
cesul de umiditate caracteristic zonei actua
le. O altă influenţă negativă, atît asupra struc
turii lemnoase cît şi, implicit, asupra structurii 
picturii, a fost adaosul unei cantităţi mari de 
umiditate prin intervenţia de curăţire a mo
numentului, respectiv spălarea lui în exterior 
cu furtunul de apă, cu scopul de a îndepărta 
stratul de praf ce se depune în mod per
manent. Toţi aceşti factori, condiţii şi inter
venţii necorespunzătoare, au acţionat şi au 
creat reacţii periculoase, punînd la încercare 
rezistenţa stratului pictural; în final, elemen
tele de coeziune din structură s-au distrus 
într-un proces de 95%, ajungînd ca structura 
intimă a materialelor componente, ca tehnică 
şi ca unitate în crearea operei de artă, să 
nu-şi mai poată îndeplini rolul. 

Ca urmare a procesului continuu de de
gradare produs de schimbările bruşte ale cli
matului, au apărut numeroasele fisuri pe fibra 
lemnoasă a scîndurilor, care au influenţat şi 
stratul pictural. 

Variaţiile de volum ale scîndurilor, prin 

Fig . 6. Naos, peretele de sud: detaliu, înainte de res
taurare, cu degradări pe traiectul fibrelor lemnoase, prin 
ridicături cu muchii şi dezlipirea fîşiilor de pînză puse 
la îmbinarea scindurilor. 

tensionarea lor, au produs degradări şi la 
fîşiile de pînză puse la intersecţiile şi îm
binările scîndurilor, dezlipindu-le sau rupîn
du-le la mijloc. Modificările de volum ale 

Fig. 7. Naos, peretele de vest: ansamblu, înainte de 
restaurare, cu exfolieri ale stratului pictural manifestat 
În diferite forme; solzi de peşte, scoarţă de copac, frun
ze uscate şi numeroase lacune. 
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scîndurilor-suport, datorate schimbărilor at
mosferice cu variaţii de umiditate şi termice 
bruşte, au format pe traiectul fibrelor lem
noase numeroase degradări în stratul pictural 
(fig. 6) cu aspectul de ridicături cu muchii 
(sau acoperiş în două ape), extinzîndu-se ca 
manifestare pe suprafeţe întinse ale pereţilor 
de lemn. 

Condensul zilnic de vapori, pina la 
100 % umiditate (fapt confirmat de aparatul 
de înregistrare), provenit de la aglomerarea 
celor prezenţi la slujbe şi de la alternanţele 
de curenţi reci şi calzi, a influenţat suprafaţa 
picturală în mod negativ. 

Calitatea adezivă a lianţilor folosiţi în sta
bilirea relaţiilor tehnice de coeziune între 
materialele structurale ale picturii a 
slăbit. 

Lipsa de supleţe creată în structură, a cărei 
suprafaţă picturală a devenit refractară, a dus 
la degradări ample, cu mare dificultate în 
restabi I irea lor. 

În procesul de descompunere, exfolierile 
stratului pictural s-au produs prin desprinderi 
în diferite forme ca: solzi de peşte cu o latură 
de susţinere, scoarţă de copac cu marginile 
răsucite, pînă la exfolieri asemănătoare unor 
frunze uscate păstrînd mici laturi de susţine
re. Prin lipsa de rezistenţă, la adierea cea 
mai mică a curenţilor de aer, acestea au fost 
expuse desprinderilor, motiv pentru care 
s-au creat numeroase lacune în pictură 
(fig. 7). 

Ca urmare, se poate deduce gradul avan
sat de deteriorare ce a făcut îndoielnică po
sibilitatea unei salvări a picturii, opinie ex
primată de către unii restauratori care au vi
zitat în acest scop monumentul. 

Cum decizia de a fi restaurată pictura bi
sericii fusese luată, a urmat fixarea materiale
lor şi metodei de lucru care să conducă la 
rezultate pozitive în final. Pentru fixarea ma
terialelor adecvate cazului s-a trecut, în pri
mul rînd, la diferite testări care au necesitat 
să fie repetate, urmărite şi observate în cursul 
unui an, după care s-au hotărît materialele, 
reţetele cu dozarea lor în vederea restaurării 
picturii. 

O altă probemă importantă de care trebuia 
să se ţină seama în restaurare era şi găsirea 
liantului de adeziune corespunzător şi apro
piat celui distrus, avîndu-se în vedere şi fap
tul că lucrul trebuia să decurgă pe o suprafa
ţă verticală. 

Cunoscutul «clei de peşte», cu o tradiţie 
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îndelungată în restaurare, este un agent de 
legătură ce se foloseşte numai «la cald», de 
la preparare, difuzare, pînă la finisare, con
ţinînd o mare cantitate de apă în compoziţie, 
deci cu fluiditate mare, ceea ce impune ca 
această apă să se elimine prin sursa de căl
dură; el oferă posibilităţi de lucru numai pe 
orizontală. Ca atare, în cazul nostru, cccleiul 
de peşte» a fost eliminat de la început, ca 
nefiind corespunzător situaţiei de lucru. 

Deci, problema era alegerea unui liant de 
adeziune care să elimine pe cît posibil in
convenientele celui amintit. Adezivul ales 
trebuia să întrunească următoarele condi
ţii: calităţi organice, calităţi adezive sigu
re, folosirea lui «la rece» cu putere de fu
ziune, fluiditate relativă, posibilităţi de crea
re a elasticităţii stratului pictural, evaporarea 
părţii apoase a liantului într-un timp minim, 
obţinerea transparenţei prin uscare şi calităţii 
reversibile. 

Ne-am îndreptat atenţia asupra unui 
liant-adeziv cunoscut încă din evul mediu, 
folosit ca mediu de legătură pe o scară largă 
în multiple operaţii şi situaţii ca cel mai com
plex şi rezistent produs, «cleiul de caseinat 
de calciu», folosit de meşterii din lumea în
treagă: egipteni, greci, romani, chinezi 
etc. ca adeziv la diferite lucrări, de la lipirea 
mobilelor fine pînă la prepararea ca liant a 
pigmenţilor de pictură. 

În timp, el a fost înlocuit cu produse in
dustriale mai simplu de obţinut şi prepa
rat. La noi în ţară s-a constatat că a fost folosit 
la picturile monumentelor din nordul ţării, 
mărind rezistenţa picturilor exterioare. 

«Cleiul de caseinat de calciu» este un pro
dus organic extras din lapte transformat în 
brînză şi aparţine cleiurilor proteice; e com
pus din carbon, hidrogen, oxigen, azot, sulf 
şi fosfor. Obţinerea «cleiului de caseinat de 
calciu» cere mai multe prelucrări, iar tehnica 
de prelucrare nu face parte din expunerea 
noastră. 

La noi în ţară pictorul Gheorghe Ciobanu 
îl folosea de peste un deceniu în pictura mu
rală. Ţinînd cont de calităţile întrunite de 
«caseinatul de calciu» în raport cu alţi 
lianţi, pentru a-l putea folosi şi la lucrările 
de restaurare, prin experienţe şi încercări 
multiple a ajuns la crearea unui «caseinat de 
calciu transparent» (lipsit de opacitate), cu 
posibilitate de adaptare la toate tehnicile de 
pictură, folosit fie simplu după procentaj, fie 
în combinaţie cu adaos de ou (albuş sau găi-
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Fig. 8. Naos, peretele de 
nord: detaliu, în timpul res
taurării, după consolidarea 
stratului de pictură pe su
portul de lemn, cu liantul 
«caseinatul de calciu tran
sparent» . 

benuş, după cum cere situaţia de degradare 
structurală. «Caseinatul de calciu transpa
rent» nu era cunoscut de străini pînă la bre
vetarea lui de către pictorul Gheorghe Cio
banu. 

În problemele întîlnite de noi la acest mo
nument, pentru a-l face adecvat i s-a făcut 
adaosul de gălbenuş de ou. 

Prin uscare cleiul amintit îşi pierde din ca
lităţile higroscopice, devenind mai friabil de
cît un clei animal. Adaosul de gălbenuş de 
ou, produs proteic cu proprietăţi higrosco
pic, a fost bine venit, eliminînd sau adăugînd 

părţi din structura lui ca agent de completare 
la situaţia întîlnită. 
După ce s-a stabilit materialul cu proporţii

le indicate problemelor de degradare întîlni
te la acest monument (fig. 8) s-a trecut la res
taurarea picturii, tehnicile de intervenţii va
riind de la caz la caz. 

Consolidarea picturii, (fig. 9), prin readu
cerea peliculei de culoare desprinse la locul 
iniţial, a fost rezolvată prin luarea unor mă
suri diferenţiate de distribuire a 
liantului-emulsie; pensulare, injectare sau 
pulverizare după indicarea situaţiei întîlni-
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Fig. 9. Naos, peretele de vest: detaliu, rn timpul res
taurării, după consolidarea stratului pictural şi dizolva
rea straturilor de murdărie şi repictări. 

Fig. 10. Naos, peretele de sud: panoul cu «Minunea 
slăbănogului», în timpul restaurării, completarea lacune
lor cu un grund nou. 

te. Cum degradările erau produse pe fibra 
lemnului, execuţia operaţiilor ne-a obligat să 
i ntervenim pe fiecare milimetru pătrat. 

Dizolvarea şi înlăturarea crustei de fum ca 
strat de suprafaţă s-au realizat datorită ca
lităţi lor proteice ale emulsiei, ea constituind 
şi o soluţie de dizolvare a materiilor grase 
(fumul). Celelalte depuneri de pe suprafa
ţă, praf şi alte particule din atmosferă, care 
formaseră o peliculă aderentă anihilînd va
loarea picturii ca vibraţie cromatică, au fost 
înlăturate cu soluţii pe baza a mai multor 
solvenţi organici ca monomethylcelosolv ş i 
dibuthylftalat. înlăturarea suprapunerilor, ce 
constituiau repictări anterioare peste pictura 
originală, într-un procent de 85 % , s-a re
zolvat prin repetate reveniri, dizolvarea cu
lorilor de ulei folosite în repictări făcîn
du-se anevoios, cu ajutorul altei soluţii cu 
solvenţi, ca alcool etilic absolut, terebentină, 
ulei de in crud şi amoniac, prin diferite pro
cedee de dizolvare, pînă la comprese, re
uşind după o muncă grea şi perseverentă 
să degajăm şi să descoperim, în final, pictura 
originală. 
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Fig. 11. Panoul cu «Minunea slăbănogului», după restaurare, cu toate operaţiile exe
cutate : consolidarea stratului de pictură înlăturarea straturilor de fum a repictărilor 
ş i murdăriei , completarea lacunelor cu un grund nou şi integrarea cromaticii. 

Fig . 12. Naos, peretele de vest, ansamblu, după restaurare . 
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Fisurile şi lipsurile create între scînduri
le-suport au fost completate cu fibră de cî
nepă sau prin completare cu lemn nou tăiat 
şi modelat pe forma lipsurilor. Fîşiile de pîn
ză desprinse, ce fuseseră puse la încheieturi
le scîndurilor, s-au relipit cu adeziv mai con
centrat de «caseinat de calciu», după ce dis
tanţele create prin uscarea scîndurilor au fost 
completate tot cu cîlţi de cînepă. Fîşiile de 
pînză în curs de desprindere ce fuseseră 
aplicate necorespunzător peste inscripţii şi 
pictura originală au fost înlăturate, comple
tîndu-se distanţele numai cu fibre de cîne
pă. 

Lacunele din stratul pictural (fig. 1 O), în 
zone unde a căzut pictura, au fost completa
te, de asemenea, cu un preparat denumit 
mortar sau grund din carbonat de calciu 
(cretă) şi adezivul «caseinat de calciu tran
sparent; pentru icoanele mobile acelaşi car
bonat de calciu şi liant clei de peşte în con
centraţiile fixate în prealabil prin distribuire 
în straturi succesive pînă s-a ajuns la nivelul 
picturii originale. 

Integrarea cromaticii (retuşul) s-a executat 
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prin tehnica trattegio pe locurile unde s-au 
completat lacunele cu un grund nou, folosin
du-se culori de tempera (pigmenţi preparaţi 
cu gălbenuş de ou). 

Starea de degradare a picturii cu mul
tiplele ei forme de evoluţie a pus probleme 
complexe şi dificile, deosebite ca execuţie 
de cele cunoscute, cu obligaţia de a parcurge 
de la un centimetru la altul întreaga suprafaţă 
a monumentului pictat, muncă de trei ani, 
care a necesitat o strînsă colaborare şi îm
părtăşire din experienţa în domeniul restau
rării a fiecărui membru al colectivului res
taurării, pentru a ajunge la un sistem adecvat 
de lucru, obţinîndu-se, în final, rezultatu , 
dorit, salvarea şi prelungirea existenţei în 
timp a picturi monumentului (fig. 11, 12, 
1 3 a-b, 14, 15, 16, 17). 

Prin restabilirea relaţiilor dintre agenţii 
structurali, ceea ce numim stare originală fi
zică şi estetică a ansamblului tratat, prin adă
ugirile de diferite ordine sau forme acolo 
unde pictura era deteriorată şi prin completa
rea pierderilor restaurarea s-a considerat ter
minată. 
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Luîndu-se în consideraţie dificultatea 
restaurării picturii acestui monument şi efor
turile depuse, se impune luarea unor măsuri 
de conservare pentru a prelungi în timp sta
rea finită a restaurării. 

O măsură de conservare a monumentului 
în exterior o constituie îmbibarea lemnului 
cu un amestec de motorină cu ulei de in 
crud, care se pulverizează din doi în doi 
ani, operaţie efectuată de maicile din mînăs
tire. în interior ar fi necesare: impregnarea 
lemnului-suport al picturii pentru stabilirea 
sa dimensională; instalarea unei staţii de aer 
condiţionat cu scopul de a regla în mod con
stant umiditatea şi temperatura, avînd în ve
dere multiplele cauze determinante ale de
gradării. 

Altă măsură de conservare este şi urmări-
rea evoluţiei picturii restaurate prin control 

Fig. 13. a-b. Naos, 
peretele de nord du
pă restaurare şi de 
taliu de pe peretele 
de vest . 

periodic, cel puţin o dată pe an, de către 
restauratori specializaţi în pictură tempera pe 
suport de lemn, cu scopul de a observa şi 
lua din timp măsuri de tratare în eventualita
tea apariţiei unor forme de degradare. 

În concluzie, luîndu-se în considerare re
zultatele pozitive obţinute cu ocazia acestei 
restaurări, recomandăm folosirea adezi
vului-emulsie «caseinatul de calciu transpa
rent», care deţine multiple calităţi, ca un 
agent de folosire <da rece» în restaurarea 
picturilor în tempera pe suport de lemn de 
toate tipurile, dar cu precădere în pictura 
monumentelor de lemn . 

Ca factori decisivi în obţinerea rezultatelor 
dorite în procesul restaurării se impune res
pectare cu stricteţe a unor măsuri ca: păs
trarea dozării fixate a liantului, distribuirea 
acestuia cu ustensile corespunzătoare, fiind 
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conştienţi de importanţa lor în asigurare ca
lităţii lucrului. 

VARVARA IONESCU 

COMPLETARE 

Articolul a fost scris considerînd informa
rea asupra concepţiei de restaurare a acestei 
picturi ca o datorie profesională. 

Avînd însă în vedere degradările ce au 
survenit în timp în urma restaurării picturii 
monumentului, sînt necesare unele explicaţii 
pentru lămurirea cauzelor acestora. 
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Precizez de la început că durata în timp 
a unei restaurări este strîns legată de modul 
ei de <<conservare», problemă care trebuie 
înţeleasă şi aplicată cu multă seriozitate ţi
nîndu-se seama de recomandările făcute de 
restauratori la terminarea lucrării, bazate pe 
observaţiile şi concluziile din timpul restau
rării. 

Pentru a fi întelese mai bine cauzele noilor 
degradări ale picturii acestui monument, voi 
da cîteva amănunte. 

În vederea restaurării picturii bisericii de 
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Fig . 15. Uşile Împărăteşti de la timpla din naos , după restaurare. 

Fig. 14. Uşile Împărăteşti de la tîmpla din naos, înainte 
de restaurare. 
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Fig. 16. Deisis , icoană împărătească, de la tîmpla din 
naos, î nainte de restaurare . 

lemn din Techirghiol, din partea Ministerului 
Culturii, s-a format o comisie care a apreciat 
că în gradul avansat de degradare în care 
se află (desfolieri de 95 % într-un proces 
rapid de înaintare) pictura nu mai poate fi 
salvată. 

La aceeaşi concluzie au ajuns şi restaurato
rii trimişi de Comisia de Pictură Bisericească 
de pe lîngă Patriarhia din Bucureşti. 

La recomandarea unor foruri din partea 
Ministerului Culturii, maica Stareţă a mitocu
lui din Techirghiol ne-a solicitat pentru a ne 
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da şi noi avizul. Deşi exista un grad mare 
de dificultate în restaurarea picturii şi resta
bilirea ei, ridica probleme complexe, am ajuns 
totuşi la concluzia că ea poate fi salvată . 

În dorinţa de a salva pictura acestui mo
nument s-a contractat lucrarea, lăsînd la o 
parte faptul că în cadrul Comisiei de Pictură 
Bisericească nu există evaluări de retribuire 
pentru restaurarea «picturii executate pe su
port de lemn» cu degradări ce se formează 
de-a lungul fibrelor lemnoase, a căror res-
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Fig . 17. Aceeaşi icoană după restaurare . 

taurare se efectuează la cm 2 şi nu la m 2 ca 
la monumentele de zid. 

În deviz s-a menţionat materialul ce va fi 
folosit ca liant în restabilirea noilor legături 
de coeziune structurală a picturii-casienatul 
de calciu transparent şi gălbenuşul de ou 
- care a fost aprobat. Adezivul - o emulsie 
clasică - a fost experimentat ca reţetă şi 
dozaje timp de un an, anterior contractării 
lucrării, obţinînd rezultate pozitive în folosi
rea lui. 

Lucrarea a durat, aşa după cum a fost men-

ţionat, timp de trei ani, in primul an efec
tuîndu-se consolidarea stratului de pictură, 
după care s-au putut efectua în anii următori 
celelalte operaţii de restaurare, ca înlătura
rea repictărilor-straturi suprapuse peste pic
tura originală, completarea lacunelor şi re
tuşarea-completarea cromaticii ca întregire a 
ansamblului pictural. 

La încheierea lucrării o comisie de recep
ţie a constatat că a fost totuşi posibilă res
taurarea ce a salvat pictura acestei biserici 
de lemn. 
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Cum durata în timp a acestei restaurări 
era condiţionată de conservarea ei, s-au făcut 
în acest sens de către restauratori unele pro
puneri comisiei, propuneri ce trebuiau ime
diat aplicate cu seriozitate. 

Acestea au fost consemnate într-un referat, 
înaintat împreună cu actele de recepţie 
şi documentaţia fotografică la Arhiepiscopia 
din Bucureşti. 

în timpul restaurării s-a constatat existenţa 
unor factori ce acţionează negativ asupra 
picturii. 

1 Mai întîi s-a constatat că influenţele fi
zice, atît umiditatea cît şi temperatura clima
tului în care a fost adusă această biserică 
de lemn, sîntfoarte variate, brusce şi instabile 
într-un mod excesiv primăvara, cu efecte vi
zibile, crăpînd şi fisurînd scîndurile de brad 
pe care s-a executat pictura. La rîndul ei, 
pictura nu mai poseda proprietăţile de adap
tare ca elasticitate, fiind îmbătrînită, nemai
putîndu-se acomoda mişcării continue de 
contractare şi dilatare a scîndurilor, degra
dîndu-se prin desprinderea ei în formă de 
boltă şi apoi desfoliindu-se. 

2 Tot în timpul restaurării picturii s-a ob
servat că în timpul slujbelor religioase ce 
se oficiau se înregistra (cu ajutorul termotri
gometrului, aparat ce fusese instalat în bise
rică) o umiditate de 100 % şi o temperatură 
ridicată în jur de 40°. La terminarea slujbei 
se deschideau uşile şi ferestrele făcîndu-se 
curent iar axul termotrigometrului înregistra 
scăderi brusce ale micro-climatului. 

La terminarea restaurării (fără aprobarea 
forurilor competente) au fost înlocuite cele 
cinci elemente de calorifer existente în bi
serică, cu altele plate, lipindu-le complet de 
pereţii pictaţi, îmbrăcînd partea inferioară 
din spatele stranelor şi în pronaos (maicile 
fiind întrebate dacă îşi dau seama de con
secinţele acestei intervenţii, răspunsul a fost 
«că noile calorifere nu se încălzesc»). 

în această situaţie s-a insistat asupra ne
cesităţii unor «măsuri de conservare», reco
mandîndu-se cele adecvate. 

între recomandările făcute atît verbal cît 
şi în scris au fost: instalarea unui <<aparat 
de aer condiţionat» (care costa în jur de 
50.000 lei) adecvat la suprafaţa de 1 OOO m 3 

a interiorului bisericii şi care se găsea în ţară. 
Adaptarea lui la calorifere regla micro-cli
matul din biserică. 

Apoi verificarea şi urmărirea la intervale 
de timp a picturii restaurate de către per-

84 

soane pregătite în restaurarea picturii tem
pera, revenind cu intervenţiile terapeutice 
necesare pentru menţinerea sa, principii mo
derne ce stau la baza «restaurării» aplicate 
de multă vreme în alte ţări ale Europei. 

Din propunerile făcute nu s-a realizat nici 
una şi ca atare, inerent, s-a ajuns la starea 
de fapt existentă. 
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Resume 

Le monument en boi s, peint a l ' interieur, qu i se 
trouve actuellement a Techirghiol , rue Ovidiu no. 5 a 
change plusieurs fois de place depui s sa construction 
au XVI 11·• siecle et jusqu'en 1951, date de son dern ie r 
transferi . D' apres Ies documents detenus par l'egl i
se, le monument provient de Vişeul de Sus, dep . de 
Maramureş . 

Ces peregrinations , avec Ies demontages et Ies as
semblements implicites, le v ieilli ssement des materiaux 
de structure, l ' influence du climat actuel aux change
ments brusques thermiques et d ' humid ite ont contr ibue 
au degradement de la pe inture, ce qui a rendu ne
cessaires des interventions de restauration . 

Les restaurations antherieures ont ele resolues par 
le recouvrement des degradations avec des repe
ints . 

La peinture s'est degradee de nouveau et a un stade 
tres avance, en mettant en doute la possibil ite de son 
sauvetage. Cette situat ion a mene en 1981-1983 a une 
nouvelle inter vent ion de restauration executee par Ies 
peintres restaurateurs Gheorghe C iobanu et Varvara Io
nescu, qu i ont ramene la peinture a son etat normal 
par sa consol idation avec l ' adhesif- emuls ion ucasei nate 
transparent de calci um », utilise pour la prem iere fo is 
a la restauration de la pe inture â la detrempe de ce 
monument en bois , avec des r esultats pos it ifs. Par la 
d issolution avec des solvants divers on a eloigne la 
couche de suie et Ies deux couches des repeints an
therieurs , en decouvrant la peinture or iginale. Les la
cunes ont ele completees avec une nouvelle couche 
de couleur de fond de carbonate de calcium et du li ant 
(case inate de calcium) , tandis que l' integration de la 
chromatique a ete effectuee sur ces zones par des re 
touches dans la techn ique trattegio aux couleurs a la 
detrempe - des pigments prepares au jaune d ' oeuf. 

En vue d ' une duree prolongee de la restaurat ion , 
c'est de la plus grande importance l 'observation par 
le beneficiaire des mesures de conservation necessa i
res . 
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ROMÂNIA 
MINISTERUL CULTURI I 

03031992 

COMUNICAT 

Ministerul Culturii doreşte să fa
că următoarele precizări referitoa
re la apărarea, conservarea şi res
taurarea unor bunuri care fac parte 
din patrimoniul cultural naţional: 

1. Deşi Ministerul Culturii este 
primul dintre organismele ce se 
preocupă de aceste probleme, tre
buie cunoscut faptul că el îndepli
neşte aceste obligaţii printr-o insti
tuţie specializată, Direcţia Monu
metelor, Ansamblurilor şi Siturilor 
Istorice. 

Această instituţie este subordo
nată numai din punct de vedere 
administrativ Ministerului Culturii, 
deoarece deciziile pe care Direcţia 
Monumentelor, Ansamblurilor şi 
Siturilor Istorice trebuie să le pună 
în practică (inclusiv modul de fo
losire al bugetului ce îi este acor
dat), aparţin Comisiei Naţionale a 
Monumentelor, Ansamblurilor şi 
Siturilor Istorice, care este formată 
din specialişti de mare prestigiu şi 
care este un organism neguverna
mental. 

2. La dispoziţia Comisiei Naff<>
nale a Monumentelor, Ansambluri
lor şi Situri lor Istorice a fost pusă 
de la buget, pentru anul 1992, o 
sumă de numai 240 milioane lei, ab
solut necorespunzătoare faţă de si
tuaţia dezastruoasă în care au fost 
aduse monumentele istorice în re
gimul comunist . 

3. Deşi «Legea monumentelor, 
ansamblurilor şi siturilor istorice» a 
fost înaintată Adunării Deputaţilor 
- Comisia Culturală - încă de 
la data de 16 octombrie 1991, nici 
pînă acum, în luna martie 1992, ea 
nu a fost încă supusă spre dezbate
rea Parlamentului . 

Tn lipsa acestei legi, atît Ministe
rul Culturii cît şi Comisia Naţională 
a Monumentelor, Ansambluri lor şi 

Legi, regulamente, normative 

Siturilor Istorice se află în imposi
bilitatea de a acţiona în mod efi
cient în domeniul patrimoniului 
imobiliar al jării. 

4. în mod paradoxal, Ministerul 
Culturii are de făcut faţă atît in
terpelări lor parlamentare cit şi 
unor notificări ale prefecturilor şi 
primăriilor , cînd este cunoscut fap
tul că apărarea monumentelo1 is
torice nu este un domeniu rezervat 
acestui minister ci acestei comisii. 

Ea trebuie să constituie una din
tre principal ele preocupări de ac
ţiune ale parlamentarilor cît şi ale 
organelor locale în raza lor de ac
ţiune teritorială. 

5. De altfel, patrimoniul imobi
liar al jării este protejat şi prin Co
dul Penal, care prevede în articolul 
360, aflat şi astăzi în vigoare, ur
mătoarele: «distrugerile sub orice 
formă (nota noastră deci şi din ne
glijenţă), fără necesitate militară, 
de monument sau construcţie care 
are o valoare artistică, istorică, ar
heologică, de muzee, mari biblio
teci, arhive de valoare istorică sau 
ştiinţifică, opere de artă , manuscri
se, cărţi de valoare, colecţii ştiinţifi
ce sau colecţii importante de 
cărţi, de arhive ori reproduceri ale 
bunurilor de mai sus şi, în general, 
a oricăror valori culturale ale po
poarelor, se pedepseşte cu închi
soare de la 5 la 15 ani, interzicerea 
unor drepturi şi confiscarea parţială 
a averi i». 

Ministerul Culturii solicită, 
deci, tuturor organelor puteri lor 
executive, legislative sau admini
strative care, - alături de acesta 
şi de Comisia Naţionala a Monu
mentelor, Ansamblurilor şi Siturilor 
Istorice - au obligaţia să vegheze 
asupra patrimoniului cultural naţio
nal, să apeleze la ajutorul legii pe-

nale ori de cîte ori se găsesc con
fruntate cu cazuri concrete de ul
tragii de orice fel, aduse acestui 
patrimoniu. 

6. Tn ceea ce priveşte patrimo
niul cultural naţional mobil, trebuie 
menţionat că dl. Radu Florescu, pe 
atunci preşedintele Comisiei Naţio
nale a Muzeelor şi Colecţiilor, a 
avut în februarie 1990 iniţiativa 
abrogării legii nr. 63/1974, a Pa
trimoniului Cultural Naţional, înain
te de a se asigura că alte reglemen
tări vor interveni imediat. Totuşi, 
pericolul furturilor şi trecerii peste 
hotare a obiectelor din Patrimoniul 
Cultural Naţional Mobil constituie 
o falsă problemă. Cel puţin în pri
vinţa trecerii peste graniţă a unor 
astfel de obiecte, Legea Vămilor 
continuă să existe şi dacă organele 
în cauză îşi fac datoria, alarmarea 
opiniei publice în această privinţă 
este neîntemeiată. 

Sub celălalt aspect, al furturilor 
de obiecte aparţinînd Patrimoniu
lui Naţional Mobil, ele se află în 
creştere în egală măsură în care 
criminalitatea, în general, se află, 
din păcate şi ea, în creştere în ţara 
noastră. De acest aspect nu poate 
fi în nici un fel făcut răspunzător 
Ministerul Culturii; 

Asigurarea securităţii obiectelor 
din Patrimoniul Cultural Naţional 
constituie una dintre cerinţele 
adresate continuu de către Ministe
rul Culturii instituţiilor în drept să 
o facă, instituţii aparţinînd Ministe
rului de Interne, Poliţiei şi Jan
darmeriei. Propunerea noastră re
iterată în dese rînduri, de a se în
fiinţa o Polifie (Jandarmerie) a Pa
trimoniului Naţional, organ specia
lizat de protecţie, datează de cinci 
luni . 

Secretar de Stat, 

RADU BOROIANU 
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Cronica internă 

DIN 
(5 

ŞEDINŢELE CNMASI 
februarie, 4 martie, 

25 martie) 

Şed i nţele din primele luni ale 
anului 1992 au fost dedicate în 
principal analizei activităjii DMASI 
î n anul 1991 şi planului pentru 
1992, concentrîndu-se asu pra mo
dulu i de folosinjă a bugetului alo
cat în 1991 pentru lucrări de in
tervenj i i urgente-restaurare la mo
numente i storice şi asupra planului 
pe 1992. 

La acest ultim capitol s-a rapor
tat (A . Botez) cheltuirea integra
lă a bugetului în valoare de 
164.0S6.000 lei , (lista lucrărilor 
contractate urmând să apară în 
BCMI - 1/1992 la solicitarea , 
arh. Eugenia Greceanu) . În ceea ce 
pr i veşte planul pentru 1992, acesta 
a suscitat numeroase discujii , de
terminate şi de condijiile dificile 
ale elaborării lui : buget necunos
cut, preţuri fluctuante, lipsa inspec
torilor din teritoriu care să verifice 
fiecare propune re. 

S-a avansat şi ideea necesităjii 
unui anumit criteriu de ierarhizare 
valorică (C. Popa), dar se constată 
că aceasta, în etapa actuală, este 
mai degrabă dependentă de unii 
factori tehnico-economici (M . 
Oaia) : existenja unor ateliere de 
producători şi antreprize de con
strucjii doritoare să lucreze la an
samblurile i storice ş i capabile de 
aceasta, posibi I itatea organ i zării fi
nanciare a unui front de lucru care 
s ă determine deschiderea unui 
şantier, posibilitatea găs i rii mate
rialelor de construcţie potr ivite. 
Legat de s ituaţia materialelor de 
construcjie specifice, OMASI , din 
păcate , nu a reuşit să recupere
ze, conform decretului, vechea ba
ză materială (P. Derer). Totuşi , s-a 
discutat cu reprezentanj i i fabric i lor 
din Jimbolia, Tîrnăven i ş i Sigh i şoa
ra pentru ceramică de epocă, jigle 
simple şi glazurate (R. Popescu). 
Ar fi necesar, şi punerea în func
ţ iune a unei fabrici de cărămizi de 
epocă (C. Hoinărescu). Tn paralel 
se impune instrui rea meseriaşilor în 
tehn icile vechi pe care nu le ma i 
pot practica (C. Pavelescu , C. Hoi-
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nărescu), cu o atenţie specială 
acordată tehnicilor populare'. Re
venind la planul de lucrări pe anul 
1991, a apărut, din experienţă, ca 
o obligajie importantă aceea a în
cheierii unor contracte ferme care 
să includă prevederea ca şef i i de 
proiect să supravegheze calitatea 
lucrărilor şi respectarea întocmai a 
proiectului avizat (P. Derer). De alt
fel a apărut şi propunerea analizării 
periodice a şantierelor pentru a nu 
stoca fonduri acolo unde din cauze 
obiective sau subiective ele nu dau 
roade (C. Hoinărescu), admijîn
du-se implicit trecerea fondurilor 
de la un obiectiv nefuncjionabil la 
altul ce ar putea funcţiona cu re
zultate bune . 

Tn planul de intervenţii urgente 
şi restaurare a monumentelor istori
ce un criteriu va trebui să fie acela 
al posib i lităj i i de valorizare şi va
lorificare ulterioară (C. Hoinăres
cu) ; propunerea stabilirii la nivel 
de proiect a unui plan de punere 
în valoare în funcjie de care să se 
acorde şi fondurile (S. Ignat), o 
modalitate fi ind turismul cultural 
(A . Rădulescu) . 

După d iscujii în şedi'nje succes i
ve, planul (cu modificările cerute 
de CNMASI şi cu cele impuse de 
Ministerul Culturii prin reducerea 
fondurilor) a fost aprobat la un total 
de 549.053.000 lei . CNMAS I a fost 
informată că acest plan cuprinde 
numai şant i ere sau proiecte con
tractate şi apă rute în anu I 1991 , fi
ind excluse intervenjiile urgente 
sau rezolvarea unor situajii nepre
văzute pe parcurs. 

Solicitarea DMASI către Mini
sterul Culturii pe baza situaţie i 
lucrărilor în desfăşurare şi pro
punerilor din teritoriu a fost de 
549.053.000 lei pentru lucrări strict 
necesare continuării contractelor 
î ncheiate în 1991şi186 . 270 .000 lei 
pentru lucrări noi, deci î n total 
735 .323.000 lei. Din aceste sume, 
Ministerul Culturii a transmis 
verbal o sumă alocată monumente-

lor istorice din întreaga jară 
( 250. OOO. OOO). 

Tn ce priveşte activitatea Direc
jiei ştiinjifice (raportată de Cezara 
Mucenic), cea mai însemnată rea
lizare este stabilirea Listei monu
mentelor istorice (cu excepjia j u
dejelor Botoşani, laşi, Vaslui , a 
oraşului Bucureşti), ce a şi fost tri
misă la judeţe, şi realizarea studi i
lor de delimitare a rezervaţiilor de 
arh itectură (prin înaintarea lor la 
Institutele de proiectare judeţeni; 
şi la Muzeele judeţene) . 

Din păcate unele judeje nu au 
răspuns sau au lucrat superf icial, ş i 
aici s-ar impune o colaborare mai 
strînsă cu OUAT (S. Popescu-Cri
veanu). S-a remarcat în planu I de 
activitate o necesară mobilizare, 
punîndu-se accentul pe metodo
logii, dar DMASI va trebui mai mult 
să coordoneze decît să producă , 
neavînd forje suficiente în interior 
(Peter Derer ). 

Un punct deosebit al discuţiei 
l- a constituit raportul Ministeru lui 
Culturii , susjinut de secretarul de 
stat Radu Boroianu (primit la şe
dinţa din 5 martie). Acesta a su
bl iniat autonomia limitată a DMA
S I, aflată sub tutela administrat i vă 
a Ministerului Culturii şi sub cea 
tehnică a CNMASI, ameninjată de 
lipsa Legii monumentelor istorice 
pentru promovarea căreia s-au fă
cut demersuri . Direcj ia generală 
Memorie c ulturală a fost const ituită 
tocmai pentru a jine legătura î ntre 
ministru, DMASI şi alte Direcji i. 
De altfel, după op inia domniei sale, 
rezoluţi i le CNMASI nu ar trebui să 
f ie defin itive ci să se poată rea
naliza. 

Ca ră spuns, prof. Grigore Iones
cu, subl i n i ază necesitatea ca 
CNMASI să-ş i păstreze indepen
denta şi activitatea ştiinjifică , iar 
DNMASI să fie sub controlu l aces
teia. 

S-au avizat în această per i oadă 
proiectele : 

1. Amplasarea noii catedrale ro
mano-catolice din laş i în incinta 
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vechii biserici catolice - monu
ment istoric. S-a acceptat amplasa
mentul retras al variantei 2 (cu cu
polă pe un plan rectangular). S-a 
pus drept condiţie păstrarea fron
tului existent pe conturul incin
te i. 

2. Di;:gradarea acoperişului Mă
năstirii Suceviţa şi lipsa materiale
lor învelitoare impune schimbarea 
integrală a învelitorii . S-a acceptat 
ebonită tratată ignifug cu bioci
de. 

3. Un subiect ce a dus la multe 
controverse este proiectul de res
taurare al Palatului brâncovenesc 
din Rîmnicu-Sărat, problema fiind 
revenirea la faţada din secolul 
XV 11, cum reiese în urma studiului 
arhitecturii şi prin similitudini , pro
iect care păstrează intervenţia din 
sec. X I X şi anume geamlîcul care 
există . în urma votului, majoritatea 
membrilor CNMAS I a4 susţinut re
venirea la faţada brâncoveneas
că . 

4. A fost propus pentru avizare 
şi studiul de laz.abilitate privind re
construirea mă11ăţ4irii Văcăreşti 
(comand!.! 01' .l\Sl) re.it'i:at de fir
ma P~ ODOl'v US {cf. proiect arh. 
Nie ls Auner). Di scuţi ile teoretice şi 
pract ice pri vind cazul în speţă s-au 
încheiat prin acceptarea variantei 

ACCORD sur l'organisation du Co
mite Mixte Roumain-Hongrois pour 
Ies Monuments, Ensembles et Sites 
H istoriques. · 

de reconstrucţie pe locul iniţial. 
Se acceptă închiderea fundaţiei 

existente (fundaţie realizată pentru 
marea sală de sport prevăzută a se 
construi aici) şi refuncţionalizarea 
spaţiilor subterane în vederea rea
lizării amplasamentului necesar 
pentru reconstruirea integrală a an
samblului arhitectonic Mănăstirea 
Văcăreşt i. Evident, avînd în vedere 
situaţia gravă a monumentelor is
torice din România, problema re
construcţiei se pune numai în per
spectivă . S-a recomandat adîncirea 
studiilor de refuncţionalizare si 
continua rea demersuri lor pentru 
obţinerea terenurilor. în continua
rea demersurilor pentru obţinerea 
terenului (P. Derer şi Popescu 
Dolj) s-a propus să fie implicată şi 
Biserica Ortodoxă Română (C. Ga
leriu) care să fie informată asupra 
demersurilor DMASI. 

S-a mai prezentat spre discutare 
studiul de caz privind influenţa fac
tori lo r atmosferici la mănăstirea 
Humor, urmînd să fie stabilit vo
lumul de studii necesar pentru a 
completa imag inea cauzelor ce ac
ţionează negativ ş i a preîntîmpina 
evoluţi a lor. 

Tot spre consultare a fost şi pro
iectul de restaurare a clădirii Pa
latul u i J ustiţiei, faza restaurării fa-

Răckeve, Chliteau Savoyai, 3 au 4 novembre 1991. 

Les responsables de la D1rection 
des Monuments, Ensernbles et Si
tes Historiques de Roumanie et de 
I' lntendance Nationale des Monu
ments Historiques de Hongrie ont 
signe le 23 avri I 1991 a Bucarest 
un ,; Accord de Cooperation Scien
tifique et Technique» . Conforme
ment au point 5 de cet accord, Ies 
deux institutions mettent en place, 
au service de la cooperation or
gan isee entre el Ies, un comite mixte 
pour Ies monuments historiques 
constitue de specialistes desi
gnes. 

Au cours de la derniere perio
de, chacune des deux institutions 
a examine Ies formes et Ies orienta
t ions possibles de la cooperati
on, compte tenu des besoins ainsi 
que des experience des relations 

etablies entre diverses organisati
ons nationales et sociales . 

Sur cette base, Ies participants 
sont convenus de ce qu i suit : 

I. Organisation du Comite Mix
te: 

1.1 Denomination du Comite 
Mixte : en hongrois: Roman-Magy
ar Muemleki Vegyesbizottsag; 
en roumain: Comisia mixtă 

. Româno-Maghiară a Monumente
lor, Ansamblurilor şi Siturilor Isto
rice; en franc;ais : Comite Mixte Rou
main-Hongrois pour Ies Monu
ments, Ensembles et Sites Histor i
ques. 

1.2 Sieges du Comite Mixte: 
avec Ies memes competences, aux 
sieges des deux institutions parte
naires . · 

En Roumanie : Direct ia Monu-

ţadei de piatră. Soluţia rămîne cea 
folosită în practica curentă-spăla
rea şi continuarea investigaţiilor 
pentru slabi li rea momentului ten
cuirii, pentru a şti dacă este cazul 
să se revină la această soluţie . 

Alte subiecte au constituit: re
venirea la cult a unor monumente 
istorice-biserici devenite muzee
cazu I fiind al bisericilor Stelea, 
Sf. Vineri şi Domnească din Tîrgo
vişte. Avînd în vedere că aceasta 
reprezintă o întoarcere la funcţiu
nea pentru care au fost gîndite, se 
propune ca bisericile Stelea şi 
Sf. Vineri să fie redate cultului . în 
ceea ce priveşte Biserica Domneas
că, ea se află în incinta complexu lui 
muzeal, deci ar trebui păstrat în 
principiu acest caracter, neexclu
zîndu-se slujbele în zile de mari 
sărbători ortodoxe. 

Pentru a se rezolva mai operativ 
problemele supuse deciziei 
CNMASI, dl prof. Grigore Ionescu, 
în calitate de preşedinte, cu prero
gativele ce-i revin, a propus com
pletarea numărului de vicepreşe
dinţi prin cooptarea dnei Sanda 
Ignat, membră a CNMASI , în 
această funcţie . 

CEZARA MUCENIC 
1 Arh ited ura r urală este t1 sufletu l şi f j loz of ia 

arhitecturii noast e 11, (V . Antonescu) 

mentelor, Ansamblurilor şi Siturilor 
Istorice DMASI Ro: CEZARA MU
CENIC, Bucureşti, str. I enach i ţă V ă
cărescu, Nr. 16. 

En Hongrie : Orszagos Muemlek i 
Felugyeloseg OMF H-1014 Bu
dapest, Tancsics Mihaly u. 1. A
dresse postale : H-1250 Budapest, 
1„ Pf. 6. ' 

Ces adresses devront etre com
pletees des numeros de telephone 
des secretaires du Comite M ixte 
ainsi que des numeros de telex et 
de telefax. 

1.3. Langues de travai l du Co
mite Mixte: 

Aux reunions et dans Ies corres
pondances selon Ies connaissances 
de langues etrangeres des mem
bres en presence. 

Les principaux documents doi-
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vent etre rediges non seulement 
dans Ies langues officielles des 
deux pays mais aussi en langue 
fran<;aise. 

1.4. Responsables et membres 
du Comite Mixte: 

Le Comite Mixte est constitue de 
chaque câte d'un president 
(co-president) et de 4 â 5 mem
bres. Les presidents seront de 
hauts responsables des institutiors 
pour Ies monuments historiques 
pour qu'ils soient en mesure de re
presenter Ies objectifs comm uns 
â un niveau social et politique con
venable. Les co-presidents se
ront: le directeur general de I' I n
tendance Nationale des Monu
ments Historiques (ou de l'organi
sation qui lui succedera) de Hon
grie et le vice-president du Comite 
National pour Ies Monuments, En
sembles et Sites Historiques de 
Roumanie. {Au moment de la cre
ation du comite: M. Zsolt Jeke
ly, directeur general, et le Dr. Radu 
Popa, vicepresident.) 

Les membres du comite sont de
s ignes par Ies presidents, compte 
tenu des specialites et des regions 
qu'ils representent ainsi que de 
leurs connaissances de langues e
trangeres. Les membres peuvent 
etre choisis parmi Ies representants 
des organisations nationales, socia
les ou economiques s'occupant des 
monuments historiques. 

1.5. Budget du Comite Mixte: 
Les institutions fondatrices ainsi 

que des institutions de patronage 
inscriront dans leur budget annuel 
un poste special aux lins du Comite 
Mixte. Pour certains programmes, 
celui-ci pourra demander, d'autre 
part, un soutien supplementaire. 

1.6 Programme du Comite Mi x
te: 

Le Comite Mixte elabore et re
alise des programmes â long Ier· 
me, â court terme (annuels) et oc
casionnels. 11 soutient Ies autres 
programmes entrepris par Ies or
ganisations des deux pays pour Ies 
monuments historique s. 

Le Comite Mixte se reunit dans 
Ies deux pays, â tour de râles, deux 
fois, mais au moins une fois, par 
an. Pour faciliter Ies echanges de 
vues professionnels efficaces, ii est 
recommande d'organiser la reuni
on du printemps â l'occasion d'un 
evenement professionnel (camps, 
conference, etc.) ou â l'endroit 
d'une importante restauration. La 
reunion de l'automne devra per
mettre surtout de faire un compte 
rendu, un bilan annuel et de pre
parer Ies programmes de I' annee 
suivante. 
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li est souhaitable que, tous Ies 
deux ans, cette derniere soit or
ganisee dans le cadre d'un sym
posium scientifioue commun d'ur 
jour. 

11. Activites du Comite Mixte 
Le Comite Mixte elabore s~s 

programmes en vue de realiser Ies 
objectifs retenus dans I' Accord in
tervenu entre Ies deux institutions 
et cite â l'introduction. Dans l'ordre 
des paragraphes de I' Accord, Ies 
participants fixent Ies tâches prin
·i pales ci-apres: 

1. «Echange de specialiste s 
dans Ies domaines des recher
ches, de la documentation, de la 
reconstruction et des travaux de 
restauration sous forme de stage · 
plus ou moins longs.» 

Seront redigees mutellement, 
dans le cadre des programmes an
nuels de chaque partie, et remises 
â l'autre partie â la reunion d'au
tomne du Comite: 

a) La liste des camps, manifesta
tions et importants travaux de res 
tauration pouvant accuellir des 
specialistes de l'autre pays. 

b) Des invitations â certains sta
ges, conferences et autres manifes
tations nationales ou internationa
les envisagees. 

c) Echanges de specialistes 
pour des durees de 5 â 10 
jours, sous forme de participation 
â des recherches, missions d'etude, 
workshops et ateliers de creati
on. Ces programmes devront etre 
organises compte tenu des deman
des et initiatives des specialistes se 
n resentant au Comite Mixte ainsi 
que des possibilites du pays d' ac
cueil. 

Les participants conviennent de 
se faire parvenir mutuellement, jus
qu' au 31 mars 1992, leurs listes 
d'offres et Ies donnees relatives 
a leur capacite d' accueil. (Combien 
de personnes, a quelles conditions, 
etc.) 

La partie roumaine examinera la 
possibilite d'organiser en 1993 un 
stage de perfectionnements pareil 
i:i ce lui qui a eu lieu â Rackeve, 
compte tenu des caracteristiques 
des monuments hi stori ques de 
Roumanie, en considerant Ies par
ticularites d'une region plus large 
et en reunissant un public internati
onal plus nombreux. 

2. «Echange de documentations 
d'archives, de photos, d'informati
ons, etc. dans le but de completer 
Ies fiches de donnees des monu
ments historiques.» 

Les parties examineront Ies re
glementations en vigueur et ou en 
cours d'elaboration dans leurs pays 

respectifs. 11 faut rendre possible 
que, sur la base de la prise de po
sition du Comite Mixte, des spe
cialistes etrangers aient acces aux 
informations professionnelles non 
confidentiel Ies. En quantite I imitee, 
le Comite Mixte couvrira Ies frais 
de copie des documentations de
mandees (photos, plans) â la char
ge de son propre budget. Le Co
mite Mixte doi! etre tenu au cou
rant de l'utilisation des documents. 
(Documentations, publications, 
photos, etc.) 

Le programme ayant pour but de 
completer mutuellement Ies fiches 
de monuments historiques doit 
etre prepare dans le cadre d'un 
projet â plus long terme, plus im
portant et plus couteux, Ies organ1-
sations interessees devront proce
der â la coordination necessaire 
dans le cadre du Comite Mixte. 

Dans le cadre des ethanges 
d'expositions, la partie roumaine 
propose son exposition initulee 
«Les pertes des monuments histori
ques de Roumanie». La partie hon
groise fera sa proposition apres 
avo ir consulte le Musee d' Archi
tectu re de Hongrie. 

3. «Echange de publications, de 
catalogues de livres specialises et 
d' autres documents» . 

Les fondateurs s'engagent â se 
faire parvenir mutuellement et de 
maniere reguliere Ies revues 
specialisees ci-dessous : du cote 
hongrois : Muemlekvedelem (Protec
tion des monuments historiques), 
Muemlekvedelmi Szemle (Revue 
de la protection des monuments 
historiques) , Pavilon (Pavilion) . 
du cote roumain : 

- La Revue des Monuments 
Historiques 

- Le Bulletin de la Commission 
des Monuments Historiques 

- Renovation 
lls se feront parvenir mutuelle

ment aussi Ies listes nationales de 
monuments historiques et Ies sup
plements periodiques deces listes, 
Ies annales des monuments histori
ques et d' autres importantes publi
cations professionnelles. lls facili
teront la publication dans Ies re
vues professionnelles du pays par
tenai re des articles edites par Ies 
fondateurs ou avec leur soutien, 
tout en maintenant la validite des 
droits de «copyright>> en vi
gueur. 

4. «Participation mutuelle de 
specialistes et ou realisation de 
travaux communs dans l'etude et 
la restauration des monuments his
toriques». 

En dehors des echanges de spe-
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cialistes prevus par le point 1, Ies 
parties examineront la possibilite 
de reali ser certai ns travaux de res
tauration en commun. Le Comite 
Mixte souhaite faciliter l'emploi 
des specialistes de chacun des 
deux pays dans l'autre. (Obtention 
d' autori sations d' activites et d' ac
ceptation d'emplOiS remUnereS, rP
, onnaissance des diplomes, etc.) 

li I. Les partenaires convien
nent des tliiches et demarches ci-a
pres: 

1. Designation des membres du 
Comite Mixte et definition des tâ
ches des membres responsables. 
De I ai: 29 levrier 1992. 

3. Envoi mutuel des listes pre
vues au point 11.4. Delai: 31 mars 
1992 

4. Proposition et decision relati
ves â la date, au lieu et â l'ordre 
du jour de la prochaine reunion 
commune. Delai: 31 mars 1992. 

7. Preparatifs, etudes: 

COLABORAREA ROMÂ-
NO-GERMANĂ PENTRU 
PROTECŢIA MONUMENTE
LOR (Conferinţa de 
presă) 

Ca urmare a protocolului de co
laborare încheiat între Comitetul 
Naţional German al ICOMOS şi Di
recţia Monumentelor Ansambluri
lor şi Siturilor Istorice (DMASI ), 
prin Comitetul Naţional Român al 
I COMOS, în 1991 la Bucureşti, la 
sediul DMASI a avut loc în 10 fe
bruarie 1992, predarea materiale
lor documentare şi tehnice necesa
re realizării proiectului de inventa
riere a monumentelor istorice din 
zona de colonizare săsească din 
Transilvania, acţiune ce se înscrie 
în cadrul contractului de colabora
re în.tre DMASI şi Siebenburgisch
sachsischen Kulturrat din Germa
nia. Festivitatea semnării documen
telor a fost urmată de o conferinţă 
de presă. Au fost prezenţi dl 
dr. Klaus Terfloth, ambasadorul 
Germaniei la Bucureşti, dl. Hans 
Joacgim von Beesten, ataşatul cu 1-
tural al Ambasadei Germaniei, dl 
dr. Christoph Machat din partea 
ICOMOS German şi dl Martin Rill 
de la Siebenburgisch-sachsischen 
Kulturrat, iar din partea României 
dl Radu Boroianu, secretar de stat 
în Ministerul Culturii, dl dr. Radu 
Popa, din partea ICOMOS Româ
nia, vicepreşedinte al CNMASI şi 
dl dr. Peter Derer, secretar CNMA
SI, directorul DMASI, precum şi 

- possibilites de recherches 
dans Ies archives, collections de 
plans et collections de photos du 
pays partenaire, 

- possibilites et cout du pro
gramme destines â completer Ies 
fiches de donnees, 

- possibilites de proceder en 
commun â certaines restaurations, 

- possibilites d'emplois perio
diques de specialistes, 

- autres programmes. 
Delai: premiere session de l'an

nee 1992. 
Les participants â la reunion ex

priment leur conviction que la co
operation prevue contribuera â 
augmenter le niveau de formation 
de leurs specialistes et permettra 
aux deux peuples de se mieux con
naître et qu'elle servira par la l'ob
jectif fixe dans l'Accord: la realisa
tion de !'Europe unie. 

Les participants ont exprime leur 
1nquietude concernant Ies destruc
tions causees par la guerre dans 

numeroşi specialişti din domeniu ş1 
ziarişti. 

Proiectul de colaborare priveşte 
conservarea mărturiilor de civiliza
ţie materială şi spirituală ale saşilor 
din România, avînd ca scop salva
rea patrimoniului cultural din 243 
localităţi. Tn aceste localităţi va fi 
inventariat şi cercetat nu doar pa
trimoniul german, ci totalitatea ele
mentelor de civilizaţie din zonă, 
deci şi monumentele româneşti, 
maghiare sau ale romilor. 

Tn cadrul conferinţei de presă, 
la întrebările ziariştilor privind mo
dalităţile concrete de luare în evi
denţă a monumentelor şi starea ac
tuală de conservare a patrimoniu lui 
săsesc au răspuns d-nii Ch. Machat, 
M. Rill şi P. Derer. A fost explicat 
sistemul de lucru (cartare, fotogra
fierea monumentelor şi descrierea 
pentru întocmirea fişei de monu
ment, ce urmează a fi introdusă în 
calculator) şi s-a subliniat că acest 
mod de cercetare poate fi extins 
asupra întregului patrimoniu al Ro
mâniei, el avînd avantajul de a 
reliefa zonele ce trebuie protejate 
în mod deosebit. Specialiştii au ţi
nut să evidenţieze faptul că un 
obiectiv deosebit de important es
te conservarea peisajului cultural, 
deci siluete de localităţi, de străzi 

I' ancienne Yougoslavie, voisine 
des deux pays. 

Ont participe â la reunion du co
te roumain: le Dr. Radu Popa, ar
cheologue, vice-president du 
Comite National pour Ies Monu
ments, Ensembles et Sites Histori
ques de Roumanie et, du cote hon
grois: M. Zsolt Jekely, directeur 
general de l'OMF, le Dr. Andrăs 
Roman, president du Comite Na
tional de I' I CO MOS, responsable 
du service international de l'OMF, 
M. J6zsef Sebestyen, i nspecteur 
general regional et M. I stvân Var
ga, secretaire technique du direc
teur general. 

Dr. Radu POP A 

Vlce·prl!>ldent du Comite Hatlonal pour Ies 
Monuments Ensembles etSltes Historiques de 
Roumanle 

Zsolt JEKEL V 
directeur general de l'lntendance Hationale 
des Monument.s Historlques de Hongrle 

şi monumente, dar şi regiunea în 
care ele există, cu specificul vieţii 
locale. La aceste studii vor partici
pa şi grupe de studenţi de la I n
stitutul de arhitectură din Bucureşti 
şi Kăln. 

T n ce priveşte starea monumen
telor germane din România, situaţia 
e diversă, de la monumente ce au 
dispărut sau sînt pe cale de dis
pariţie, în zonele unde nu mai exis
tă populaţie germană iar monu
mentele sînt părăsite - de exem
plu, zona de est a Transilvaniei, Ru
pea -, pînă la monumente ce sînt 
în stare bună, în zone locuite de 
populaţie de origine germană -
Ţara Bîrsei. Tn orice situaţie, în
să, se impune un sistem de asigura
re a monumentelor (de exemplu 
angajarea unor paznici de monu
mente). În acest sens CNMASI a 
luat unele măsuri de asigurare mai 
ales în zona Bistriţa Năsăud, pre
cum şi efortul de includere pe lista 
patrimoniului universal UNESCO a 
complexului de la Biertan. 

Partea a doua a conferinţei de 
presă a dezbătut tema «Monumen
tele României - 1992» şi a fost 
susţinută de ist. arhg. Sergiu lo
sipescu, director ştiinţific DMASI, 
arh. Aurel I. Botez, director tehnic, 
arhitecţii Sanda Ignat, Marinel Da-
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ia; dr. arhg. Gheorghe Cantacuzi
no, dr. Cezara Mucenic, şefi de 
compartimente DMASI. Au fost 
prezentate rezultatele ultimelor 
statistici privind monumentele isto
rice din jară: 1. Monumente istori
ce înregistrate în listele din 1955 
(HCM 1160) care cuprind: monu
mentele de arheologie, arhitectură, 
artă plastică şi istorice, în număr 
de 4345 obiective. Dintre acestea 
pona on 1989 au fost distruse (de
molate) 196 obiective. 2. Monu-

mentele istorice înregistrate in lis
tele provizorii din 1980-1982, în 
număr de 8511 obiective, cu
pr ind: monumente de arheolo
gie, arhitectură, rezervaţii de arhi
tectură, monumente de artă plas
tică şi istorice (memoriale) . Dintre 
acestea, pînă în 1989 au fost dis
truse 351 de obiective. 

Totalul monumentelor distruse în 
perioada 1955-1989 este de peste 
500 de obiective . S-a subliniat fap
tul că la lista distrugerilor nominali
zate se adaugă nenumărate monu
mente de arhitectură, rezervaţii de 
arhitectură şi situri arheologice, 
neînregistrate încă pe listele ofi
ciale şi distruse prin demolarea 
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centrelor istorice ale oraşelor : 
I aşi, Suceava, Piatra Neamj. Tîrgo
vişte, Craiova, parţial Bucureşti 
etc. Noile liste ale monumentelor 
istorice încheiate în 1991 (liste ce 
urmează a fi completate perio
dic, pe măsura studiilor), cuprind 
17 .943 obiective (fără Bucureşti şi 
Sectorul Agricol Ilfov, listă în curs 
de finalizare), între care numărul 
rezervaţiilor de arhitectură şi urba
nistice cuprinse în liste este de 
410 (faţă de 46 în 1980-1982). 

Aceste liste cuprind categoriile ur
mătoare: monumente şi situri arhe
ologice; monumente şi ansambluri 
de arhitectură, rezervaţii de arhi
tectură şi urbanistice; clădiri me
moriale; monumente cu valoare 
memorială şi de artă plastică; situri 
istorice. 

Expunerile au fost însojite de 
proiecţii privind monumentele is
torice aflate în stare avansată de 
degradare. Specialiştii au făcut 
apel la reprezentanţii mass-media 
pentru o informare amplă şi corectă 
a publicului, care are nevoie de o 
educare 'În acest sens şi în acelaşi 
timp de atenţionarea forurilor ad
minisrative pentru a acorda atenţia 

cuvenită problemelor conservam 
patrimoniului arhitectural. 

De un deosebit interes s-a bu
curat informajia dată de dl Aurelian 

•1 şcu, vicepreşedinte al CNMASI , 
care s-a referit la o iniţiativă ce va 
li materializată în data de 20 sep
tembrie 1992, prin organizarea 
unei manifestări culturale deosebi
te, «Ziua porţilor deschise», în care 
publicul poate intra gratuit în orice 
monument (chiar şi în cele inacce
sibile în mod obişnuit, de exemplu: 

clădirea Băncii Naţionale a Româ
niei). E o propunere a CNMASI ca
re a luat deja legătura cu Consiliul 
Europei şi Ministerul Culturii. Ro
mânia se va înscrie deci în rîndul 
celor 20 de jări care în 1992 vor 
participa la această acţiune. De 
menţionat că în 1991 au participat 
nouă jări, iar rezultatele au fost ex
celente. 

Colaborarea între ICOMOS Ro
mân şi ICOMOS German este cert 
o cale de depăşire a greutăţilor cu 
care azi se confruntă acţiunea de 
potejare a patrimoniului cultural 
din România. 

GEORGETA POP 
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Viaţa ştiinţifică 

RESTAURAREA A NS AM BLULU I COTROCENI ARTĂ ŞI MEŞTEŞUG 

La 27 (Jlartie 1992 a avut loc ver
nisajul expoziţiei sus-numite orga
nizate de Muzeul Cotroceni, a că
rui activitate este susţinută de pro
grame bogate şi diverse, conferin
ţe, simpozioane, seri muzeale. 

Expoziţia a cuprins o prezentare 
generală, prin imagini foto bine 
alese, a ansamblului de monumen
te de la Cotroceni, surprinzînd as
pecte din dezvoltarea arhitectu
ral-istorică şi involuţia unora dintre 
părţile sale componente, precum şi 
o amplă secţiune consacrată soluţii
lor de restaurare operate în perioa-

da 1977-1988, pentru a pune în 
valoare clădiri ale ansamblului, 
obiecte de artă, spaţii interioare 
etc. 

Restaurarea a avut în vedere re
laţia dintre elementele care dau co
erenţă imaginii ansamblului. Nu
meroase fotografii, proiecte, dar 
mai ales relevee înfăţişează proce
sul însuşi al acestei complexe în
treprinderi. Expoziţia este deschi
să, probabil nu întîmplător, anul 
acesta cînd se aniversează 100 de 
ani de la înfinţarea Comisiunii Na
ţionale a Monumentelor Istorice 

ZILELE ARHITECTURII ŞI URBANISMULUI LA CLUJ 

ln organizarea Centrulu i cultural 
francez din Cluj şi a regiunii Lan
guedoc-Roussi llon din Franja, în 
intervalul 8-10 aprilie 1992 s-au 
desfăşurat la Cluj «lilele arhitectu
rii şi urbanismului». Acţiunea gîn
dită pe mai multe planuri şi avînd 
ca scop dezvoltarea spiritului civic 
ce trebuie să domine activitatea ar
hitecţilor, a fost găzduită de Uni
versitatea Babeş-Bolyai. 

Colocviul, care s-a bucurat de o 
largă participare în rîndurile spe
cialiştilor români şi .francezi, a de
butat prin vernisarea unei expoziţii 
de carte de arhitectură franceză ş i 
a expoziţiei pe tema distrugerilor 
provocate monumentelor României 
(expoz i ţie itinerantă a Direcţiei 
Monumentelor, Ansamblurilor şi 
Siturilor Istorice din Bucureşti). 

Lucrările colocviulu i s-au desfă
şurat pe două secţiuni : Urbanism 
şi Tehnici şi materiale de lucru în 
trecut şi prezent. Urbanişt i i fran
cezi au insistat în special asupra 
problemelor pe care le ridică în 
Franja dezvoltarea oraşelor şi, de 
asemenea, asupra faptului că sen
sul urbanismului azi este spre di
versitate, reconstrucţia oraşelor 

c~NRE 
CVLTVREL 
FRA1'1CAlS 

CLVJ 

punînd problema evitării aglome
raj1ilor şi anomaliilor urbane, dar 
şi a protejării patrimoniului arhitec
tural şi istoric. Enumerăm, selectiv, 
cîteva dintre temele abordate: 
evoluţia doctrinelor şi concepţiilor 
de construire a oraşelor şi aplicarea 
acestora în politica urbanistică a 
Franţei în perioada 1945---1975 
(Remy Baudoui, istoric-urbanist), 
în care s-a evidenţiat faptul că în 
prezent urbanismul încearcă spar
gerea monotoniei marilor ansam
bluri şi descentralizarea marilor 
oraşe, monumentale rămînînd doar 
clădirile cu caracter public. În ace
eaşi ordine de idei s-a sublin iat 
schimbarea raportului de forje în 
relaţia arhitectură -urbanism (Fran
c;o ise Very Cottet-Puinel , prof. la 
Şcoala de Arhitectură din Greno-

din 1892, căreia i se datorează cea 
mai bună lege în domeniul monu
mentelor, susţinută de ilustre per
sonalităţi . 

Colectivul de restauratori a re
uş i t să pună în valoare palatul Co
troceni, aşezîndu-1 în rîndul celor 
mai frumoase case româneşti. 

Astăzi întregul ansamblu respiră 
atmosfera de fast din vremea Can
tacuzinilor, deschizători de dru
muri în arhitectura din Ţara Româ
nească . 
ELISABETA AHCUŢA-RUŞIHARU 

ble) în favoarea urbanismului , care 
acum este în situaţia de a dicta dez
voltarea oraşelor în mai mare mă
sură decît fantezia arhitecţilor . 

Urbaniştii români s-au preocupat 
de metodologia delimitării centru
lui istoric al unui oraş (Sandu Ale
xandru - rectorul Institutului de 
Arhitectură din Bucureşti, Şerban 
Popescu Criveanu - consilier 
DUAT, urbanist, Sanda Voiculescu 
- şefa catedrei de istoria arhitec
turii la Institutul de Arhitectură 
Bucureşti) ; aspectul istoric al urba
nismului în Bucureşti , cu probleme
le de decodificare pe care le pune 
caracterul eterogen al spaţ iulu i 
construit (arh. Dana Harhoiu). 
Abordarea problemei urbanismului 
az i în România, respectiv în 
Cluj, a fost făcută de arh. Vasile 
Mitrea. Marile cartiere noi, lipsite 
de dotări şi care solicită intens zo
na centrală istorică; dominaţia can
tităţii construcţiilor în detrimentul 
calităţii , avînd ca unul din rezultate 
«străzile coridor» , o pacoste a ur
banismului ; indicatorul ridicat de 
demolări; sistemul de urbanism nîn 
macara» practicat în ultimele de
ceni i şi care a dus la distruge rea 
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caracterului ereditar al oraşului, la 
uniformizare; aşezarea geograficâ 
ce constrînge dezvoltarea oraşu lui 
- iată cîteva din problemele ce 
se ridică în faţa urbaniştilor clu
jeni. 

A doua secţiune a lucrărilor co
locviului a cuprins lucrări privind : 
folosirea construcţiilor metalice în 
arhitectură şi gustul pentru detaliu 
de construcţie manifestat la noua 
generaţie de arhitecţi (Philippe Pa
lie, arhitect, cercetător, istoric}; fo
losirea structurilor lejere (structuri 
spaţiale din bare, cabluri , membra
ne textile); betonul armat ca «per
l"'l anenţă» a construcţiilor ultimului 
secol. Referindu-se la silualia exis
tentă la noi, comunicarea ' tratînd 
originalitatea structuri lor spaţiale 

româneşti (M i rcea Mihă ilescu , pro
fesor la Institutul Politehnic din 
Cluj) a pus în evidenţă greutăţile 
pe care le-au întîmpi nat construc
torii români în perioada comunis
tă, cînd standardizarea, regul i le ca
re încorsetau libertatea de g îndire 
au făcut ca realizările în domeniu 
să conteze ca tot atîtea disiden
ţe . 

O categorie aparte au const i
tuit-o comunicările privind mon u
mentele istorice, integrarea lor în 
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ansamblul oraşelor contemporane: 
biserica gotică «51. Mihail » din Cluj 
(Viorica Guy-Marica, eoni. univ. la 
Universitatea din Cluj, critic de ar
tă) ; portalul gotic al catedralei din 
Alba Iulia ş i filiera sa europeană 
!Gheorghe Sebestyen , arhitect); 
i nfluenjele occidentale manifestate 
în arhitectura moldovenească a se
colu lui al XVI-iea (Mira Dordea, 
eoni. un iv. la Institutul de Arhitec
tură Bucureşti} ; amenajarea oraşe
lor franceze din Renaştere pînă la 
Revoluţia Franceză , timp în care se 
poate vorbi despre un «urbanism 
f rancern (Philippe Prost, arhitect şi 
cercetător) . 

Concluziile colocviulu i româno
francez de arhitectură şi urbanism 
au afirmat, o dată în plus, ideea 
că sensul modern al urbanismului 
este contrar oraşului megalitic, sfîr
şitul sec. al XX-iea fiind caracterizat 
de o schimbare a scării proporţii
lor, rezultat al modificării viziunii 
asupra vieţuirii oamenilor în oraş . 
Dacă se poate vorbi de similitudini 
în perioada postbelică în care atît 
în Franţa cit şi în România a existat 
o politică urbanist ică ce dorea «fe
ricirea pentru toţi » , rezultatele au 
fost diferite, ca urmare a calităţ i i 
diferite a construcţiilor. De aseme-

L'LAV DIOPOLIS 
- . \ 

'Tr.1n11lUJnW' n'uiu1 pnm•ria . 

nea, o problemă comună celor do
uă jări este protejarea patrimoni u
lui oraselor, continuu agresat, ceea 
ce a condus în Franja la dorinţa 
de a închide centrele istorice pen
tru circulaţia auto . Politica urban is
tică trebuie să se facă azi în ideea 
că oraşul e o parte a teritoriulu i, 
iar unitatea oraşului cu mediul na
tural trebuie î ntărită. 

Din păcate , în desfă ş urarea co
locviu lui a fost şi un moment ne
plăcut - vizionarea une i casete vi
deo realizată de Prefectura judetu
lui Cluj într-un stil patriotard , care 
a stîrnit zîmbete printre român i ş i 
nedumerire pr intre francezi . De 
menţionat că în casetă apare ca fi
ind o realizare un restaurant des
chis într-o clădire monument isto
ric, ocazie cu care s-a mutilat mo
numentul. 

Colocviul organizat de Centru l 
cultural francez a fost o reuşită, fi
ind în mod fericit întregit de apa
riţia în revista de cultură clujean ă 
«Tribuna» a unei dezbateri pe tema 
«Locuirea urbană la sfîrşit de mi
leniu», precum şi a unei traduceri 
din « Oraşul cosmic» a lui lannis 
Xenakis. 

GEORGETA POP 
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SZA THMAR I FOTOGRAF 

în lunile martie-aprilie ale anului 
1992, într-una dintre sălile Palatu
lui, a fost deschisă expoziţia «Fo
to~rafii de Carol Popp de Szat
hmari în colecţiile Muzeului Naţio
nal de Artă», realizată de tînăra 
muzeografă Ruxandra Balaci la îm
plinirea a 180 de ani de la naşterea 
complexului artist. 

Aportul lui Szathmari în dome
niul artei documentariste este deja 
bine cunoscut. Camera obscură şi 
penelul îi foloseau în egală măsură 
la surprinderea unei lumi pitoreş
ti, dar evanescente, a satelor şi ora
şelor moldo-valahe. Atras mai mult 
de tipurile şi caracterele care po
pulau, străzile şi pieţele, artistul nu 
a rămas insensibil nici la frumuseţi
le naturale sau arhitectonice ale ţă
rii, ele însele confruntate cu unimi
nent proces de schimbare şi mo
dernizare, la fel ca şi elementul 
uman. 

Cum precizează şi titlul, expozi
ţia se rezumă la prezentarea unor 
lucrări aflate doar în patrimoniul 
muzeului organizator, provenind 
din colecţiile regale sau din fondul 
Al. Saint-Georges. Astfel, sînt ex
puse albumele «Episcopia de 
Curtea de Argeş» şi «România» 
realizate pentru proaspăt alesul 
domnitor Carol I de Hohenzollern. 
La intrarea în sală era plasat pe un 
şevalet portretul în ulei al lui Szat
hmari - executat de confratele Mi
şu Popp - şi, pe perete, cel al 
marelui său patron, Carol I, foto
grafiat şi reprodus mai slab la co
pierea pe hîrtia sensibilă, pentru 
a interveni apoi cu acuarelă spre 
a da viaţă chipului prin tonalităţile 
adecvate ale carnaţiei, ochilor, 
epoleţilor, decoraţiilor şi brode
riilor de fir ale uniformei. 

Expoziţia era clar delimitată, 

prin panotare, în trei secţiuni di
ferite: peisaje, monumente, tipuri 
umane. 

Albumul «Episcopia Curţii de 
Argeş» (1866) impresionează prin 
rigurozitatea ştiinţifică a imaginilor, 

R e c e n z i i, e x p o z i ţ i i 

ca şi cînd finalitatea ar fi fost un 
studiu de arhitectură şi ornamenti
că destinat documentării în vede
rea unei restaurări. Multe detalii 
oferă o imagine completă asupra 
rafinamentului decorului cioplit în 
piatră: turlele, partea de nord a pe
retelui pronaosului cu rozete şi an
cadramente de ferestre măiestrit 
sculptate, absidele, portalul. Va
loarea istorică a acestor fotogra
fii, anterioară restaurării din temelii 
a lui Andre Lecomte du Nouy, este 
incontestabilă; unele intre ele au 
fost utilizate de Ghika-Budeşti pen
tru a-şi ilustra volumul de istorie 
a arhitecturii româneşti. Biserica 
apare în toată măreţia sa, dar pus
tie, l ipsită de orice mişcare şi suflu 
de viaţă date de silueta vreunui 
monah sau mirean cucernic, proba-

bil din cauza timpului lung de ex
punere. Totuşi apare şi un element 
surpriză ce sugerează prezenţa 
umană: o grosolană scară de lemn 
sprijinită de streaşină, lîngă absida 
de nord sau în faţa intrării. 

Această lucrare de excepţ i e s-a 
bucurat de o bună primire în epocă 
fiind considerată, încă de atunci, 
demnă de tezaurizare în muzee şi 
biblioteci. O ciornă pentru o scri
soare a Ministerului Cultelor şi In
strucţiunii Publice, datată 31 ianua
rie 1868 şi - adresată piciorului Ghe
orghe Panaiteanu-Bardasare, di
rectorul Şcolii de Belle Arte şi al 
pinacotecii din laşi, este revelatoa
re în acest sens: 

«Am on6re a vă înnainta pe liin
gă acesta noue bucăţi fotografii ce 
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compunu a/bumu/u Episcopii 
Curtea de Argeşu dedicatu Tnnă/ţi
mei Sale Principelui Domnitoru 
spre a îl depune în galeria de la 
Jasy» . (Arhiva Ministerului Cultelor 
şi Instrucţiunii Publice, dosar 
542 1868, fila 55). 

Albumul «România» conţine cî
teva peisaje remarcabile: Praho
va, Oltul la Cozia, Matca la B istriţa, 
Bucegii (conotat Bucecsi). fie în 
splendoarea sălbatică a piscuri lor 
semeţe, fie cu cîţiva ţărani, case de 
bîrne şi o moară de apă. Alături 
de acestea sînt prezentate şi cî
teva acuarele cu stînci şi cursuri 
voi buroase de apă, făcute cu ace
laşi prilej. Urmează apoi planşele 
cu /otografii de monumente cunos
cute: mănăstirile Sinaia, Bistri ţa, 
Cozia - cu mai mulţi călugări în 
faţa bisericii şi a chiliilor neglijente 
şi dărăpănate pe al căror pridvor 
sînt întinse năvoade la uscat -, 
Hurezu - curat şi elegant, cu foi
şorul lui Dionisie zugrăvit pe atunci 
în culori contrastante -, Cernica 
şi Pasărea cu soborul de călugări 
şi maici, fiecare un personaj în sine, 
Antim, Radu Vodă şi bisericuţa 
Bucur cu malul sordid al Dîmbovi
ţei unde mişună porcii şi găini
le, Mitropolia, biserica Stavropole
os - poză ce i-a folosit şi pentru 
o schiţă în creion, foarte detalia
tă, cu întreaga dantelărie a orna
mentelor pictate pe faţadă (şi toc
mai de aceea lipsită de profunzime 
şi volumetrie) şi o acuarelă mai su
mară dar mai expresivă - biserica 
Sf. Spiridon Nou, alăturată unei 
planşe unde eleganta construcţie 
apare , aşijderea, reluată în acuare
lă - care, deşi este stampilată de 
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Alexandru Satmary, atribuind-o 
astfel părintelui său, noi înclinăm 
să credem că-i aparţine contelui 
Amedeo Preziosi (cu care Szath
mari a lucrat adesea) datorită acu
rateţii execuţiei, a bunei calităţi a 
hîrtiei şi culorilor ce-şi păstrează 
pînă azi strălucirea şi, mai ales, al 
felului de desenare a figurilor din 
popor prezente pe stradă, într-o 
zi de tîrg, ce au evidente similitu
dini cu acelea schiţate în albumul 
«La Valachie par Preziosi» 
( 1869), aflat în patrimoniul Muzeu
lui de Istorie şi Artă al Municipiu lui 
Bucureşti . 

Urmează cîteva imagini cu edi
ficii civile, mai vechi sau mai 
noi, din Bucureşti : Universitatea, 
cu viitorul bulevard Elisabeta în 
curs de amenajare, Turnul Colţii, 
măreţ dar greoi şi obturînd atît 
perspectiva palatului Şuţu - de 
care îl desparte doar gardul aces
tuia şi o străduţă foarte îngustă 
- cît şi faţada bisericii Coljea, ce 
avea deja în faţa ei, chiar în dreptu I 
pridvorului, statuia spătaru lui Mi
hail Cantacuzino de Karl Storck 
(ceea ce ar da un indiciu de datare 
a /otografiei în 1869, cînd a fost 
termin{ltă şi instalată sculptura), 
Hanul lui Manuc şi piaţa din apro
pierea sa. Aceste ultime fotografii 
aduc, cu necesitate, prezenţa figu
rilor de ţărani şi negustori atît de 
dragi lui Szathmari. Cîteva planşe 
prezintă grupuri de căluşari din di
verse regiuni ale jării (Oltenia, Ar
deal, Vlaşca) veniţi la Moşi, pre
cum şi umbrarul domnitorului la 
Moşi, cu o mulţime de curioşi, mi
litari şi civili, strînşi în /aţa lui, po
zînd maestrului, în aşteptarea vi-

zite1 pe care Carol I o făcea, pr in 
tradiţie, la acest important tîrg 
anual. Apar apoi cîteva poze cu 
ţărani din Vlaşca şi Ilfov, sau de 
ţigani de la Pasărea şi Panteli
mon. Printre ele sînt diseminate 
schiţe rapide în creion şi acuarelă 
ori lucrări finite, inspirate de aceste 
fotografii de mari dimensiuni . 

Tn două vitrine sînt expuse poze 
format carte-de-visite tot cu tipuri 
de ţărani, meşteşugari, negustori şi 
comedianţi ambulanţi, adunate de 
artist de-a lungul timpului, folosite 
fie pentru albumul «Souvenir de la 
Roumanie», dăruit doamnei Elena 
Cuza în 1864, fie pentru a fi co
mercializate cu bucata. 

Panotarea a fost bine gîndită de 
Ruxandra Balaci, alternînd simeza 
tradiţională cu cîte o zonă de ac
cident şi mozaicare a suprafeţei sau 
fotografiile sepia cu planşele în 
acuarelă sau creion, ce aduc nece
sara vibraţie coloristică şi de duct 
pentru a nu obosi ochiul şi a nu 
crea o euritmie fastidioasă. 

Realizatoarea expoziţiei s-a în
grijit şi de publicarea unui 
pliant-catalog cu un text introduc
tiv în care detaliază ideile dirigui
toare ale expoziţiei, dînd informaţ ii 
despre activitatea de fotograf a lui 
Szathmari, urmînd apoi fişele celor 
două albume expuse şi o listă a 
celorlalte fotografii strînse de artist 
în volum, şi încheind cu o biblio
grafie selectivă. Din bibliografie 
lipseşte însă un titlu de referinţă 
privind 1.>cmai unul dintre albume
le prezentate aici: studiul lui Karin 
Schuller-Procopovici «Ein Land aus 
dem Bilderbuch - Das Rumănien
album des Carol Szathmari 
(1812-1887), apărut în amplul ca
talog al expoziţiei « Silber und 
Salz» organizată de muzeul Agia 
Foto-Historama din Koln în 1989 
cu prilejul împlinirii a 150 de ani 
de la descoperirea /otografiei . 

O fericită coincidenţă a făcut 
ca, în acelaşi timp cu expoziţia de 
la Muzeul Naţional de Artă din Bu
cureşti, dar independent de ea, să 
fie lansat filmul documentar «Pic
torul fotogri'!» (scenariu I şi re
gia: Alexandra Foamete, imagi
nea: Cristian Stoian), realizat de 
Editura Video a Ministerului Cul
turii, unde apare în mod evi
dent relaţia dintre plastică şi fo
tografie în opera lui Carol Szath
mari, demonstrînd, o dată în 
plus, actualitatea creaţiei sale şi 
multiplele posib ilităţi de explorare 
ce încă le mai oferă cercetătoru lui 
pasionat de valorile artei docu
mentariste. 

ADRIAH·SILVAH IOHESCU 
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Ars Transilvaniae nr. 1/1991, 
Academia Română, 
Institutul de Arheologie si Istoria Artei 

Cluj-Napoca, 11)0 p. 
Ars Transilvaniae, primul perio

dic editat de tînărul Institut de Ar
heologie şi Istoria Artei din 
Cluj-Napoca, este o revistă de is
toria artei medievale care îşi pro
pune, după cum ne precizează Cu
vîntu/ r nainte, să continue o bogată 
tradiţie transilvană de cercetare în 
domeniu, publicînd studii şi inves
tigaţii de artă medievală româneas
că sau europeană. 

Sumarul revistei se deschide cu 
articolul lui Daniel Barbu, Le re
gard et la raison. Approches es
tetiques dans /a cu/fure roumaine 
du XV///-ieme siecle, în care au
torul Iace o incursiune în secolul 
al 18-lea românesc dintr-o per
spectivă nouă - aceea a esteticu
lui, pe care-l regăseşte în «spiritul 
degajat de ansamblul de la Hure
zi» dar şi în gîndirea unui Dimitrie 
Cantemir sau Samuil Micu. 

De la istoria Mănăstirii Hurezi 
porneşte şi articolul Corinei Po
pa, dedicat unui cărturar din Cîm
pulung de la sfîrşitul secolului al 
XV 11-lea. Este prezentat, şi redes
coperit de fapt ca personaj, arh i
mandritu 1 Ioan, stareţ al mănăstirii 
între 1692 şi 1726, care dincolo de 
un bun gospodar se dovedeşte a 
fi fost şi un om de mare cultură . 
Organizator al unei biblioteci re
marcabil dotată pentru timpul 
său, arhimandritul Ioan se remarcă 
totodată prin activitatea sa literară , 
şi prin aceea de coordonator sau 
iniţiator al unor şantiere de arhitec
tură şi pictură. 

Studiu I lui Marius Porumb, La dif 
fu sion de /'art de l'epoque de Bran
covan en Transy/vanie, pune în evi
denjă rolul pe care stilul brâncove
nesc l-a avut în evoluţia artei ro
mâneşti transilvănene din secolul 
al XV 111-lea. Influenţa sud-carpati
că pătrunde fie prin intermediul 
ctitoriilor princiare, fie, după moar
tea lui Constantin Brâncoveanu, 
prin activitatea unor meşteri formaţi 
în mediul cultural efervescent al 
Ţării Româneşti şi se manifestă cu 
precădere în arhitecu ră şi pictură. 

în aceeaşi sferă a epocii brân
coveneşti se păstrează şi articolul 
Violetei Barbu, Scripforii brîncove
neşti : Mitropolia Ungrovlahiei şi 
cancelaria domnească; se analizea
ză minujios cîteva manuscrise din 
această perioadă, din punct de ve
dere al tehnicii copierii şi decoră

rii, al hîrtiei şi legături lor întrebuin
ţate. Mitropolia şi cancelaria dom-

nească din Bucureşti apar, în acest 
context, ca adevărate şcoli de co
piere - scriptori i. Sînt prezentaţi, 
prin prisma operelor realizate, unii 
dintre cei mai importanţi copişti şi 
caligrafi ai epocii: Filetei, fiul agăi 
Jipa şi lerei Nicola - ultimul re
marcîndu-se şi prin calităţile sale 
de ilustrator. 

Cornel Tatai-Baltă în articolul 
Hisforiographie de la xylogravure 
roumaine (XVl-e-XIX-e siecles) 
- Iace o analiză critică a lucrărilor 
referitoare la xilogravură, evidenţi
ind faptul că despre această artă 
s-a scris puţin şi fără a se exploata 
numeroasele sale valenţe tematice 
şi interpretative. 

David Zugravul de la Curtea de 
Argeş este personajul principal al 
articolului lui Aurel Chiriac, Activi
tatea de iconar a lui David Zugra
vul în Bihor. Autorul urmăreşte 

evoluţia pictorului de biserici şi 
icoane pe lemn, formarea sa în am
bianţa propice de la Curtea de Ar
geş, trecerea Carpaţilor şi primele 
opere realizate în Transilvania, 
şi, în slîrşit, sosirea în Bihor, după 
1750, într-un moment favorabil 
dezvoltării picturii româneşti. 

Evoluţia şi trăsăturile barocu lui 
în Transilvania şi Banat constituie 
subiectul a două interesante stud11. 
Primul dintre acestea aparţin lui 
Nicolae Sabău şi se referă la scul
ptura barocă, Einfiihrung in die Ba
rocke Skulptur aus Siebenbiirgen 
- prilejuind autorului o serie de 
consideraţii asupra căi lor de pă
trundere şi dezvoltare a acestui stil 
în Transilvania, asupra implicaţiilor 
factorilor politici şi social econo
mici . Pe acest fundal urmează o lină 
analiză a unora dintre cele mai 
semnificative sculpturi baroce. Al 
doilea, semnat de Adriana Buzi
lă, Arhitectura - oglindă a diferi
telor mentalităţi bănăţene din se
colul al XVII f-lea se ocupă de ar
hitectura barocă din Banat, a cărei 
evoluţie este văzută din perspecti
va particularităţilor acestui sti I în 
zona respectivă - «O formă clasi
cizantă, complet diferită de cea a 
Transilvaniei sau Ungariei vecine». 
Autoarea urmăreşte pătrunderea 
barocului în Banat pe două nivele 
- ctitorii imperiale romano-catoli
ce şi arhitectura ecleziastică româ
nească, în acest ultim caz stabilind 
două căi principale şi trei etape 
cronologice. 

Gheorghe Mândrescu, în Obser
vaţii privind dezvoltarea urbanisti
că a Bistriţei medievale, studiază 
evoluţia oraşului de la colonizarea 
sa de către saşi, la începutul se
colului al XI 11-lea şi pînă în secolul 

al XVI-iea; evenimentele istorice 
îşi găsesc poate cea mai bună re
flectare în dezvoltarea urbanistică, 
oraşul fiind, din acest punct de ve
dere, un veritabil model al oraşului 
transilvănean medieval. 

Jan Svanberg, cunoscut istoric 
de artă din Suedia, este prezent 
în numărul revistei cu un amplu stu
diu despre Piatra de mormînt a re
ginei Caterina a Suediei din Mă
năstirea Gughem. Seu lptura este 
analizată din perspectivă istorică, 
iconografică şi stilistică. Reluind 
opiniile anterioare formulate asu
pra stilului şi autorului acestei pie
tre funerare, se demonstrează, pe 
baza unor analogii puse în discuţie 
pentru prima dată, că momentu Ies
te opera unui meşter local în a că
rui formaţie se împletesc tradiţia 
franceză mai veche cu elemente 
cisterciene contemporane lui. Re
marcabilă traducerea lui Mircea 
Iliescu care, prin sistemul de note, 
ne pune în temă cu personalitatea 
autorului şi atrage atenţia asupra 
similitudinii dintre concluziile lui 
Svanberg privind goticul incipient 
în Suedia - mult întîrziat faţă de 
cronologia absolută a acestui stil 
în Europa - şi concluziile profeso
rului Vasile Drăguţ, prilejuite de 
analiza stilului în care este construit 
ansamblul de la Cirţa. 

în articolul lui Andras Kovacs, 
Castelu/ din Blaj /a sfirşitu/ secolu
lui al XVII-iea, se reconstituie pe 
baza unui plan din 1687 şi a datelor 
de arhivă, imaginea vechiului cas
tel ascuns astăzi sub modificările 
survenite în secolele XVI 11 şi 
XX, cînd edificiul a fost transformat 
în palat mitropolitan. Concluziile 
autorului demonstrează că, sub 
această haină, se păstrează aproa
pe intacte structura curiei realizată 
în 1535 şi totodată importante ele
mente ale ansamblului din primele 
decenii ale secolului al XV 11-lea. 

Eugenia Greceanu readuce în 
discuţie Arhitectura Bisericii Sf. 
Nicolae din Scheii Braşovului (pînă 
la sfîrşitul secolului al XVI 1-lea), 
sintetizînd principalele rezultate 
ale cercetărilor arheologice, istori
ce şi de parament întreprinse între 
anii 1968-1974. Tncepînd din se
colul XIV pe amplasamentul actual 
al lăcaşului de cu li au funcţionat 
alte trei biserici ultima dintre 
acestea, de factură gotică, fiind de
molată în 1740. 

în studiul Bisericile româneşti 
din districtul Haţeg pînă la 
1700, dr. Adrian A. Rusu îşi pro
pune o concisă sinteză asupra edi·· 
liciilor de cult din această zonă a 
Transilvaniei, sinteză bazată, în 
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mare măsură, pe rezultate ale cer
cetărilor întreprinse de autor în zo
nă. Studiul se axează pe lămurirea 
şi fixarea unor probleme de ordin 
general: terminologie, cronologie, 
material de construcţie, planime
trie, amenajarea interioarelor etc. 
Autorul concluzionează că istoria 
arhitecturii ecleziastice din Haţeg 
este «Înainte de orice, o sumă de 
cazuri individuale, cu mixaje diferi
te de confesional, social şi etnic». 

Arheologia este şi ea prezerită 
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în sumarul revistei prin raportul 
dr. Nicolae Edroiu asupra cercetă
rilor de la Mesteacăn, Biserica or
todoxă română veche din Mesteas
căn-Brad, judeţul Hunedoara -
raport arheologic 1983-1984. Să
păturile demonstrează faptul că bi
serica a fost ridicată la sfîrşitul se
colului al XVI-iea şi a funcţionat 
în secolele XVI I-XVI 11, fiind di
strusă, prin incendiu, în jurul anului 
1800. 

Ultima parte a sumarului conţine 

o serie de recenzii: BCMI nr. 
1-2 1990 (Daniela Gui); RM I, 
an ul LI X nr. 1 (Dana Rus), Revista 
Muzeelor nr. 5 1990 (Daniela 
Gui) şi Varadi Ki:iti:iredekek , Buda
pest, 1989 (A. Rusu). 

Alături de nivelul ştiinţific foarte 
ridicat al tuturor articolelor din su
mar, sînt de apreciat şi calităţi le 
grafice ale revistei, începînd de la 
copertă şi încheind cu ilustraţiile 

care însoţesc paginile scrise . 
DANIELA MARCU 
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Simpozionul 
„TEORIA ŞI PRACTICA 
REABILITĂRI I 
MONUMENTELOR ISTORICE" 
TUŞNAD BĂI, 22-27 Februarie 
1993 

Stimate coleg(ă) 
Tncepînd din 1993, Societatea 

Muzeului Ardelean, Secţia Ştiinţe 
Tehnice, grupul Construcţii-Mon
taj în colaborare cu Comitetul 
Naţional Român şi cel Ungar 
l.C .O .M .O.S„ va organiza anual, 
la sfîrşitul lunii februarie, un sim
pozion, legat de problemele de 
strică actualitate ale protejării 
monumentelor istorice. 

Dorim să facem cunoscute lucrări 
ce reprezintă reuşite ale activităţii 
specialiştilor din acest domeniu, 
elaborate în anul precedent, pre
cum şi realizări de referinţă, con
firmate de trecerea anilor şi de 
critică de specialitate. 
Vă invităm să participaţi la pri

mul „Simpozion de teoria şi prac
tica reabilitării monumentelor isto
rice" ce va avea lor în staţiunea 
Tuşnad-Băi, Hotelul Ciucaş, în peri
oada 22-27 februarie 1993. 

Puteţi participa la acest simpozi
on cu lucrări (prelegeri, proiecte, 
documente de arhivă etc.) alături 
de personalităţi remarcabile din 
ţară şi de peste hotare, sau ca şi 
simplu auditor. 

Scopul nostru declarat este de 
a contribui la sporirea numărului 
celor interesaţi de preţuirea tezau
rului arhitectural şi mai cu seamă 
la ridicarea nivelului de pregătire 
al special işti lor la cotele standar
delor internaţionale . 
Vă aşteptăm între prieteni! 

TALON DE PARTICIPARE 
Numele ..... . 
Prenumele ..... . 
Adresa 

Telefon 
Ocupaţia 

• Doresc să particip la simpozion 
însoţit de. . . . . . .persoane 

• Doresc să prezint prelegerea cu 
titlul. .............. . 

• Doresc să particip la expoziţia 
organizată, cu lucrarea ..... 

Societatea Muzeului Ardelean 
Simpozionul 
„TEORIA ŞI PRACTICA 
REABILITĂRII 
MONUMENTELOR ISTORICE" 

RO 3400 CLUJ 
Str. Rahovei nr. 56 2 

INFORMAŢII GENERALE 
• Organizatori 

• EME - Societatea Muzeului 
Ardelean, grupul Construcţii
Montaj. 

• Comitetul Naţional Român 
ICOMOS. 

• Comitetul Naţional Ungar 
ICOMOS. 

• Secretariat 
• Societatea Muzeului Ardelean 

Conf. dr. ing . SZABO Balint 
3400 Cluj, str. Rahovei nr. 
56 2 tel. 40-51-89207 

• Înscrierile se fac pe baza taloa
nelor de participare ce vor fi 
expediate secretariatului, pînă la 
data de 30.07 .1992. 

• Celor înscrişi le vom furniza, 
pînă la 15.11.92 date suplimen
tare privitoare la desfăşurarea 
lucrărilor simpozionului. 

• Termenul limită de expediere, 
la secretariat, a prelegerilor ce 
urmează a fi prezentate, pentru 
tipărirea şi difuzarea acestora 
participanţilor, este 15.10.92. 

• Locul de desfăşurare al simpozi
onului este Hotelul CIUCAŞ din 
localitatea Tuşnad-Băi, unde se 
asigură cazarea (camere de 1-2 
paturi) şi masa. Ţinem să infor
măm participanţii că în luna 
februarie, în staţiunea Tuşnad, 
stratul de zăpadă este conidera
bil, temperatura va fi probabil 
scăzută, deci se impune o echi
pare adecvată . 

• Lucrări le simpozionului se vor 
desfăşura în limbile: engleză, 
franceză, română şi maghiară; se 
asigură traducerea sincronă în 
aceste I imbi. 

PROGRAM 
• prezentarea materialelor: 

22-23 februarie 1993 
• vizitarea unor monumente 

istorice reprezentative din ju
deţu I Harghita. 
24 februarie 1993. 

• vernisajul expoziţiei cu pro
iecte elaborate, lucrări în curs 
de execuţie sau finalizate; dis
cuţii, dezbateri, mese rotunde 
pe diverse teme legate de 
obiectul simpozionului 
25-26 februarie 1993 

• închiderea lucrărilor 
28 februarie 1993. 

• excursie de studii la unele mo
numente istorice din judeţul 
Covasna. 
27 februarie 1993. 
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