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SIMPOZIONUL
BIERTAN-MĂRTURll SEMNIFICATIVE
ALE CIVILIZAŢIEI SĂSEŞTI DIN TRANSILVANIA

CATEDRALA EPISCOPALĂ DIN BIERTAN

Le parcours historique de la cathedrale episco·
pale de Biertan ; grand centre catholique, devenu
a la fin du XVle siecle le plus important eveche
protestant de la Transylvanie.

Pentru dezvoltarea arhitecturii religioase. centrele bisericeşti au avut o importanţă majoră.
Sediile decanatelor catolice aveau posibilităţi
materiale mai avantajoase decît parohiile, chiar
dzcă cele din urmă funcţionau în centre urbane.
Din istoria arhitecturii europene este un fapt
binecunoscut că sediile episcopale şi cele arhiepiscopale, de obicei, au catedrale medievale
somptuoase .
Pe teritoriul Transilvaniei catedrala episcopală din Alba Iulia are rădăcini romanice încă
din secolele XI-XII. Catedrala episcopală
ctitorită de sfîntul rege Ladislau (în formă
slavo-română Sveti Vladislav) din Or2.dea a căzut
pradă ocupaţiei otomane , ca de altfel şi catedrala episcopală din Cenad (Banat). Jurisdicţia
episcopiei transilvănene pînă în sec. al XV-iea
cuprindea numai cca 80% din teritoriul voievodatului; Ţara Lăpuşului, Ţinutul Călatei şi sudul
Transilvaniei erau în afara acestei dioceze. Saşii
ardeleni colonizaţi la început în Comitatul Sibiului (iniţialul Siebenbi.irgen) încă din secol ul al
XI I-iea au fost subordonaţi prepoziturii Sf. Ladislau din Sibiu

1.

După

ce

Ţara

Bîrsei, între

Bela al IV-iea pentru convertirea cumanilor de
dincolo de Carpaţi organizează Episcopia Cumană sau a Milcoviei. În anul 1235 oraşele Braşov 2
precum şi bisericile catolice din Altland (Ţara
Veche -deci teritoriul scaunelor Sibiu, Nocrich
şi Cincu) şi Ţara Bîrsei aparţineau Episcopiei
Cumaniei . Din păcate, catedrala şi în general
urmele arhitecturale ale Milcoviei au dispărut.
În secolele ce au premers reforma religioasă,
saşii din punct de vedere ecleziastic aparţineau
de două dioceze: teritoriile colonizate după
1241 din Ţara Vinului (Weinland: Sec.unele
Mediaş şi Şeica), Sighişoara, Rupea, Sebeş. Reghin şi

Bistriţa.

precum şi teritoriile saşilor

iobagi din comitate erau subordonate episcopului din Alba Iulia; decanatele sudice Sibiu şi
Braşov erau subordonate direct arhiepiscopului

catolic de Strigoniu

3.

Dintr- un document din 1475 publicat recent,
reiese că episcopul Gabriel de Bălgrad avea în
subordine următoarele decanate (protopopiate)
săseşti: Mediaş, Saschiz, Sebeş, Kosd

Laslea,

Bistriţa,

Kyralia

(Crainimăt),

(Rupea),
Şe1ca,

anii 1211-1225, a fost stă pînită şi colonizată
cu saşi de către cavalerii teutoni, regele ungur

1

Karl Reinerth, Die (reie konigliche St. Ladis/aus Probstei zu Hermannstadc und ihr Kapice/, în Deutsche
Forschung in Sudosten, 1942, p. 319 - 361, 567-597.

2

P. Binder, Unel e probleme re(er1toare la prima mena Braşovului, în Cumidava, 111/1969,

ţiune documentară

p. 126.
:1 Georg Muller, Die deutschen Landkapicel in Siebenbiirgen und ihre Dechanten 1192-1848, Archiv des Vereins fi.ir Siebenburgische Landeskunde, 48/934, p.

3 - 532.
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Reghin, Orăştie, Secaşele, Băgaciu, Cenade şi
Cetatea de Baltă (decan1s ac ecclesiorum rectoribus et pleban1s tn et sub decanatibus Meg1ens1,
Kyszd, Sebeş, Kozd, Zentlazlo, B1stntz, Kyra/ia,

Sche/k, Regen, Zazworus, Cykisch, Fogsagus, Chzanad et K1kel/ow et per tinentiis eorundem •.
Biertanul încă din epoca catolică era predestinat să devină centrul religios al saşilor. Situat
într-o zonă viticolă bogată, în centrul geografic
al ţinutului locuit de saşi, departe de principalele
drumuri din depresiunea Sibiului şi Valea Tîrnavei Mari, Biertanul făcea parte din Scaunul Mediaşului şi într-un timp concura pentru întîietate
cu oraşul Mediaş, aşezat în lunca Tîrnavei. Biserica hală, cu trei nave boltite în reţea a fost
construită în 1492-1516 în stilul goticului tîrziu.
Ansamblul fortificat, compus din trei incinte
întărite cu turnuri s-a ridicat în secolele XVXVI 1'.
Ultimul pleban catolic al Biertanulu1, Magistrul Lukas a fost mai multe decenii decanul
general al protopopiatelor săseşti din ambele
dioceze 0 . Mişcarea reformatoare a bisericii să
seşti f:Orneşte din centre urbane: în Braşov a
avut în frunte pe umanistul Johannes Honterus.
iar la Sibiu pe Matthias R2mser. Confluxul (şedin
ţa) Universităţii Să~eşti din 1544 constata faptul
că Reforma a cîştigat teren în mai toate oraşele
( ciVitates). Deci, ~e vorbeşte de aşezări le urbane
şi nu despre sate şi tîrguri. Din cunoscutul discurs al lui Christian Schesc.eus din 1580 ştim că
la Mediaş altarele c.u fost înlăturate de plebanul
Bartholomăus Altenberger, el fiind ajutat în
4
Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in S1ebenburgen VII (1474 - 1486), Herausgegeben von Gustav
GUndisch, Herta Gundisch. Konrad G. GUndisch und
Gernot Nussbăcher, Bukarest, 1991, nr. 4039.
0
Vasile Drăguţ, Dicţionar encic lopedic de artă medievală romdnească, Bucureşti, 1976, p. 54.
6
Rechnungen ous dem Archiv der Stadt Kronstadt,
QueJ/en zur Geschichte der Swdt K1onstadt, III, Kronstadt, 1896 (Kapitelsrechnungen 1543: mag1ster Lucas
decanus generalis erat în vidembach cum 4 parochis
sibi iunctis; 1543: magister lucae în Bisthalben; 1547:
Dom. a festum divi Thomae (dec 18) praesentavi venerabili d. mag. Lucae în Byrthallom praesente d. Stephano
plebano Ryjvinensi în taxam locumtenentis fi 214 den
28. Ex voluntate et mandate venerabilis d. decani ipse
taxam circa festum Thomae ad Byrthallom deduxi,
p. 602, 605, 608).

activitatea de reformare de către preotul Vinzenz Aurifaber din Moşna şi Franz Salicăus din
Biertan ·1 •

Vechea istoriografie considera începuturile
episcopiei evanghelice din Biertan în 1572, iar
primul demnitar eclesiastic era considerat Lucas
Unglerus. Dintre episcopii rezidenţi aici (15721850) şapte au monumente funerare în catedrala
din Biertan.
Cercetările cunoscutului istoric sas Gustav
Gund 1sch, din 1967, au adus date noi în această
direcţie. După izbînda Reformei în oraşe (1544)
reprezentanţii vechiului regim catolic nu s-au
lăsat înfrînţi şi au început un masiv contraatac.
Din discursul lui Cristian Schesăeus, ţinut la
sinodul din Biertan (mai 1580), ştim că partida
catolică a fost condusă de episcopul bălgrădean
Johann Statileus, decedat în 1542, apoi de vicarnl
acestuia, Franz Von Mediasch, mai tîrz1u episcop
de Cenade ( 1553). Dintre demnitarii laici cel
mai mare susţinător al catolicismului a fost
locotenentul Georg Martinuzzi - Utie5cenov1c,
el însuşi episcop de Oradea. Pentru partida
catolică era deosebit de important ca B1ertanul,
sediul vicarului general, să rămînă în mîinile
cler ului catolic. În anul 1546 în acest tîrg din
Ţara Vinului se ducea o luptă internă între
Magister Lukas, vechiul pleban catolic, şi tînărul
predicator cu concepţii reformatoare, Franz
Salicăus. Magister Lukas este atestat ca pleban
de Biertan din 1523 şi, cum am văzut, decenii
întregi a fost decan general. Chiar atunci cînd
nu era atestat în această funcţie, el reprezenta
preoţimea săsească în problema dijmei bisericeşti. În anii 1543 şi 1546 este menţionat în
funcţia de decan general. Conform notelor cronicăreşti ale preotului Stephan Heltner din tîrgul
învecinat, Richis (Reichersdorf) aflăm că Magister
Lukas a decedat la 30 aprilie 1547.
Urmaşul său a fost Franz Salicăus, originar din
familia sibiană Weidner (Salis în latină înseamnă

7 Gesch1chte der Deutschen auf dem Gebiet Rumăn1ens,
Redigiert von Carl Gollner, Bukarest, 1979, p. 134.
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salcie, deci Weide). Patricienii Weidner au avut
casă în Piaţa Mare din Sibiu. Tînărul Franz
Salicăus în vara anului 1538 era înscris în matricula Universităţii, de acum luterane, din Wittenberg. În jurul anului 1545 era deja predicator la Biertan şi se pare că ţinea predici în
«Turnul catolic», cel împodobit cu frescele
epocii goticului tîrziu 8 • Comunitatea tîrgului
Biertan în anul 1546 l-a angajat pe post de predicator, ceea ce a dus la conflicte cu plebanul
catolic. Din socotelile Braşovului aflăm că la
12 septembrie plebanul Lukas, împreună cu
fănogiul (judele) din Biertan, a venit la Braşov
în problema predicatorului Franz (venit mahister
Lukas Birtha/bensis cum v1/lico causa domini Francisci, quem vocaverunt in predicatorem 9
Apartenenţa Biertanului ca sediu al decanului general la credinţa catolică era atît de importantă încît în ac eastă problemă în decembrie
1546 a intervenit chiar şi Baratul (călugărul)
Gheorghe Martinuzzi, conducătorul efectiv al
Transilvaniei. Din scrisoarea în limba latină
găsită şi comentată de Gustav Gi..indisch reiese
că Baratul condamna juraţii Biertanului pentru
faptul că vor să-l înlăture pe plebanul lor, Magister
Lukas şr împotriva tradiţii lor şi porunci lor Bisericii Marne permit pătrunderea învăţături lor
sectare şi a falsei credinţe în biserica lor. Aceste
idei eretice, spune el, sînt cu totul străine
credinţei catolice şi nu se poate permite ca
acestea să se răspîndească. Baratul interzice sfatului orăşenesc prin ameninţarea cu pierderea
capului şi a averii, ca nu cumva să oblige pe
plebanul Lukas la introducerea reformelor. Pe
predicatorul Franz Salicăus, care se găseşte în
mijlocul lor, urgent trebuie să-l gonească şi să
nu îndrăznească în Viitor să angajeze asemenea
persoane. În mijlocul lor a fost trimis vicarul
episcopal Doctorul Franciscus, care are rnisi-

s Gustav Gundisch, Franz Sa/iciius. Ein Beitrag zur
Reformationsgeschichte Siebenbiirgens, în Geschichtswi .-klichkeit und Glaubenbewahrung, Festschrift fl.ir Bischof
D. Dr h-c. Friedrich Muller, Herausgegeben von Franklin Clark Rry, Stuttgart, Evangelische Verlagswerk,

p. 209-210.
9 Que!len, III, op. cit., p. 353.

unea să Vegheze ca această biserică să rămînă
la vechea credinţă. În consecinţă. sfatul orăşe
nesc trebuie să asculte ce i se va spune şi să
nu facă ceva contrar 1 0.
Faţă de aceste presiuni din partea conducerii
statelor catolice, Universitatea Săsească aflată
deja în rnîini evanghelice a trecut la contraatac.
La 1 ianuarie 1547 magistratul Sibiului, în calitate de for conducător al Universităţii Săseşti,
a delegat pe pîrgarii Kaspar Sartor şi Augustin
Hedwig să meargă la Vicarul din Alba Iulia şi
de acolo să meargă în ţinutul Mediaşului pentru
a verifica orientarea protestantă a fănogilor
şi preoţilor (missis ... advicarium indeque Megyes
ratione re/1gionis, utque sacerdos et vil/icos ipsos
animarent ad Constantiam mentis) 11
Autonomia teritorială a saşilor a triumfat şi
în acest caz faţă de voinţa puterii centrale:
după moartea plebanului catolic Lukas (30 IV
1547) sfatul tîrgului Biertan l-a numit pe Franz
Salicăus în postul de pleban (prirnpreot). În
iulie 154i, Franz Salicăus împreună cu fănogii
şi predicatorii din satul săs esc vecin, Dupuş, au
dus tratative în faţa magistratului din Sibiu,
ce în mod sigur a fost de acord cu ataşamentul
total faţă de hotărîrile Universităţii Săseşti din
1545 şi 1546, ca toate oraşele, tîrgurile şi satele
să adopte Reforma. Astfel au căzut toate opre1 iştile în
faţa biruinţei
protestantismului în
Biertan.
Pentru stabilirea episcopiei luterane la Biertan de o importanţă capitală a fost faptul că
luteranul Franz Salicăus a moştenit de la predecesorul său catolic titlul de decan general al
tuturor protopopiatelor săseşti. Taxele obişnuite
plătite de preoţii din Braşov în anul 1550 au
fost trimise de judele Lucas Hirscher decanului
general din Biertan. Actul de expediţie a fost
sigilat de primpreotul Braşovului, Valentin Wagver (Paschae auxiliante d. parocho Coronensi
taxam praesentavi d. Lucae Hyrsero ad Byrthalm
io Gustav Gundisch, op. cit„ 207-208, 219 (textul
latin) .
11 Heinrich Herbert. Die Reformation in Hermannstadt
und dem Hermannstiidter Kapitel, Hermannstadt, 1883,
p. 25 nota 4.
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decano generali perferendam, sigiliu d. Valentini
bene obsignatom) u.
Prin moştenirea titlului de decan general de
din Biertan s-au asigurat bazele legale pentru cumularea funcţiei de preot
în Biertan, cu aceea de episcop (superintendent)
al saşilor luterani. Deşi în timpul vieţii Franz
Salicaus n-a fost intitulat episcop -doar decan
general - în lista cronologică a predicatorului
sibian Bartholomaus Fabricius din 1652 citim
următoarea constatare: Franci ci us Sal iceus primus episcopus Lutheranorum in Transilvania 13 .
către primpreoţii

În secolele XVI-XVII Biertanul a fost cel
mai important centru episcopal protestant din
Transilvania. După desfiinţarea episcopiei catolice din Alba Iulia şi secularizarea averii şi chiar
a palatului episcopal, importanţa acestui vechi
centru scade simţitor. Episcopii calvini nu .pot
funcţiona în sediul bălgrădean al principilor
catoi ici d în fa mi I ia Băthori şi superin.tendenţi i
reformaţi se instalează la Alba numai din secolul
al XVII-iea. Sediul episcopilor unitarieni (aleşi
la început alternativ din rîndul primpreoţilor
saşi şi maghiari ai bisericii «Sf. Mihail » din
Cluj) era de obicei în casa parohială, care după
1716 trece în posesia catolicilor.
În perioada principatului şi, practic, pînă în
secolul al XIX-iea episcopiile nu erau organizate pe criterii etnice. Astfel, vlădica rom ân
din Bălgrad (Alba Iulia) avea în subordine enoriaşi români, sîrbi, ruteni şi chiar greci. Superintendenţii reformaţi şi unitarieni, pe lîngă enoriaşi şi preoţi, în majoritate unguri, aveau în
subordine (mai ales la Cluj) preoţi reformaţi
şi unitarieni saşi.
Superintendentul, adică episcopul sas din
Biertan, păstorea mai toate comunităţile săseşti
(cu excepţia Clujului) din Transilvania. La depunerea jurămîntului de fidelitate la Biertan
veneau preoţi saşi din toate colţurile ţării locuite de saşi: din Ţara Bîrsei, din scaunul Orăştiei,
din ţinutul Bistriţei, din interfluviul Tîrnavelor.
12
13

Que//en III, p. 613.
Gustav GUndisch, op. cit„ 218-219.

Însă tot de episcopul din Biertan depindeau
maghiari subordonaţi oraşelor săseşti.
Astfel, în « Matricola Ordinatiorum » u, păs
trat la Arhivele Statului din Sibiu, sînt înscrişi
şi preoţii

preoţi

maghiari aleşi să slujească în bisericile din
Bîrsei (Şapte Sate, Crizbav şi Apaţa), la
Jimbor şi Hălmeag din sca unul Rupea, la Săcă
date din scaunul Sibiu, la Copşa Mică din scaunul
Mediaş şi Jeica din scaunul Bistriţa, sau din Reghinul Unguresc. De asemenea, subordonate de
Biertan erau şi comunităţile evanghelice populate
de croaţi şi bulgari catolici, care în documentele contemporane erau numiţi « notiones rosciani religia saxonico ». Astfel de parohii funcţionau la Lancrăm în scaunul Sebeş, la Rusciori
şi Bungard în scaunul Sibiului, sau în satele
Cergăul Mare şi Cergăul Mic din Alba lnfe ·ioară.
În secolele XVII-XVIII o bună parte din enoriaşii evanghelici de origine sud-slavă aveau româna ca limba maternă. Sînt cunoscute acele
cazuri care dovedesc că saşii luterani încă din
1544 au editat în limba română catehismul
luteran. Printre subordonaţii episcopului luteran
din Biertan se numărau şi saşii Han nes Scherer 16
şi Laurentius Fronius, colaboratori ai diaconului Coresi. În acest sens, putem afirma că Biertanul atît arhitectural, cît şi cultural depăşeşte
sfera săsească şi este o capodoperă a întregii
Ţara

ţări

16

•

PAU L BINDER

14 Catalogus ordinatorium Ministerium Eodesiarum nostrorum , Bd I (1573-1743), Archiv des ev. Landeski rche

A B în Rumănien, Arhivele Statului din Sibiu.
lS Arnold Huttmann şi Pavel Binder, Geneza Cazaniei a fi-a (1581) şi legăturlle diaconului Coresi cu tipografia latină din Braşov, în Studii de limbă literară şi
filologie, I, Bucureşti, 1969, p. 243-258.
is Idem, Contribuţii Io cunoaşterea vieţii şi activităţii
diacului Lorinţ, în Studii de limbă literată şi filologie,
li, Buc ureşti , 1972, p. 243-258.
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UNELE ASPECTE PRIVIND CONSERVAREA BISERICILOR-CETĂŢI ALE SAŞ I LOR
DIN TRANSILVANIA
Cu referire la

Biertan/Birthălm

Apres avoir donne quelques reperes historiques,
l'article propose certai nes solutions possibles pour
la sauve-garde et la conservation des egl isescitadelles des saxonnes de Transylvanie .

Introd uce re

Selecţia

În anul 1972, sub patronajul UNESCO se
la Paris «Convenţia pri vi nd protecţia patrimoniului cultural şi natural mondial »
intrată în vigoare în 1975. După ce a cochetat
cu ideea sem nării Convenţei (înainte de 1977,
DMIA, sub direcţia prof. Vasile Drăguţ, întocmise o listă de propuneri) România renunţă la
intenţia iniţială, evident în urma presiunilor şi
demersurilor autorităţilor dictatoriale (după
1974, cînd s-a promulgat Legea Sistematizării
şi mai ales după 1977, cînd efectele cutremurului
au făcut practic posibilă politica de restructurare
radicală a localităţilor, s-a stopat orice cale de
extindere chiar şi numai a Listei monumentelor
naţionale). După even imentele din decembrie
1989, ca reacţie la îngrijorarea străinătăţii faţă
de monumentele din România, în intenţia de a
corija imaginea noii administraţii în exterior,
Convenţia patrimoniului mondial a fost semnată de preşedintele Ion Iliescu, în timpul ministeriatului lui Andrei Pleşu, în data de 30 martie
1990 1 • În baza acceptării Convenţiei, România
a transmis prin intermediul Ministerului de
Externe, trei propuneri ale Comisiei Naţionale a
Monumentelor, Ansamblurilorşi Siturilor lsto~ice
pentru a fi incluse în Lista patrimoniului universal şi anume: grupul bisericilor pictate din
Moldova de Nord, întregul complex al Mănăs 
tirii Hurezi precum şi Cetatea bisericească de
la Biertan/Birthălm împreună cu aşezarea rurală.

Demersul pri vin d înaintarea propunerilor pentru Lista patrimoniului universal a fost precedat
de discuţii cu experţi UNESCO, care au prezentat succint criteriile de alegere. Aceste criterii au fost prezentate şi în sedinţa CNMASI 2
cînd s-a stabilit lotul caracteristic pentru fondul
monumental din România, din care s-au extras
prime le propuneri concrete. Atît lotul caracteristic cît şi primele propuneri au rezultat în urma
unei anchete în rîndul membrilor Comisiei Naţionale, ele desprinzîndu-se din confruntarea
unui număr de liste. Penti-u obiectivizarea
selecţiei, la dispoziţia membrilor CNMASI au

semnează

1

Monitorul Oficial al României, nr. 46

propuneri Ior

fost puse şi propunerile ini1iate de prof. Vasile
Drăguţ înainte de 1977 (cuprinzînd 15 obiective), ca şi o listă a celor mai importante 50 de
obiective, sugerate de dr. Gh. Cantacuzino,
şeful Compartimentului de Evidenţă din cadrul
Direcţiei Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice (listă propusă spre publicare în
Bulgaria, în cadrul unei antologii europene).
Trebuie totuşi precizat că în cadrul selecţiei
rezultate nu s-a ţinut în suficientă măsură seama
de unele recomandări exprese ale Convenţiei 3
precum sit uaţia contextului, a vecinătăţii monumentului propus, statutul juridic de proprietate şi folosinţă a zor.ei de protecţie a monu2
Procesul verbal al şedinţei CNMASI din 11 se pt.1990
a ln consecinţă Compartimentul de specialitate din
cadrul UNESCO nu a validat propunerile, solicitînd
completarea dosarelor cu elementele încă neclarificate,
ţinînd de alte autorităţi decît CNMAS I.
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mentului (evident în urma delimitării şti i nţifice
a acesteia), precum şi gradul de «reprezentativitate», atributul de originalitate pe care monumentul îl aduce în raport cu patrimoniul naţional şi cel universal (în speţă cel european)·
Nu este exclus ca luarea în considerare a acestor elemente să aducă nuanţări în complexul
propunerilor iniţiale.
Argumente pentru Biertan

Un principiu general acceptat pentru evidenprimului grup de propuneri a constat în
reprezentarea pe cît posibil a celor trei ţări
româneşti, a ceea ce este semnificativ în geografia clădită sau a elementelor inedite (în comparaţie cu patrimoniul european) din cuprinsul
acestora. A fost aşadar firesc ca în ceea ce priveşte Transilvania să se ia în consideraţie marea
familie a bisericilor-cetăţi ridicate în satele
locuite în trecut de « hospites saxones ». Evident, au fost avansate argumente de ordin general, dar şi altele care pri vesc exemplul de la
Biertan/Birthălm. S-a scos în evidenţa caracterul
de unicitate al programului de biserică-cetate
în cadrul mai larg al arhitecturii defensive medievale, caracter reieşit din organizarea socială a
acestei populaţii care a sărbătorit recent cea
de-a 850-a aniversare a începutului colonizării
şi cea de-a 800-a 4 aniversare a organizării proprii bisericeşti. S-a subliniat, de asemenea, în
raport cu condiţii le prezentate (emigrarea populaţiei care le-a creat şi utilizat, schimbările de
folosinţă ce pot interveni, riscul modificărilor
sau chiar cel al utilizării drept carieră de materiale pentru construcţie), necesitatea păstrării
cît se poate de intacte a unor exemplare din
acest program de excepţie, bineînţeles în corelare cu situl clădit şi amenajat înconjurător.
S-au enumerat şi alte arg umente privind ansamblu I de la Biertan: val enţele amplasamentului
ales, înscr ierea c:şezării în tipologia satelor săseşti,
valoarea urbanistică şi arhitecturală a dominantei (cetatea cu bise.-ica evanghelică). Nu în ulti ţierea

J • * • 800 de ani: Biserico germanilor din Transilvania (Catalog), Wort u Welt Verlag. Thaur bei lnnsbruc, 1991.

mul rînd a contat şi faptul că ansamblul de la
Birthălm a funcţionat între anii 1572-1861 ca
sediu al Episcopiei Evanghelice CA din Transilvania.
Context general

Familia bisericilor-cetăţi (sau cetăţilor-bise
din Transilvania -cu precădere în sud s-a ridicat între secolele XIII-XVI în satele
locuite de « hospites »beneficiind de un număr
de pri vilegii, primite în schimbul unor responsabilităţi militare, economice, administrative etc.
precise. Locuitorii acestor sate, colonizaţi în
teritorii care pentru ei erau necunoscute, dispuneau de o organizare adecvată, decurgînd
între altele din relativa lor autonomie şi din
sensul adînc al vieţii colective 5 • Răspunzînd
obligaţii lor faţă de regalitatea maghiară, dar şi
pentru asigurarea proprii lor condiţii de existenţă, ei au inovat un sistem de apărare care
pe plan local s-a concretizat în «programul
bisericii-cetăţi». Se pare că au existat circa
300 de asemenea complexe de cult şi apărare,
din care s-au păstrat în stare relativ bună doar
aproape 160 6 , mul te din ele fiind actualmente
în pericol să fie modificate, degradate sau distruse. Acest program se întîlneşte grupat în
cîteva zone, de regulă în apropierea tradiţio
nalelor trecători ale Carpaţilor răsăriteni ori
sudici: zona Bistriţei şi Năsăudului/Nosnerland
în dreptul Pasului Bîrgău pe Dorna, zona Sighişoara - Rupea/Schenker und Repser Gebiet în
dreptul Pasurilor Vlăhiţa şi Ghimeş Palanca, îri
continuarea Văii Trotuşului, zona Braşov - Ţara
Bîrsei / Burzenland înlăuntrul Cotului Car paţilor,
în dreptul Pasurilor Oituz în răsărit. Predeal
şi Bran la sud (corespun zînd văilor Prahovei
şi Dîmboviţei) , zona cea mai întinsă dintre Cibin
şi Hîrtibaciu / Hermanstădttergebiet und Harbachtal accesibilă prin Pasul Turnu Roşi.. din Valea
OltulL.i (probabil intrarea prinripală în Transilvania a principalului duşman, armatele turceşti), dublate de zona Tîrnăveni-Medic:ş /K okelriceşti)

'' * • •

Siebenbiirgen, voi I, li, Bukarest, 194:?.
Hermann u Alida Fabini, Kirchenburgen în Siebenbiirgen, Kochler u. Amelang Verlag Leipzig, 1985.
6
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Situl
Biertan . Scara
1 :5 OOO.
Perimetru central şi zona tampon
de

protecţie

gebiet ( « Hinterland » şi pentru grupul Sighi şoara- Rupea) şi în fine zona Orăştie-Sebeş-/ Unter
wald, în continuarea Văii Jiult.i cu Pasul Lainici ·
Acest teritoriu se întinde pe cca 175 km est-vest•
între Prejmer /Tartlau lîngă Braşov şi Pianu de
Sus ,Deutschpien vecin cu Orăştie şi cca 150
km nord-sud, între Dumitra /Mettersdorf lîngă
Bistriţa şi Cisnădioara/Michel~berg nu dep1rte
de Sibiu 7 • Dintre aceste grupe de biserici-cetăţi,
unele sînt deja parţial degradate sau distruse
(cele din Bistriţa-Năsăud), dar şi celelalte se
află în pericol. Dintr-o statistică publicată acum
cinci ani, rezultă că dintr-un număr de 215
; Juliana Fabritius, Bisericile - Cetăţi ale saşilor din
rronsilvan1a, Editura Transilvania, 1980.

biserici-cetăţi

peste 70 (cc::i 35%) sînt degradate
(cca 20 nu mai există).

sau au

dispărut

Soarta

comunităţilor

Coloniştii saşi

au avut de înfruntat de-a lungul istoriei numeroase piedici şi greută1i: evoluţia programului bisericilor-cetăţi reflectînd biografia comunităţilor, pierderile s-au datorat situaţiilor cînd dificultăţile n-au putut fi depăşite.
Probabil că unele sate (deci şi biserici-cetăţi)
au dispărut în timpul invaziilor turceşti sau a
războaielor purtate în T ransi Ivan ia pînă la finele
secolului al XVII-iea. Trecerea voievodatului sub
administraţia austriacă (1688) a avut la rîndu-i
efecte dezagregante asupra comunităţilor săseşti,
11
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flinţînd pe baza unei anumite autonomii socialeconomice. Prin Diploma leopoldină (1691) şi
mai tîrziu (chiar dacă temporar, dar cu efecte
subterane) prin actele normative reform.a toare
ale lui Iosif al II-iea (Edictu I de toleranţă, Ordinu I
referitor la «pămîntul crăiesc»din 1781, împăr
ţirea administrativă din 1783 etc.) este afectat
vechiul echilibru confesional prin încurajarea
catolicismului, sînt anulate privilegiile, restrînse
sau desfiinţate autonomiile de care se bucunu
comunităţile săseşti. Declinul lor, mai ales în
plan economic se accelerează treptat după sec.
al XVIII-iea. Revoluţia din 1848, deşi de factură
burgheză, deci îndreptată şi împotriva Imperiului
habsburgic, capătă prin participarea populaţiei
maghiare o importantă încărcătură naţionalistă.
Poziţia pacifistă (şi proaustriacă) a saşilor n-a
fost uitată de anumite cercuri care, după instaurarea dualismului austro-ungar din 1867, au
sprijinit politica de maghiarizare, dînd saşilor
o lovitură mortală prin desfiinţarea în 1876 a
« pămîntului crăiesc» 8 • Primul război mondial
şi urmările sale au afectat din nou viabilitatea
comunităţilor săseşti. În urma declaraţiilor vehiculate la Marea Adunare de la Alba Iulia privitoare la asigurarea drepturilor minorităţilor,
delegaţii saşi lor adunaţi la Mediaş în 1919 spri jină Unirea Transilvaniei cu Regatul României.
Dar pentru cei cca 800.000 de germani prezenţi
în România după 1918 (la recensămîntul din
1930 cca 750.000, dintre care cca 250.000 de
saşi) realitatea a fost al ta: după secole de împilare, autorităţile şi populaţia majoritară reacţio
nează în defavoarea grupurilor minoritare. Promisa Lege a minorităţilor nu a fost promulgată
şi în afara scurtului interludiu al Guvernului condus de Nicolae Iorga (1931) cînd a funcţionat un
subsecretariat al minorităţilor, puţine principii
de la Alba Iulia au fost transpu se în realitate•. În
faţa indiferenţei sau a irascibilităţii majoritare nu
e de mirare că unele cercuri ale populaţiei germane au căutat protecţie, căzînd sub influenţa
8 •

•

•

Rumăniens,

Geschichte der Deutschen auf dem Gebiete
Kriterion Ver/ag. Bukarest, 1979* • • Istoria

României, voi III, Editura Academiei R.P.R.,
1964.

Bucureşti,

naţional-socialismului, riscînd să devină un fel
de «coloana a 5-a ». Intrarea Rom ân iei în răz
boiul mondial alături de Germania, înţelegerea
din 1943 pri vind înrolarea tinerilor saşi, svab1
în Wehrmacht etc. vor afecta negati v soarta
minorităţii după victoria aliaţilor în 1945. Dacă
pînă în 1940 (în ciuda unei decelăr i treptate în
deceniile interbelice) comunităţile german e -inclusiv cele săseşti din Transil vania - au supravieţuit prin creştere naturală şi prin imigraţie,
după 1944 începe un proces de emigra re care
se va extinde treptat punînd sub semnul întrebării însăşi continuitatea, deci dispariţia acestei minorităţi din Român ia. Prizonieratu l, refugierea alături de armata germană în retragere,
expropierea averil or, retragerea drepturilor cetăţeneşti, deportarea în Siberia, cond amnările
abuzive, transmutarea în Bărăgan, desfiinţarea
«Universităţii Săseşti», dificultăţi le din domeniul învă ţăm î ntului în limba m aternă , procesul
de omogenizare, « vînzarea » emigranţilor, deturmrea istoriei proprii ş.a.m.d. au constituit
pe plan intern tot atîtea moti ve fundamentale
pentru accelerarea emigrării în perioada 19441989, cu corolarul imediat al scăderii coeziunii
etnice, al spargerii din ce în ce mai multor
comunităţi. Nu trebuie trecute cu vede rea acti v ităţile Uniunilor etnice - Landsmannschaften - ca ş i demersu r ile uno ra dintre ţările
aliate pînă la reflexele tragediilor din fosta URSS,
Iugosl avia , Poloni a, Cehoslovacia etc. de necomparat cu sit u aţia din România, precum şi an umite ecouri legislative din RFG 10 • Din păcate
situaţia nu s-a schimbat în măsura necesară
după 1989: majoritatea gesturilor, scăpările
unor acte normati ve, indiferenţa administ raţ iei
în ciuda declaraţiilor Comisiei pentru stabilizarea minorităţii germane, sau agresivitatea unor
cercuri ale populaţiei ma jor itare, insecuritatea

Monica Borcan, Adalbert Millitz , Oie deutchc NaRum ănien . Kriterion Verlag, Bukarest. 1977.
Vezi şi voi. Ce sint ş1 ce vor saşii din Ardeal. Expunere
din izvor competent cu o prefaţă de Nicolce Iorga. D1e
Siebenbiirger Sachsen. W er sie s;nd und was sie wo//en.
Ediţi e comple tat ă cu traducerea în limba germană şi cu
o postfaţă de Pau l Philippi. Viena , Pi:ihlau Col onia, 1969
io Ernest Wagner, Geschichte der Siebcnbiirger Sachs
Wort u. Welt Verlag, Thaur bei lnnsbruck , 1990.
9

tianalitnt in

12

http://patrimoniu.gov.ro

nu atît economică, cît mai ales culturală şi în
special fizică, generează în rîndul populaţiei germane, drastic rarefiată, sentimentul că nu mai
este dorită în România. Concluzia: valuri succesive de emigrare, dispariţia comunităţilor,
părăsirea satelor inclusiv a bisericilor-cetăţi !
Posibilităţi

Ansamblul bise ricii fortificate de la Biertan /BirthOlm din
Scaunu l de Mediaş, «Ţinutul Tîrn avelor »

de conservare

În felul acesţa, după ce şi-au pierdut utilitatea originară (apărarea) şi folosinţele secundare (depozitare, viaţă comunitară etc.), bisericile-cetăţi au fost sau vor fi părăsite şi de urmaşii creatori lor lor, de beneficiarii de drept.
Aceştia, chiar după schimbarea sau limitarea
destinaţiei iniţiale, erau interesaţi de întreţi
nerea bisericilor-cetăţi şi din alte raţiuni (istorice, culturale, de reprezentare etc.). Trebuie
de asemenea preci zat că la întreţinerea, în unele
cazuri la repararea ansamblurilor devenite prea
ample pentru posibilităţile comunităţilor pără
site şi rarefiate, au contribuit fie fosta Direcţie
a Monumentelor Istorice (cum a fost cazul la
Prejmer /Tartlau, ulterior la Drăuşeni / Draas etc.),
fie mai ales Uniunea Saşilor Tran ~ il văn eni (Lands-

Teritoriul colonizat de saşi (Kiinigsboden ), împărţit 1n scaune şi districte (la răsărit scaunele secuieşti ) ,
situat în vecinătatea accesului peste
Munţii Carpaţi
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mannschft der Siebenburger Sachsen) sau Ajutorul Diaconic (Diakoniches Hilfswerk) al Congregaţiei Bi seri ci lor Evanghelice.
În absenta «beneficiarilor istorici» (comunităţile săseşti evanghelice) şi eventual în condiţiile reconsiderării ajutoarelor din afară, problema conservării bisericilor-cetăţi trebuie pusă
în alţi termeni. Această reconsiderare nu trebuie
în mod obligatoriu să implice schimbarea de
propriet2te: se poate recurge la închiriere şi
bi neînţeles la concesionare pe termene fixe în
condiţii sta bi Iite prin protocoale între proprietar şi utilizator. Dar, în mod cert se impun
nuanţări sau chiar schimbări de destinaţie în
ansamblul aşezării 11 • În acest sens pot fi amintite unele situaţii şi încercări:
A . Evacuarea populaţiei germane din
zona Bistriţei la finele ultimului război
mondial a condus la două situaţii extreme:
pe de o parte unele aşezări, inclusi v clă
diri şi ansambluri de cult (Petris/Petersdorf
Chirales/Kyrieleis, Tîrpiu/Treppen) au fost
părăsite ajungînd în stare de ruină, pe de
altă parte un număr de biserici evanghelice (nu numai fosta Biserică parohială
din Bistriţa) au fost preluate de parohiile
ortodoxe, adaptate cerinţelor noului cult
şi astfel întreţinute şi reparate, chiar dacă
cu unele modificări mai mult sau mai puţin
locale (pictura de tip neobizantin etc.).
B. Încercîndu-se evitarea unor complicaţii legate de proprietate (decurgînd din
dreptul familiilor ce au emigrat de a-şi
păstra casele - drept care n-a determinat
reîntoarcerea acestora) nu ar fi de ocolit
un program privind popularea satelor
părăsite cu familii venite din afară: s-a
amintit în presă despre posibilitatea transferării unei părţi din populaţia evreiască
(totuşi neinteresată de agricultură) sau
mai degrabă a populaţiei germane din
fosta URSS, oricum pregătită să emigreze
(spre Israel sau German ia) . Şi ceea ce se
întîmplă de fapt-stabilirea în sate a
11 Paul Niedermaier, Problematica păstrării patrimoniului arhitectonic ţărănesc al saşilor din Transilvania,
în BCMI, 3-4/1990, p. 4-6.

ţiganilor

- ar putea fi o soluţie cu condiţia
acestora pentru utilizarea corespunzătoare a fondului clădit evacuat.
C . Odată cu emigrarea masivă după
1989, în unele aşezări, ca de pildă la Prejmer/Tartlau s-a pus problema (prin FDGR,
chiar şi prin Biserica evanghelică) a organizării unor muzee locale (Heimatmuseum), pentru cuprinderea bunurilor culturale lăsate în România de familiile care
au emigrat. În prezent prin Uniunea Saşilor
Transilvăneni (Landsmannschaft der Siebenburger Sachsen) se intenţionează punerea la punct a documentaţiei tehni ce de
restau rare şi amenajare precum şi colectarea fondurilor necesare lucrărilor propriu-zise la ansamblul restaurat mai
demult de DMI.
D . În unele localităţi (precum şi la
Cisnăd ioara/Michelsberg) s-a propus (şi,
parţial, s-a încercat prin Forumul Democratic al Germanilor din România) constituirea unor sate rezervate pentru familiile
de saşi din satele unde întreaga populaţie
germană a emigrat. Din diverse surse a
rezultat că specificul economic tradiţional
la Cisnădioara (meşteşugul ţesătoriei etc.)
deriva din lipsa condiţiilor naturale pentru
dezvoltarea agriculturii, ocupaţie în schimb
larg răspîndită în comunităţile disipate.
E. Există propunerea unor persoane
(cum este cazu I la Moşna/ Meschendorf)
implicate în activitatea unor organizaţii de
copii şi tineret („~couts") cu ramificaţii în
toată lumea pentru constituirea unor centre ale filialei din România în bisericile- cetăţi, actualmente nemaiservind comunitătilor locale, rămase fără enoriasi. În
'
'
acest fel s-ar putea colecta fonduri şi s-ar
putea organiza şantiere de muncă patr-iotică pentru stoparea degradărilor, întreţi
nerea şi amenajarea ansamblurilor; garantînd utilizarea lor pe perioade mai lungi
din an.
F. Cetăţile-bisericeşti ca şi gospodăriile
părăsite ar putea căpăta şi destinaţii din
domeniul îngrijirii spitaliceşti sau ocrotirii
sociale. Există numeroşi copii orfani, oaeducării
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meni handicapaţi, bătrîni părăsiţi care nu
se bucură de protecţie socială, precum şi
mulţi alţii cazaţi în clădiri necorespunză
toare. Transformarea unor părţi din satele
evacuate în orfelinate, colonii de copii,
azile de handicapaţi sau cămine de bătrîni
ar avea pe de o parte avantajul îngrijirii
clădirilor şi ansamblurilor, pe de alta a
creării unui cadru stimulativ de viaţă
pentru această parte a populaţiei.
G. Nu în ultimul rînd poate fi luată în
considerare activitatea de« loisir »fie prin
transformarea în case de «week-end » a
gospodării lor situate în aşezări veci ne mari lor oraşe, fie prin includerea aşezărilor
mai îndepărtate şi beneficiind de condiţii
naturale adecvate în industria turismului
rural. Asemenea încercări începute deja
de Consistoriul Evanghelic sînt stimulate
şi de unele organizaţii europene (precum
ECOVAST etc.), dar pînă în prezent nu
se cunosc rezultate certe.
H. Probabil că şi măsuri indirecte vor
putea garanta conservarea unora dintre
bisericile-cetăţi. În acest sens trebuie
notat faptul că odată cu semnarea de către
România, în 1990. a Convenţiei pentru
patrimoniul cultural mondial, Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi
Siturilor Istorice a inclus printre cele trei
propuneri iniţiale şi Cetatea bisericească
de la Biertan/Birthălm, inclusiv aşezarea
şi zona înconjurătoare (sub forma peisajului cultural). Rămîne însă de văzut, dacă
va fi admisă pe Listă, în ce măsură vor
putea fi oprite degradările şi modificările
şi cum se vor materializa intervenţiile de
restaurare şi de întreţinere în timp.
Proba bi I însă că în acest context unele exemplare din familia odată numeroasă a bisericilorcetăţi ale saşilor transilvăneni vor dispărea pentru totdeauna, spre şansa altora care, prin căile
enumerate sau altele inedite. vor putea fi transJate generaţii lor viitoare spre profitul lor cultural.
Concluz:ie

Evident. conservarea ideală a bisericilor-cetăţi,
în speţă a celei de la Biertan/Birthălm, s-ar putea

realiza prin asigurarea continuităţii de folosinţă
de către comunităţile care le-au edificat. După
toate probabilităţile, aşa ceva nu va fi posibil,
de aceea este obligatorie transferarea către a Iţi
utilizator i, care să respecte statutul de ansambluri protejate. Transferul trebuie să fie grăbit,
deoarece prelungirea perioadei tranzitorii po1te
avea drept rezultat degradări şi daune mai mari
decît adaptarea însăşi la noi le destinaţii. Pentru
asemenea modificări vor avea loc, atît la nivelul
concret al construcţii lor propriu-zise (recomparti mentărh adaptări de faţade, reamenajări
exterioare) cît mai ales la nivelul, mai puţin
concret, al peisajului cultural (începînd cu sonoritatea şi scenografia tradiţională, pînă la ocupaţii le meşteşugăreşti şi economia agricolă, cu toate
consecinţele ce decurg de aici 12). De fapt la
acest nivel se înregistrează pierderile cele mai
importante şi este cu totul regretabil că asemenea procese au loc în pragul mileniului al
111-lea. Este adevărat, istoria veche aminteşte
multe popul aţii şi popoare dispărute împreună
cu cea mai mare parte din civilizaţia şi cultura
lor. Dar pentru acele timpuri, marcate de lupta
pentru existenţă, ace;te dispariţii, cel mai ades
violente, sînt oarecum de înţeles. Astăzi însă,
după renunţarea la politica de confruntare şi
preocupările pentru realizarea «Casei Comune»,
Europa nu ar trebui să mai accepte repetarea unor asemenea drame, în ciuda luptei
pentru împărţirea zonelor de influenţă Căci
dispariţia săsimii din Transilvania, cu toate efectele asupra degradării peisajului cultural şi a
pierderilor de patrimoniu arhitectonic, reprezintă o dramă. De aici oportunitatea unui con-•
cept de protecţie globală, pentru că salvarea
unui număr de biserici-cetăţi (inclusiv a celei
de la Biertan/Birthălm prin înscrierea pe Lista
patrimoniului Cultural universal) nu este decît
un paleativ.
PETER DERER

1~ •
• Eine schiine, /ebendige Trad1tion
in Siebenbiirgen, Off1cina Nova Wien - Budapest, 1985, precum
şi • • • Die Festtracht der Siebenburger Sachesen, Cal 1wey Verlag. Mi..inchen, 1987.
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BISERICA-CETATE DIN BIERTAN

L' a~teur- pr-esente l~s etapes et le stade des oper-at1ons de r-estaur-at1on executees jusqu'a pr-esent
Bier-tan, Ies penpectives et Ies possibilites
offer-tes pour- une pr-ochaine action.

a

Rapor-t de r-estaur-ar-e

Biertan, un tîrg în mijlocul podişului transileste situat aproximativ la aceeaşi discca 30 km, de orasele Medias
şi Sighişoara. Localitatea este menţionată docu~
mentar pentru prima dată în 1283, împreună
cu alţe şapte sate, locuite în acea perioadă de
S<şi. ln a doua jumătate a secolului al XVI-iea,
Biertan a devenit sediul episcopal al bisericii
luterane din Transilvania.
Biserica-cetate, care se afla pe un promontoriu
la mijlocul localităţii, este un exemplu tipic
de biserică fortificată, cum se găsesc în multe
localităti din zona Tîrnavelor, în asa-numita
Ţară a Vinului din Transilvania. Ans~mblurile
fortificate din localitătile acestei zone au fost
executate în secolul ~I XV-iea si al XVI-iea,
împotriva năvăliri lor turceşti d~ la sud de

vănean,
tanţă,

0

Carpaţi.

La acest monument impresionează nu numai
încadrarea armonică în ansamblul localităţii , dar
şi substanţa originară deosebit de bogată, păs
trată de la sfîrşitul secolului al XV-iea şi înce1. Distrugeri ale mobilierului în biserică, după cutremurul
din 1977, prin căderea nervurilor din boltă.

putui secolului al XVI-iea. Centrul ansamblului
este marcat de biserică, o constructie unitară,
din primul sfert al secolului al XVl~lea, avînd
în principal caracteristicile stilului gotic tîrziu,
dar şi elemente de arhitectură renascentistă.
O construcţie premergătoare este amintită
în 1402, cînd Papa Bonifacius al IX-iea acorda
bisericilor «Sf. Maria» din Biertan si celei din
Aachen cite o indulgenţă. Nu ne sînt. cunoscute
documente care să atesţe începerea lucrărilor
la biserica gotică tîrzie. ln primul sfert al secolului al XVI-iea sînt însă mentionate numeroase
chel tu iei i pentru lucrări de finisare la biserică.
Blazoanele lui Vladislav al II-iea şi johann Zapolya,
care se aflau pe portalul de vest, indică faptul,
~ă acest portal a fost construit între 1510-1516.
ln 1518 sînt specificate cheltuieli pentru lucrări
de pietrărie, iar în 1521 se menţionează, de
asemenea, că s-a Iucrat la bolta bisericii. Între
1522-1523 se cheltuiesc sume însemnate pentru
meseriaşii din Braşov şi Sibiu care au lucrat la
vitraliile bisericii.
Data 1522 apare într-o inscripţie deasupra
arcului de triumf al bisericii. Această inscripţie
a fost restaurată în 1985, cu ocazia îndepărtării
unor straturi superficiale de zugrăveală. Este
menţionat aici şi parohul sub care s-a construit
bise.rica, « venerabi/is do[mini] baccalaury johan1s ».
Lucrările de restaurare execuate în ultimul
deceniu au devenit necesare în urma cutremurului din martie 19T!, cînd s-au produs fisuri
şi-au căzut porţiuni de nervuri din boltă. Astfel, în 1980 s-a început cu consolidarea bolti lor
prin reboltirea porţiunilor foarte degradate si
prin fixarea întregii reţele de nervuri de boltă
cu ancore metalice. Apoi au fost reîntregite
părţi de piatră din ancadramentele ferestrelor
şi s-au înlocuit geamurile obisnuite cu vitralii
cu rondele fixate în rame de pl~mb. Prin această
operaţiune s-a schimbat lumina interioară a întregii biserici.
În timpul lucrărilor de restaurare s-a îndepărtat spoiala de var, sub aceasta apărînd în
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mai multe locuri fresca originară. În bolta corului a apărut o decoraţie, constînd din raze
verzi şi portocalii care pleacă din intersecţii le
nervurilor. În timpul restaurării au fost decapate şi conservate patru cîmpuri din această
decoraţie originară. Celelalte cîmpuri au fost
decapate numai în măsura în care zugrăveala
nu avea aderenţă corespunzătoare. În aceste
cîmpuri s-a pictat decoraţia găsită peste zugră
veala ulterioară, lăsînd astfel posibi Iitatea
unei restaurări viitoare, cu mînă de lucru de
specialitate, de care nu s-a dispus în condiţiile
Starea

bolţilor

din

corul

concrete în care s-a lucrat, în perioada de după
DMIA.
Nervurile din cor şi navă au fost zugrăvite
în culoare ocru deschis, conform urmelor găsite.
Pe peretele estic al navei principale, deasupra
arcului de triumf, a fost decapată inscripţia menţionată anterior şi alte decoraţii pictate (două
blazoane, un dragon, doi bufoni sub consolele
nervuri lor).
Printre obiectele preţioase din interiorul
bisericii se numără altarul gotic tîrziu, în formă
de triptic. El a fost realizat în mai multe etape,
desfiinţarea

bisericii fn 1980.

Bolta cu nervuri din corul bisericii fn
timpul restaură rii. 1n stfnga se vede pictura
originară decapată fn timpul lucrărilor.

Interiorul bisericii spre est, după decaparea
1nsmpţiei şi a policromiei originare fn timpul
restaurării din 1986.

http://patrimoniu.gov.ro

Ansamblu/ Biertan după restaurarea bisericii
rilor din prima incintă.

şi

a turnu-

între 1483-1515. În cursul restaurării celor
28 de panouri păstrate, au fost îndepărtate
picturi ulterioare, datînd din secolul al XIX-iea.
Amvonul, probabil opera pietrarului Ulrich
din Braşov, care este menţionat în 1523 la
Biertan, impresionează atît prin reliefurile cu
reprezentări de scene biblice, cît şi prin decoraţia cu motive arhitecturale şi vegetale deosebit
de îngrijit lucrată, în stilul de tranziţie între
gotic şi renaştere. Aici a fost îndepărtat un
strat de vopsea de ulei, aplicat în prima jumă
tate a secolului nostru.
Stranele, realizate conform inscripţii lor gravate în ele între 1514-1523, se numără printre
lucrările cele mai valoroase de acest gen din
Transilvania. Lucrările de intarsie cu diferite
motive (turn de apărare, sicriu, creneluri), care
alternează cu ornamente geometrice, sînt del imitate de decoraţie gotică sculptată. Aici a fost
aplicat un tratament împotriva cariilor şi au
fost reîntregite mulurile gotice (MaBwerk).
Unică în felul ei este uşa sacristiei, la care,
în afară de lucrări de intarsie, impresionează
şi lucrările de feronerie. Sistemul de blocare
a uşii în ancadramentul de piatră este o dovadă
a artei fierarilor transilvăneni din secolul al
XVI-iea.

http://patrimoniu.gov.ro

Vedere

aeriană

a ansamblului dinspre nord-nord-est, 1991.

Vedere

aeriană

a ansamblului dinspre vest-sud-vest.
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Lucrările de lemnărie de la uşa sacrist1e1 ş1 a
strane lor au fost realizate în atelierul lui Johann
Reichmuth, tîmplar din Sighişoara, care la începutul secolul ui al XVI-iea a lucrat în mai multe
comune din zona Tîrnavelor, dintre care menţionăm Bzgaciu, Aţei, Dupuş ş i Sighişoara.
De reală valoare artistică este şi aşa-n umitu l
turn catolic, unde frescele de la parter demonstrează şi astăzi priceperea şi arta meşterului
medieval. Prin construirea unei scări în afara
turnului, în locul unde s-a aflat la origine, au
fost create condiţiile restaurării frescelor de la
parter. Această lucrare nu a fost încă realizată.
La nord de biserică se află turnul cu ceas,
care este în acelaşi timp şi turn de poartă pentru incinta interioară a cetăţii . Centura a doua
si a treia au fost de asemenea fortificate cu
turnuri de poartă şi bastioane, din care majoritatea se păstează şi astăzi.
Lucrările de restaurare la cetatea bisericească
din Biertan au fost realizate în condiţii destul
de dificile, dată fiind desfiinţarea Dire cţiei Monumentelor Istorice în 197i. Toate lucrările au
fost făcute exclusiv din fondurile comunităţii şi
ale Episcopiei evanghelice din Sibiu. Majoritatea
lucrărilor au fost executate de meseriasi localnici. Restaurarea altarul ui a fost efectuată în
atelierul de restaurări de altare al Consisto-

riului Superior al Bisericii Evanghelice, sub îngrijirea doamnei Gisela Richter din Braşov.
Lucrările de sculptură în lemn de la altar ş1
strane, precum şi acoperişul amvonulu i au fost
realizate de Dieter Paule . El a participat şi la
decaparea frescelor şi picturilor din interiorul
bisericii.
Restaurarea cetăţii bisericeşti din Biertan
arată că, în condiţii destul de vitrege, cu mijloace
umane şi financiare deosebit de reduse, în
schimb cu suficient timp şi multă angajare a
celor implicaţi, se pot obţine rezultate remarcabile.
Pentru viitor ar fi de dorit ca într-o nouă
etapă de restaurare, sub directa îndrumare a
DMASI, să se treacă la abordarea unor lucrări
de restaurare cu grad înalt de dificultate, ca de
exemplu frescele din turnul catolic, sau restaurarea pieselor de piatră degradate de la portale,
soclu şi ferestre.
Dată fiind valoarea ansamblului atît sub aspect
estetic, cît şi informativ istoric, şi mai ales prin
substanţa originară păstr ată, o astfel de restaurare ar fi indicată, cu atît mai mult cu cît monumentu I de la Biertan a fost propus să fie
trecut pe lista UNESCO a patrimoniului monmondial.
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Dr. HERMANN FABINI

CONSIDERAŢII PRIVIND TIPOLOGIA INCINTELOR DE APĂRARE
TRANSILVĂNENE

A BISERICILOR - - CETĂŢI

Une presentation des types d'enceintes de defense
des egalises-citadelle de Transylvanie, investigues
chronologiquement.

Fortificaţiile reprezintă pentru rncietatea evului mediu un program arhitectural de o deosebită
importanţă. Existenţa în Transilvania a numeroase fortificati i: cetăti, castele fortificate,
incintele fortifi'cate ale' oraselor si mai ales
cetătile si bisericile fortificat~ tără~esti, constituie' o trăsătură specifică a ~rhite~turii sale
medievale.
Spre deosebire de oraşe, în care întreaga
suprafaţă locuită era încercuită cu ziduri de
incintă, locuitorii satelor, fiind în număr mai
redus, trebuiau să se limiteze la un spaţiu mai
restrîns, cel mai indicat fiind incinta din jurul
bisericii, aceasta din urmă, prin măsuri de fortificare urmînd să preia rolul donjonului din

cetăţile cavalereşti.
Analizînd modificările

suferite în timp
de constructiile de fortificatii, observăm că
ele nu decu~g din schimbării~ stilului arhitectural corespunzînd unei anumite faze a istoriei
arhitecturii , ci sînt în directă relaţie cu evoluţia
Biserica-cetate Homorod, jud.

Broş

ov - vedere

tehnicii de atac şi defensivă - aceasta avînd
repercusiuni directe asupra formei în plan a
incintelor, a dimensiunilor zidurilor, a dispozitivelor de apărare şi a materialelor de constructie folosite.
În °legătură cu aceasta reamintim că primele
fortificatii, urmînd o milenară traditie locală,
erau cetăţile din valuri de pămînt, cu palisade
şi şanţuri. Cetăţile de piatră au apărut în prima
jumătate a sec. al XIII-iea, cunoscute fiind:
lîngă Alba
Iul ia - cetatea Vurpăr; în valea
Sebeşului - cetatea Săsciori; în Mărginimea Sibiului - cetăţile Jina, Tilişca, Orlat.
După marea invazie a tătarilor din 1241 se
ridică, cu îngăduinţa regală, numeroase reşe
d inte no bi Iiare fortificate, fortificati i de o rase,
cetiţi ţărăneşti de refugiu ce adăposteau ~ai
multe comune. Acestea, situate în locuri inaccesibile, pe culmi de deal, au fost abandonate,
multe dintre ele ln momentul în care au apărut
biserici le fortificate.

generală.
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pod

ridicător

cu o

porţiune mobilă

în dreptul

porţii.

Drum de strajă pe console de lemn la biserica-cetate
Homorod, jud. Braşov.

La Sînpetru, zwingerul a fost dublat, cetatea
compunîndu-se din trei incinte concentrice.
La cetăţi le de şes apărea şi un alt obstacol:
şanţul cu apă (la Prejmer lăţimea şanţului ajungea la 18 m), şanţuri uscate (Bratei), sau terenuri
mlăştinoase (Agnita). Accesul se făcea printr-un
Turn şi porţiune de incintă (la Hărman, jud.
guri de păcură rezolvate în grosimea zidului.

Braşov)

Cetăţile aşezate pe deal foloseau configuraţia
terenului în scopuri strategice. Caracteristică
pentru acest tip este biserica cetate Biertan,
la care prima incintă interioară înconjoară marginea platoului, adaptîndu-se formei neregulate
a reliefului. Această incintă cu patru turnuri
(turnul primăriei, turnul ceasului, turnul mausoleu şi turnul catolicilor) datează din sec. al
XIV-iea, fiind anterioară actualei biserici.
Contemporan cu biserica este al doilea zid de
incintă, care înconjoară colina pe la mijlocul
pantei, destul de înclinate, de unde derivă şi
particularităţi le Iu i constructive, cu înălţimea
considerabilă dinspre exterior.
În sec. al XVI-iea şi al XVII-iea, pe laturile
S şi E şi pe latura V se dublează fortificaţia cu al
treilea zid de incintă, spaţiul închis de acestea
fiind controlat de cîte un turn.
Amenajarea zwingerelor avea şi scopul măriri 1
spaţiului ocrotit (de exemplu pentru adăpos
tirea animalelor) şi se construiau acolo unde se
permitea extinderea spaţiului fortificat.
Tot din necesitatea lărgirii spaţiului ocrotit
apare un tip destul de răspîndit de incintă fortificată, reprezentat printr-o incintă circulară
înaltă avînd adosate pe latura interioară un şir
de cămări pe unul sau două niveluri (Prejmer,
Hărman, Miercurea Sibiului etc).
Ca urmare a înmulţirii populaţiei ce trebuia
adăpostită în caz de primejdie, apare tipul cetă
ţilor cu curţi rectangulare juxtapuse (Chirpăr,
lghişul Nou, Moşna, Cristian-Sibiu).

Dispozitive de

apărare

proprii curtinelor

După cum formele în plan ale incintelor
dovedesc permanenta adaptare la evoluţia tehnicii de asediu, acelaşi lucru îl putem constata
şi la dispozitivele de apărare împotriva atacului
de depărtare sau apropiere.
Zidurile de incintă erau prevăzute cu drumuri
de strajă a căror rezolvare putea fi: în grosimea
zidului (Prejmer), pe arcade de zidărie (Moşna),
parţial pe zid, parţial pe console.
Drumul de straiă asigura accesul la dispozitivele de apărare: guri le de tragere (folosite
împotriva atacului din depărtare), a căror formă
se modifică odată cu tehnica de luptă - înalte
şi înguste la cele pentru arcaşi, sau avînd formă
de gaură de cheie sau dreptunghi alungit la
cele pentru armele de foc.
Pentru Iupta din apropiere erau uti I1zate
burdufurile de păcură, de origine orientală,
rezolvate în grosimea zidului sau aplicate pe
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SC COLUL

XX
RCST A U~ A ~[

Biserica-cetate Pre1mer, jud.

zid, avînd partea scoasă în consolă I iberă iar pe
latura frontală o fereastră de tragere.
Un important rol de apărare în cadrul cetă
ţi lor îl aveau turnuri le, asigurînd control ul
flancuri lor. Mai înalte în sec. al XIV-iea şi al
XV-iea, ele îşi reduc în timp numărul de niveluri
şi forma acoperişurilor. Apariţia acoperişurilor
în pupitru reprezintă o modifi care intervenită
Biserico-cetate Prejmer - zidu l de

incintă văzut

Braşov

- p!on

incintă

în sec. al XVI-iea, cele sub formă de coif fiind
v ulnerabile la tirul arn-elor de foc. Tot din motive
st rategice, intrările la nivelurile inferioare ale
turnurilor erau separc:te. leşite din planul zidu1-ilor şi prevăzute cu euri de tragere pentru foc
razant dispuse pe mai multe niveluri, turnurile
reprezentau un dispozitiv de apărare deosebit
de important, ele putînd totcdată să aibă în
din interior.

25
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Zidul de
pentru

incintă la Rotbav, jud.
păcură ieşite în consolă.

Braşov

- burdufuri

Incinta bisericii Valea Viilor, jud. Sibiu - drum de

Turn cu acoperiş tn pupitru - incinta
Dealul Frumos, jud. Sibiu.
strajă

pe arcade de

26
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zidărie.

fortiflcatd

cadrul unei incinte diferite întreb u inţări (atestată prin denumirea turnurilor), activitatea unei
comunităţi putînd astfel continua şi în timpul
asedii lor.
I mplicaţii

în tehnica

construcţiei

soluţia
aşezat

arcadelor semicirculare late pe care s-a
drumul de strajă.
La cetăţile aşezate pe dealuri (Biertan), arcadele sînt dispuse la partea exterioară a zidului,
avînd şi rol de zid de sprijin a părţii inferioare;
în unele cazuri între arcuri şi ziduri apar burdufuri le de păcură.

Tehnica militară a influenţa! şi tehnica conanumitor dispozitive. Im potriva atacului
prin minare, o atenţie deosebită se acorda tehnicii execut iei zid uri lor de incintă, a căror
grosime şi ~ezis~en.ţă se op.un~a ~tacurilor. L~
cetatea Drăusen1 zidul de 1nc1nta are la baza
bloc uri mari de piatră, împotriva atacului prin
minare.
Drumuri le de strajă se puteau rezema pe
console de lemn, pe contraforţi sau arcade din
zidărie. Parapete Ie drumuri lor de strajă care
asigurau apărarea bazei bi~erici i şi a turn uri lor
erau initial din scînduri. ln secolele XV-XVI
parapete.le se realizează din cărămidă (fachwerk) deoarece aceasta este mai rezistentă la
impactul gloanţelor.
Folosi rea cărămizii pentru construi rea ziduri lor de incintă a condiţionat o nouă formă de
spriji nire a coridoarelor de ap~rare. Urmînd
modelul fortificaţii lor orăşeneşti, s-a pre Iuat

Alcătuite astfel ca adevărate citadele, biserici le cetăţi, ivite din vitejia şi voinţa de a rezista
a constructori lor lor, fac parte din istoria zbuciumată a acestor locuri de atîtea ori pustiite
şi devastate de năvăliri vrăjmaşe.
Fără a epuiza multitudinea aspectelor care
caracterizează programul acestei categorii de
monumente, am încercat în cele prezentate să
atrag atenţia asupra modului în care elemente
de arhitectură militară, întîlnite de altfel la
toate construcţiile de această factură ale epocii,
au fost preluate şi adaptate.
Ad ucînd mărturii despre puterea de creaţie,
forţa şi ingeniozitatea populaţiei săseşti din
acele vremuri tulburi, bisericile-cetăţi transilvănene constituie un capitol însemnat al arhitecturii medievale de apărare de pe teritoriul
ţării noastre.

Turnul cu ceas al bisericii-cetate B1ertan - cfetallu,
galerie cfe apărare cu parapet de lemn .

Turn de incintă la biserica Dealul Frumos -detaliu ,
parapet cfe zidărie în tehnica « fachwerk ».

strucţiei

MARINA ILIESCU
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PICTURĂ, SCULPTURĂ Ş I ARTĂ DECORATIVĂ LA BIERTAN

Les elements d'art plastique qui embelissent 'l'en semble de Biertan : le retable gotique, Ies stalles,
la porte de la sacristie sont decrites et analyses
avec finesse .

Cea mai· importantă operă pictată păstrată
în ansamblul fortificat de la Biertan este marele
altar poliptic plasat în sanctuarul puternic luminat de înalte ferestre gotice tripartite de
factură flamboaiantă. Altarul. restaurat în anii
1976-1983 în atelierul din Braşov al Consistoriului Evanghelic, este o piesă complexă, alcătuită
din trei părţi pictate şi dintr-un coronament
scul ptat a jour, avînd aspectul unei dantelării
fine. Dimensiunile generale şi programul iconografic al celor trei părţi -deosebite stilistic,
dar unite prin tematica fiecăreia dintre ele indică o comandă specială pentru această biserică
închinată, înainte de Reformă Fecioarei.
Partea cea mai veche a altarului este cea
mediană 1 , gravitînd în jurul scrin ului central,
care astăzi adăposteşte o Răstignire. După indicaţiile oferite de decorul laturii de fundal a
scrinului - imitaţia prin pictură a unei draperii
de brocart, sur montată de o cunună - aureolă
de raze -aici se afla la origine o statuie a
Mariei, distrusă probabil în momentul în care
Biertanu I devenea, în 158/, sediul episcopal
luteran al saşilor transilvăneni . Partea «'de săr
bători» a marelui poliptic, vizibilă cînd altarul
este deschi s, reprezintă ilustrarea, în 12 scene,
a ciclului Vieţii Mariei şi al Copilăriei lui Iisus,
încheiat în mod neaşteptat cu Botezul. Succesiunea pe orizontală a scenelor este următoarea:
Întîlnirea lui Ioachim cu Ana fa Poarta de Aur;
Naşterea Mariei; Logodna Fecioarei; Bunavestire;
1 T. Sinigalia, Le retob/e de Bierton. Nouvel/es recherches, în « Revue Roumaine d'Histoire de !'Art. Serie
Beaux Arts », tome XXI, 1984, p. 57-81. Studiul cu-

prinde o analiză iconografică şi stilistică a acestei p ărţi
mediane a altaru lui ca şi încercarea de stabilire a surselor şi a mediului artistic în care s-a format meşterul
său principal.

Vizitaţia; Naşterea lui Iisus; Prezentarea Ic tcl1'·
piu; lnchinarea magilor; Circumciziunea; Fugo
în Egipt; Iisus fa 12 ani în mijlocul îrivăţaţilor
Templului; Botezul. Scenele sînt grupate pe două
registre, cîte patru pe aripi le mobile ş1 cîte
două pe cele înguste, fixe, care flanchează
scrinul. În penultima scenă a ansamblului,
semnificativ aleasă, pe o carte energi c rid1·
cată de un perso naj masculin plasat exact
11
sub mîinile împreunate ale Fecioarei, se c1teştep
anu I 1483, într-un context de Iitere încă 1-edes-g
cifrat 2 • Stilist ic, ansamblul aparţine got1culu f
tîrziu. Cu 16 ani în urmă, s-a încercat plasareas
lui în succesiunea altarului de la SchottenstiftF
din Viena (datat 1469-c. 1475), pornindu-se deg
la asemănarea - ce merge uneori pînă la deta-d
liu -a unora dintre compoziţii cu ciclul «dec
sărbătoare» al acestuia; s-a afirmat dreptF
certă folosirea operei austriece ca mode l dar
s-a presupus realizarea piesei transilvănene.
11
într-un atelier din Mediaş, oraş în care va fi
fost pictat şi polipticul Patimilor din bi serica~
Sf. Margareta, la rîndul său interpretînd ciclu1
cu temă similară de pe partea «de săptăm ină ll~
din acelasi altar vienez 3 •
; •
Aceste ~tribuiri nu iau însă în calcul ce1lalt{
faţă a polipticului din Biertan, destinată zilelor5'
obişnuite din săptămînă, vizibilă cînd aripilej
mobile se închid peste scrinul central, oferincfl

n

H. Krasser, Die birthiilmer Altortofeln und 0 ·, sie-'
benbiirgische Nochfolge des Schottenmeisters, in voi.<
„Studien zur siebenblirgischen Kunstgeschichte ", Bucu· ..
reşti, Edit. Kriterion, 1976, p. 193 -214. Acesta este:
primul autor care datează altarul în 1483 şi îl pune inii
relaţie cu cel de la Schottenstift.
3 Ibidem, p. 199. Pentru altarul din Mediaş, vezi0. Folberth, Gothik in Siebenburgen. Zur Meister des
Medioscher A/tors und seine Zeit, Wien und MUn chen, '.
2

1973.
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"I

Biserica

evanghelică

din Biertan (jud. Sibiu)

vedern două registre de sfinţi şi sfinte, indicaţi
)rin?. ribute şi inscripţii, iar pe canaturile fixe,
5rupa1e cîte două, imaginile celor patru Sfinţi
Părinţi a1 Bisericii Catolice: Ambrosiu şi August in
ii respectiv Grigore ce/ Mare şi leronim. Cele
patru personaje - poate cele mai bune ima;ini portret păstrate în Transilvania-au fost
:lescoperite cu ocazia ultimei restaurări, sub
J repictare din 1820, d atorată pictorului sibian
Franz Neuhauser Jr 4 •
Deşi există diferenţe de tratare, mai cu seamă
·n ceea ce pri v eşte compoziţia, între cele două
)ărţi ;;. e altarul ui -firesc datorate unei mun ci
Je atelier , în care au colaborat doi sau mai
irnbabrl chiar trei meşteri -toate compoziţiile
.înt subord onate unei idei unice: glorificarea
:ecioarei , cea mai frecventă temă a iconografiei
:otice tîrzi 1 central-europene, reflex al zelului
!evoţiuni1 mariale renăscute a vremii. O analiză
1 posibilelor surse de inspiraţie - care pare să
I fost comune şi meşterilor altarului de la
;chot1enstift - precum şi o indicaţie pentru
ocul ce formare a meşterilor conduc spre un
1telier francon contaminat cu influenţe tiroleze 5 •
'n ceea ce priveşte locul de real izare a altarului,

probabil ca acesta să fi fost Med1aşul,
în care nu este cunoscută activitatea mai
importantă a vreunui atelier de pictori în epocă,
ci mai curînd Sighişoara, centru în care muraliştii
se dovedesc activ i şi preţuiţi 0 şi în care, în
jur de 1520, se va stabili unul dintre fiii lui
Veit Stoss, creînd un atelier de altare, cu trăsă
turi sti Iistice noi, remarcabi I pentru unitatea
stilistică a pieselor păstra te (altarele din Sighişoara, Beia şi Fişer). Acest din urmă fapt s-ar
putea explica exact prin precedentul creat cu
circa 40 de ani în urmă de meşterii care lucraseră altarele din Mediaş. Biertan şi Proştea
Mare (azi, în Muzeul Brukenthal din Sibiu) 7 •
În 1515 8 , polipticul Fecioarei din Biertan era
completat, la partea superioară, cu un al doilea
altar, un triptic, al cărui panou central are ca
temă o compoziţie alegorică: Iisus răstignit pe
crucea asimilată cu Pomul vieţi i şi cu vrejul
de viţă cu struguri, pe ale cărui ramuri sînt
figuraţi cei 12 Apostoli cu atributele lor şi la
rădăcina căruia Ioan Botezătorul sapă, iar Mar ia
toarnă apă dintr-un ulcior. Pe cele două panouri
laterale sînt reprezentate două viziuni: cea a
profetului Ezechi el şi cea a împăratului Augustus,

• Fr. Muller, Die evangelischc Kirche in Birthălm, în
,Archiv des siebe nburgische Landeskunde. Neue Se·ie", Bd. 2„ p. 205.
;, T. Sinigalia, op. cit„ p. 76 -78.

6 V. Roth, Siebenbiirgische Altă re, Strassburg, 1916,
p. 121 -123.
7
T. Sinigalia, op. cit., p. 78 .
8 An înscris pe bagheta superioară a ramei.

este

puţin

oraş
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ambele legate de apariţia Mariei. Diferenţa stilistică faţă de zona mediană a polipticului este
notabilă şi concordantă cu distanţa în timp care
separă cele două opere. Contemporan cu acest
triptic superior este coronamentul sculptat,
plasat lateral şi deasupra sa, care, la origine
includea - conform spaţii lor goale păstrate - şi
3 statuete demult dispărute. Similitudinea stilistică cu coronamentele de pe altarele contemporane de la Şaeş şi Băgaciu îl includ pe cel de
la Biertan într-un grup unitar de opere plasticdecorative de excepţie în Transilvania 9 •
8

I,

V.

Vătăşianu,

Bucureşti,

Istoria artei feudale în
1959, p. 791

ţările

Ultima parte componentă a altarului este predela, tratată la rîndul său ca un mic poliptic
cu ari pi mobile şi fixe, avînd ca temă Sf. Familie
de tip complex, care grupează, prin cupluri însoţite de copii, rudele Mariei. Ceea ce frapează
în primul moment este noutatea stilistică a
compoziţiei panourilor şi faptul că personajele
sînt îmbrăcate în veşminte în pas cu moda germană a anilor 20 ai secolului al XVI-iea. Pentru
datarea acestei predele - care înlocuieşte o alta,
contemporană cu altarul din 1483, absolut necesară lui -a fost folosită o informaţie documentară ce menţionează în anu I 1524 10 « plata

romdne,

io H. Krasser, op. cit„ p. 208.

Altarul poliptic, deschis, cu partea «de

sărbătoare»

http://patrimoniu.gov.ro

Altarul poliptic; detaliu din

scena Iisus la 12 ani
printre învăţaţii Templului, cu data 1483

pentru transportul altarului Sf. Ana». Donatorul acestei părţi este preotul Ioan, ale cărui
iniţiale sînt de~enate pe panoul. triunghiular
din stînga predelei, pe cel din dreapta aflîndu-se
stema scaunului Mediaş, de care Biertanul
aparţinea. Nota renascentistă a panouri lor este
accentuată de decorul în stuc, modelat plat şi
aurit, de la partea superioară a fiecărui panou.
În ceea ce priveşte pictura murală, Biertanul
un ansamblu unitar nu în biserică, ci
în aşa-numitul «turn catolic» sau «al catolicilor». denumit astfel după adoptarea protestantismului de către comunitatea din Biertan, cînd
doar cîteva familii din sat contin uau să fie adeptele Bisericii Romane şi foloseau acest spaţiu
conservă

Altarul

poliptic,

detaliu

din

scena

Tntîlnirea lui

Ioachim cu Ana la Poarta de Aur

pentru cult 11 • Problema prezenţei ansamblurilor
murale în încăperi cu funcţie de capelă din turnurile unor fortificaţii înconjurînd cîteva biserici
transilvane (Mediaş, Hărman, Sînpetru. Biertan)
nu şi-a găsit încă o explicaţie convenabilă. Cel
de la Biertan, purtînd pecetea goticului tîrziu,
a fost datat la începutul secolului al XVI-iea 12 •
În centrul bolţii semici Iindrice a capelei (orientată est-vest) se află o Majestos Domini în mandorlă. Pe peretele de est sînt reprezentate
Năframa Veronichii înconjurată de îngeri, plasată
deasupra ferestrei, Sf. Gheorghe ucigînd balaurul
11

V.
V.
p. 254.
12

Vătăşianu, op. cit.,
Drăguţ, Arta gotică

p. 774.
în România,

Bucureşti.

1979,
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Altarul poliptic; ccnat fix de pe (aţa «zilelor de
lucru» (altarul în chis): Sfinţ ii Pări nţi ai Bisericii
Catolice Grigore cel Marc. Papa şi leron1m

Altarul poliptic; detaliu de pe (aţa «zilelor de lucru»
(altarul inchis) Sfintele Elisabeta de Thuringia şi

Eleno

Altarul poliptic; partea

centrală

a tripticului superior:

Răstignirea

şi

Arhanghelul Mihail; pe cel opus - o interede apoi, cuprinzînd în mandorlă
pe Iisus judecător, înconjurat de îngeri, de Maria
şi Ioan Botezătorul. iar în registrul inferior pe
arhanghelu/ Mihail împungînd cu suliţo un păcătos,
avînd în stînga (la dreapta Judecătorului) Paradisu/ reprezentat de un înger care la o poartă
primeşte pe cei drepţi , iar în dreapta Iodul,
cu mon strul Leviatan, foarte deteriorat. Peretele din faţa intrării are o compoziţie mai
aparte, cu un decor pe două registre . Pe cel
inferior se descifrează 3 cruci de consacrare,
iar în cel superior, dou ă scene - Bunavestire,
la stînga ş1 Închinare.o Magilor, la dreapta, ce
închid între ele un panou tratat ca o draperie
santă Judecată

http://patrimoniu.gov.ro

de brocart verde, în faţa căreia va f1 fost plasată,
la origini, o statuie. Intrarea de pe latura de
nord este flancată spre vest de Sf Ursula şi
însoţitoarele sale (scenă de obicei interpretată
ca Fecioara ocrotitoare 13), iar spre est de Sf. Ursula
nsoţită de un înger. Posibilitatea destinaţiei
funerare a unor asemenea capele poate f1 susţinută de frecvenţa temei judecata de Apoi, dar
alăturarea de diverse scene şi de personaje
este, în rest. cu totul insolită, dar cu siguranţă
neîntîmplătoare. Trăsătura este specifică goticului transilvănean şi caracteristică şi altor genuri
artistice. În acest sens, unul dintre puţinele
exemple concludente păstrate în ciLda marilor
distrugeri de imagini sacre datorate Reformei
şi conservat tocmai datorită tematicii sale, se
întîlneşte la Biertan, la amvonu I bisericii. Trei
panouri figurative şi două decorative cu motive
gotice delimitează coşul piesei, sprijinit pe o
consolă conică dăltuită în piatră cu elemente
vegetale de sorginte renascentistă. Două din
cele 3 panouri figurative se leagă direct de ceea
ce am numi «tema marială» a Biertanului.
Este vorba despre Profeţia lui Simion - în al
13

Ibidem, p. 254.
Altarul poliptic; predelo - detaliu din Sfînta Familie:
Moria Solome, Zebedeu şi copiii Ioan apostolul şi
locobus Major
Capelo din Turnul catolicilor - detaliu din picturo murală: închinarea Mag ilor
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cărui

chip de preot exegeţii au văzut un portret
al plebanului Ioan 14 , marele iniţiator al lucrărilor
artistice din biserică, îngenuncheat în faţa Mariei,
al cărei piept este străpuns de o supradimensionată sabie, şi de o Răstignire, scenă la care
Mama asistă îndurerată şi neputincioasă. Cea
de a treia scenă, Rugăciunea de pe munte, nu se
leagă direct ideatic de primele două văzute
împreună, dar se înscrie clar în preferinţa gotică
tîrzie întru ilustrarea umanităţii lui Hristos
îndurînd supliciul fizic şi pe cel spiritual. Piesa
a fost verosimil atribuită sculptorului Ulrich
din Braşov şi datată în 1523 15 •
Amestecul de elemente gotice tîrz1 i - decelabile şi într-un anume expresionism în tratarea
14

V.

la V.

Vătăşianu, op. cit.,
Drăguţ, op. cit., p.
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p. 734.
296-297.

siluetelor şi a faldurilor veşmintelor - şi renascentiste, descoperite la nivelul decorului şi al
profilaturii cornişei amvonului, este caracteristic
şi altor piese aparţinînd bisericii de la Biertan.
Cea mai semnificativă este portalul sacristiei,
cioplit în stil gotic tîrziu cu puţin înainte de
1515, formal înrudit cu cel cu amplasare similară al bisericii învecinate de la Aţei (ante
1499) 16 , operă a meşterului Andrea Lapicida
din Sibiu n, dar care, la o analiză mai atentă a
profllaturii, vădeşte evidenta decadenţă a stilului şi un gust eclectic al unui meşter care a
receptat noile inovaţii de tip renascentist apli- t
cate unei înguste cornişe cu denticuli. Canatul
uşii, decorat cu panouri cu intarsii, poartă
deasupra unui cartuş-scut marcat de un potir
-emblema preoţiei - flancat de majusculele I
(Ioan) şi O (neidentificat), anul 1515. Fineţea
intarsii lor este concurată , de partea opusă a
canatului, de cel mai ingenios mecanism de
închidere a unei uşi, păstrat în Transilvania,
operă a unui meşteşugar extrem de inventiv,
care a reuşit, printr-un sistem de pîrghii acţio
nate simultan, să poată bloca accesul în sacristia
unde -conform obiceiului vremii -se păstra
şi tezaurul bisericii, tezaur ce trebuie să fi fost Meşterul Ulrich din
deosebit de preţios ~s .
Răstignirea
Intarsia reprezintă pentru Transilvania ultimului deceniu al veacului al XV-iea şi primelor
3 decade din cel următor un procedeu decorativ
predilect pentru ornamentarea canaturilor de
uşi şi a spătarelor stranelor din cor 19 • Biertanul
nu face excepţie de la aceasta. Pentru amintita
uşă a sacristiei se regăseşte un rapel la canaturile portalului vestic (ce e drept, foarte deteriorate), intrare dublă, gotic tîrzie, considerat în
general ca fiind corespunzător fazei de închei ere
10

V.

17

H.

Braşov,

amvonul: Profeţia lui Simion;

Strane din cor - detaliu

op. cit., p. 535 şi 536.
Fabini, Andreas Lapicida - ein siebenbiirgischer
Steinmetz und Baumeister der Spatgothik, în „Osterreichische Zeitschrift fiJr Kunst und Denkmalpflege",
Wien, XXXl/1971, p. 29-39.
1 s V. Vătăşianu, op. cit., p. 453; V. Drăguţ, Dicţionar
Vătăşianu,

enciclopedic de artă medievală romdnească, Bucureşti,
1976, p. 54.
u Strane la Bazna -1503; Aţei -1516; Sighişoara -

1523; Băgaciu -1533; Richiş
tate; Uşi la Aţei - 1499.
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constructive de la biserică, databil
cele două steme care î l încununează - cea
a lui Vladislav al II-iea şi cea a lui Ioan Zapolya,
în intervalul 1510-1516 20 •
Dar piesele cele mai importante din acest
punct de vedere sînt stranele, atribuite meşte
rului Johannes Reychmuth din Sighişoara, datate
cu precizie între 1515 şi 1523 21 . Ci op Iite în
lemn, cu traforuri laterale şi mici fiale elegante,
cu o arhitravă pe care evoluează un vrej floral
tratat foarte plat, a cărui culoare gălbuie îl
detaşează de fondul negru, ele au spătare cu
chenare late, la partea superioară a fiecărui
jilţ fiind grupate panouri delimitate de rame în
care se înscriu figuri geometrice diverse sau
mici «castele» sc.u «turnuri de apărare», care
duc cu gîndul la tipuri întîlnite aievea la unele
dintre fortificaţiile epocii 22 •
Astăzi, partea anterioară a parapetului stranelor este acoperită cu cm/oare preţioase, de
tipul celor denumite cîndva « Siebenbi..irgenteppiche » 23 şi încă întîlnite, în număr mai mare
sau mai red us, în numeroase biserici săseşti.
Se păstrează la Biertan mult mai puţine decît
în trecut, printre cele mai valoroc:se aflîndu-se
un covor de rugăciune de tip Ghiordes (sec.
XVIII) 24 şi unul anatolian de tipul cunoscut sub
denumirea de « Vogelteppich » (covo·r cu păsă
ri) 25 (din jur de 1600).
Dintre piesele sculptate care aparţinuseră
cîndva bisericii din Biertan - evident numeroase, după gustul goticului tîrziu, dar care au
căzut pradă zelului aniconic protestant după
1540 - se păstrează numai Răstignirea, plasată
acum în scrinul central al polipticului, înlocuin d,
cum am amintit deja. o statuie a Mariei, inadecvată noului cult. În afară de crucea cu Iisus
răstignit pe ea, grupul statuar mai cuprinde
figurile în ronde-bosse c:le Mariei şi Mariei
Magdalena, prăbuşită la picioarele crucii (după

a

lucrărilor

după

20
21

larg răspînd ită), precum
pe cea a lui Ioan Evanghelistul. Figura cea
mai realizată din punct de vedere plastic este
cea a lui Iisus, înrudită stilistic cu un chip similar de pe un crucifix ce decorează actual mente
arcul tr iumfal al bisericii evanghelice din satul
Deal Frumos (jud . Sibiu) 26 • Datat la începutul
secolului al XVI-iea, întregul grup statuar a
fost pus în legătură cu influenţa şcolii lui Veit
Stoss de la Cracovia, transmisă Transilvaniei de
sud prin intermediul atelierului organizat la
Braşov de fiul său, Veit li 27 •
Descrierea pieselor ce înfrumuseţează încă
biserica fortificată din Biertan nu ar fi completă
dacă · nu am aminti cele două portale laterale,
de r.ord şi de sud, ambele prevăzute cu ancadramente de factură renascentistă, decorate cu
vrejuri florale în relief plat. pe buiandrug şi
pe montanţi, şi cu o profilatură caracteristică.
Valoarea portalului nordic este sporită de canatul mult mai tîrziu al uşii, o piesă unică în
tezaurul sculpturii în lemn transilvănene. Canatul (datat 1780 28 ) are un decor rococo de o
mare puritate şi este foarte bine conservat.
Prin varietatea, bogăţia şi nu în ultimul rînd
prin valoarea pieselor pictate şi sculptate de la
Biertan, biserica şi întregul ansamblu fortificat
înscriu o pagină unică în istoria artei din Transilvania.
o

schemă iconografică

şi

TEREZA SINIGALIA

Vătăşianu, op. cit., p. 536.
Ibidem, p. 860.

V.

22
Strane cu motive asemănătoare întîlnite în Slovacia,
la Levica şi Ke~kemek.
23 A.
Kertesz-Badrus, Tiirkische Teppiche in Siebiirgen, Bucureşti, Edit. Kriterion, 1985, p. 36-37.

24

Ibidem, p. 42, fig. 90.

~5

/bideml p. 26.

26

V.

27

V.

26

G.

Vătăşianu, op. cit„ p. 748.
Drăguţ, op. cit„ p. 298 şi 300.
Oprescu, Bisericile-cetăţi ale saşilor

Bucureşti,

1957,
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planşă

la p. 113.
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Arde~/

ROUEN, UNE VILLE DE FRANCE Ă LA FIN DU MOYEN AGE

Rouen, un cas exemplaire de prosperite urbaine
et marchande, aux alentours de 1 500, dans un
site privilegie et strategique a conserve comme
nul autre ville de France d'importantes muvres
de la fin du Moyen Age.

Rouen doit sa fortune a sa situation geographique, sur la Seine, qui arrose Paris et qui
est le fleuve le plus navigable du pays. Jusqu'a
une date tres recente, Ies ponts de Rouen
etaient Ies seuls points de traversee du nord
au sud avant la mer et encore aujourd ' hui, ii
n'y a que deux ponts pour franchir le fleuve

en aval de la viile. En outre, Ies vaisseaux de
haute mer peuvent remonter le cours de la
Seine et venir y accoster. Rouen est donc a
la fois un port fluvial, un port maritime, un
point de traversee et un lieu de trafic en liaison
avec la capitale . C'etait deja vrai dans le royaume
de France au Moyen Age. La viile, implantee

Catedrala din Rouen
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en amphitheâtre sur la rive droite de la Seine
meme le frere de Jacques d'Amboise, abbe de
depuis l'Antiquite, a d'abord ete la cite des Cluny. et de Louis d'Ar;iboise, eveque d'Albi.
ducs de Normandie et le siege d'un archeveche,
Son mecenat, celui des familles rouennaises
avant d'etre reunie a la couronne de France telles que Ies Bohier et la prosperite des bouren 1204. Elle subit une eclipse pendant la geois, se refletent encore de nos jours dans
guerre de Cent ans et fut occupee par Ies Ies monuments de la viile, qui presentent Ies
caracteres de l'architecture gotique tardive, apAnglais de 1419 a 1449.
pelee flamboyante en France depuis le XIXe
Elle se remit tres vite et son developpement
fut spectaculaire a la fin du Moyen Age, surtout siecle, en raison de la forme des arcatures et
a partir de la reprise du trafic maritime, vers des reseaux des fenetres, ciont Ies courbes et
1470-1480. Des familles de marchands partici- Ies contrecourbes semblent dessiner des sortes
perent activement a sa croissance. lls se firent des flammes. D'ailleurs, la grande rose de la
construire des demeures, maisons a pans de fa<;ade occidentale de la cathedrale, chef-d'ceuvre
bois et h6tels particuliers a fat;ades de pierre, de !'artiste rouennais Roland Le Roux, est
qui quadrillent encore Ies rues des quartiers souvent citee comme un exemple du gothique
anciens autour de la cathedrale. lls contribue- flamboyant.
rent genereusement a la reconstruction ou a
La cathedrale conserve des elements de l'epol'embellissement des eglises et des edifices que romane (Xle-Xlle siecles) et a ete en
publics. Le Livre des fontaines, manuscrit execute grande partie reconstruite au Xlle siecle. Poura Rouen au debut du XV!e siecle, donne des tant, a partir de 1486, sa fat;ade, rendue celebre
dessins de l'alimentation en eau potable de la par Ies peintures impressionnistes de Monet,
viile et trace le plan du parcellaire, des rues et a ete completement reprise. A l'angle meridides places a cette epoque. Les fat;ades des mai- onal a ete elevee la tour de Beurre, ainsi denomsons sont meme representees a plat et on peut
mee parce qu'elle a ete financee par Ies taxes
se faire une bonne idee du tissu urbain tres prelevees sur Ies ventes de beurre- Elle a ete
dense, caracteristique des vil Ies medievales floris- commencee par l'oncle de Roland Le Roux,
santes. Cite tournee vers le fleuve et le com- Guillaume, et terminee par le neveu. Les Le
merce maritime, Rouen ne possede plus de forRoux ont constitue une dynastie d'architectes
locaux, mais leur art s'inspire d'ceuvres flamantifications a la fin du Moyen Age; c'est une
viile cuverte et marchande.
des et, sans doute, parisiennes. La partie cenA c6te des bourgeois, qui ont affrete des trale de la fat;ade et toute sa sculpture ont ete
navires et fait prosperer la viile, ii y avait des executees de 1509 a 1514 par Roland Leroux
notables, magistrats pour la plupart, grâce a et par d 'autres artistes, sa ns doute formes a
Rouen, tels que Pierre des Aubeaux et Nicolas
la creation par le roi du Parlement de Normandie. La societe ecclesiastique tenait aussi une Quesnel. Leur art est plein de dynamisme et
place importante. li y avait a Rouen des couvents d'exuberance. li s'y manifeste un goGt prononce
et des abbayes, ciont la plus prestigieuse etait pour le pittoresque, dans Ies costumes des perl'abbaye benedictine de Saint-Ouen. Les chanoi- sonnages comme dans Ies motifs ornementaux.
nes du chapitre cathedral possedaient des mais- La proliferation et le foisonnement des details
sons et des bâtiments communs en plein centre, semblent correspondre a l'opulence des bourau nord de la cathedrale . Le palais de l'archeve- geois de la viile.
que subsiste encore au chevet. De 1494 a 1510,
l'archeveque Georges d'Amboise fut un des
premiers personnages du royaume, lieutenant
general du roi en ltalie, puis legat du pape en
France. Sa familie etait illustre; ii etait lui -

Les contreforts et Ies murs sont entierement
revetus de reliefs, socles et dais qui enserrent
des rangees de statues dressees, arcatures, pinacles, gables, reseaux de pierre plaquee sur la
paroi ou ouvragee en dentelle ajouree. Tout le
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vocabulaire ornemental flamboyant est repertorie dans Ies formes effllees, Ies courbes sineuses, Ies arcs en accolades, Ies fleurons feuillus,
la flore dechiquetee. Ces motifs aigus, contournes, foisonnants, derivent de schemas plus anciens du gothique rayonnant, mais reprennent
aussi des themes en vogue en Angleterre et
dans l'Empire germanique des le XIVe siecle.
L'art monumental a Rouen, a la fin du Moyen
Age, a des points communs avec Ies reuvres
de toute !'Europe. li s'y ajoute une proliferation
et une exuberance, qui paraissent etre davantage
le fait de foyers artistiques de regions maritimes,
Flandre ou Portugal. Peut-etre faut-il y voir
un penchant pour l'exotisme, qui se traduit
dans quelques sujets: tetes d'indiens emplumes,
palmiers, animaux des tropiques ... On sait
que Ies navires rapportaient des « curiosites »
dans leurs cargaisons, singes, perroquets, coquillages, pierres dures, ceramiques, et Ies bourgeois mecenes et Ies artistes locaux ont du

assister a d'etranges dechargements sur Ies
quais du fleuve.
L'eglise de l'abbaye de Saint-Ouen avait ete
en partie rebâtie au XIV siecle, mais sa nef ne
fut elevee qu'apres 1492. Son architecture monastique est plus sobre et austere que celle de
la cathedrale. Toutefois ses vastes fenetres sont
transfigurees par des verrieres lumineuses et
hautes en couleurs. Le vitrail de la fin du Moyen
Age constitue une des parures Ies plus eclatantes de Rouen. Parmi Ies peintres-verriers on
rencontre Ies noms d'Arnoult de Nimeque,
originaire de Pays-Bas et installe plus tard a
Anvers, et des Leprince, qui ont aussi traVaille
a Beauvais et a Paris. Leur presence a Rouen
confirme Ies contacts multiples entretenus par
la cite marchande. Des reuvres de ces ateliers
se voient encore a Saint-Ouen, a Saint-Romain,
a Saint-Godard, a Saint-Vincent (eglise reconstruite depuis la derniere guerre), a SaintMaclou.

Rouen, Palatul de

justiţie.
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Saint-Maclou n'est qu'une eglise paroissiale,
rnais le luxe de sa fac;ade ternoigne encore de
la prosperite de la viile . Le plan general de l'eglise a ete conc;u vers 1430 par Pierre Robin,
qui avait travaille auparavant â Paris, rnais la
rnajeure partie de !'edifice date de la seconde
rnoitie du YYe siecle. Le porche â trois pans,
devant l'entree principale, tire parti de l'exiguîte de l'espace disponible dans ce quartier
tres dense. De hautes niches prolongent Ies
pans, en avant des contreforts d'angle. Cinq
gables allonges et de fins pinacles coiffent Ies
ouvertures et Ies niches. lls se detachent devant
Ies arcsboutants de la nef, le pignon ouvrage
de la fac;ade et, â l'arriere-plan, la taur de croisee, en un etagernent savant. Saint-Maclou, â
petite echelle, apparaît cornrne la rnaquette
annonciatrice de la fac;ade de la cathedrale.
Le palais de Justice, siege de l'ancien parlernent, a ete tres endornrnage â la derniere guerre
et a ete restaure. li traduit dans l'architecture
civile l'exuberance des rnonurnents religieux.
Ses fenetres â rneneaux sont soul ignees de panneaux ornernentaux en relief, coupes par Ies
fleurons des arcs en accolades des ouvertures
basses. Les niches des contreforts presentent
encore des baldaquins sculptes, rnais ont perdu
leurs statues . L'ensernble des rnurs, largernent
eclaires, demeure cependant relativernent sobre.
Toute la so mptuosite du decor est rassernblee
au niveau des hautes toitures, dans la balustrade

scandee d'arcs en anse de panier reunis par des
accolades, de pinacles et de statues dressees.
Les lucarnes sont couronnees de gables et de
reseaux de pierre, relies par des sortes d'arcsboutants aux pinacles de la balustrade, dans une
profusion de details, qui font plus penser a
!'orfevrerie des reliquaires qu'â l'architecture.
Pourtant, Ies enlurninures des Tres Riches Heures
du duc de Berry rnontrent des châteaux du
debut du XVe ou de la fin du XIVe siecl e, eux
aussi tres decores dans leurs superstructures.
li sernble donc que Saint-Maclou et le palais
de Ju stice de Rouen continuent une tradition
de construire, qui etait â la mode â Pari s et
dans l'entourage royal vers 1400 et qui a d1sparu. Elevees entre 1508 et 1526, Ies fac;ades
du palais de Justice constituent l'ultime expression du gothique a Rouen, avant l'introduction.
vers 1520-1530, des ordres antiques et des
cornpositions architecturales de la Renaissance
italienne.
Aucune autre viile de France n'a conserve
autant d'c:euvres irnportantes de la fin du Moyen
Age. D'une part, beaucoup de monurnents ont
ete detruits ailleurs, soit par suite de changernents de goOt et de mode, soit en raison d'incendies ou de ravages causes par Ies guerres.
D'autre part, Rouen apparaît comrne un cas
exemplaire de la prosperite urbaine et rnarchande, aux alentours de 1500, dans un site privi leg ie
et strategique.
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ANNE PRACHE

QUELQUES ~GLISES FORTIFl~ES DE FRANCE: FORMES ET PROBL~MATIQUE

L'auteur s'interesse a la fortiflcation des eglises
et analyse quelques exemples provenant du sud
de la France, datant de l'epoque merovengienne
jusqu'au x111e siecle.

Comme tout pays de culture europeenne,
la France a, elle aussi, dO subir, au cours des
siecles, de nombreux assauts venant de I'exterieur . Logee aux confins de la «peninsule»
europeenne, ii etait normal que Ies envahisseurs
Ies olus int1 epides Viennent la chercher fortune,
au bout de leur course. Cest la aussi que leur
elan devastateur fut ~ouvent arrete de maniere
decisive. Ainsi, Attila et ses hordes hunes re<;urent leur juste punition 2ux Champs Catalauniques, pres de Troyes. Et cinq siecles plus tard,
Ies raids des c.:valiers hongrois qui s'etaient
portes jusqu'a Corbie et Amiens, durent rnnner
retraite depuis nos cites du Nord de la France
et de la Bourgogne (Tournus, 937). Depuis
l'Espagne, Ies Arabes avaient tente la conquete
de la France et c'est en 732 que leur fut opposee
a Poitiers, par Charles Martei, pere de Pepin
le Bref, grand-pere de Charlemagne, la resistance decisive. Cest alors qu'a commence un
refoulement de plus d'un siecle qui permit, a
partir de 785, la reouverture de dioceses aussi
prestigieux que Gerone et Barcelone.
Le pays de France avance son bec breton loin
dans l'Atlantique, offrant par ses cotes une cible
ideale a I'attaque des pirates des mers. Cela ne
devait pas tarder. Deja Charlemagne, au printemps de l'annee 800 (annee de son couronnement, a Noel, a Rome) etait alle inspecter des
digues de defense le long de la cote, entre
Boulogne et Dunkerque. Effectivement, Ies
premiers raids vickings eurent lieu
partir de
801 et toucherent principalement Ies monasteres
situes sur des îles, pres des cotes. Ainsi Ies
moines de NoirmoOtier durent se replier sur la
terre ferme et troquer leur beau monastere
maritime contre un etablissE.ment plus sur,
situe au Sud de Nantes, dans un lieu appele
Deas, (aujourd'hui Saint-Philibert de Grandlieu).
Les eglises alors n'etaient point fortifiees, Ies
monasteres, souvent, n'avaient qu'une enceinte
fragile, un mur plus ou moins haut delimitant

a

leur immunite On crut se tirer d'affaire en
cachant le tombeau du saint -valeur la plus
precieuse dans un monastere -derriere un mur
factice ou en l'enrobant de ma<;onneries puissantes (Grandlieu, NoirmoOtier). Et puis, au lieu
de fortifier, on fuyait au IX-siecle vers l'interieur
des terres, le plus loin possible du danger potentiel. L'eperdue course-poursuite des moinEs
de Saint-Philibert est, a cet egard, symptomatique: depuis l'Atlantique, ils rejoignirentd'abord
la region de Ncntes, puis le Pointou -toujours
poursuivis et rattrapes par Ies Normands - pour
gagner ensuite l'Auvergne et ses montagnes et
enfin la rnuriante vallee de la Saone ou, apres
des ennuis essuyes cette fois depuis le continent
(hongrois) i ls purent enfin trouver la paix et
bâtir, peu apres l'an mii, cette ecclesia fulgentissima qui aujourd'hui encore constitue l'un des
plus purs joyaux de l'art roman de France.
Mais ce n'est pas avec la puissante forteresse
que constitue l'anteglise occidentale de Sa1ntPhilibert de Tournus que je commencerai mon
expose.
Ayant parle de la fa<;ade Est, et puis de la
fa<;ade Ouest, du cher pays de France, i I me
reste au moins deux cotes de l'hexagone
evoquer dans la perspective du propos d'aujourd'hui. Depuis que la France et la Germanie
constituent des etats veritables (ce qui, en
Allemagne se produisit au tEmps des rois
ottoniens et, chez nous, a partir des premiers
capetiens); aussi depuis que la bande mediane
de la Lotharingie disparut au profit de l'Empire
romano-germanique, une pression constante
s'est exercee sur nos contrees du Nord et de
l'Est de la France.
Si Ies querelles de frontieres au Moyen-Age
n'ont abouti qu'a des actions guerrieres limitees
dans leurs consequences devastatrices, ii en
allait tout autrEment au temps de Charles
Quint qui fit araser de nombreuses fortifkations,
voire eglises ou cathedrales (Saint-Gery de

a
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Cambrai ou la cathedrale de Therouanne). que furent ces donjons d'eglise au temps des
L'autre bout - meridional -de notre pays caro Iingiens.
etait, lui aussi, par la nature de sa configuration,
Je ne voudrais pas davantage m'attarder a ces
expose a des attaques aussi bien terrestres que hautes epoques et plutot descendre avec vous
surtout maritimes. Ainsi nos rois, depuis Saint- vers le centre de la France et notamment ce
Louis dresserent de formidables fortifkations qu'en France nous appelons le Centre-Ouest.
dans !'extreme Sud du pays, a l'embouchure du Dans le Limousin, le type de l'eglise-porche forRhone: Aigues-Mortes en est aujourd'hui encore . tifiee s'est maintenu jusqu'au XIJe siecle: Ies
le vivant exemple.
exemples de Saint-junien et du Dorat le prouvent. Dans Ies deux cas, la puissante tour occidentale, flanquee de deux sveltes tourelles s'est
Mon periple des egl ises fortifiees, jele commen- maintenue, refuge possible en cas de harcelecerai paradoxalement par le Nord. Dans la region ment militaire.
L'eglise du Dorat est particulierement interesde Thierache, situee contre la frontiere belge, se
dressent aujourd'hui encore une soixantaine sante. De sa haute epoque, fin X•, debut XI•,
d'eglises fortifiees tardivement aux XVle et elle conserve !'enorme tour occidentale, jadis
XVlle siecles (au temps des demeles avec l'Em- stratifiee en plusieurs etages, depuis 1130
pire et, a peine deux generations plus tard, seulement evidee et couronnee d'une fort belle
contre Ies dangers apportes par la Guer-re de coupole.
Trente Ans).
Au XIV• siecle, la Guerre de Cent Ans vint
Je vous montrerai deux exemples particuliere- fond re avec son cortege de calamites aussi sur
ment parlants: Origny et Noircourt. La defense le pays Limousin, devenu une marche frontiere.
s'y est limitee au cour meme de l'eglise; la Le Dorat eut sa part de I'epreuve commune.
partie occidentale prese nte un groupe de trois Dans une de leur chevauchee devastatrice, Ies
tours, une tours puissante au milieu, flanquee bandes du Prince Noir attaquerent le château et
de deux tourelles d'escalier. Ces donjons endommagerent la viile basse, mais elles furent
triturrium derivent tres exactement d'une for- repoussees (1369). Le Dorat garda un «sincere
mule beaucoup plus ancienne, celle de l'eglise- mais inviolable attachemenb ala cause du Royauporche ou anteglise occidentale, bâtie en terre me de France. Les rois Charles V et Charles VI
de Neustrie depuis la fin du Viile siecle. Le proto- surent reconnaître ce loyalisme et confirmerent
type semble avoir ete l'eglise de Centu/of par edit Ies franchises des bourgeois. Les etats
Saint-Riquier, monastere-modele erige par Angil- du Haut Limousin et de la Basse Marche ne
bert, gendre de Charlemagne, et avec I'aide marchanderent pas leur concours financier a la
de celui-ci. L'entree occidentale est distinguee rnonarchie et eurent surtout des relations
par une puissante tour ronde qui comporte a confiantes avec Charles VI I qu i fut re~u a deux
l'etage un sanct uaire entoure de bas-cotes et reprises au Dorat en 1438 et en 1440.
de tribunes hautes. Ce sanctuaire voue expressiPendant cette derniere partie de la guerre,
ment au Christ-Sauveur etait accessible par la viile avait repris un aspect nouveau. Elle se
deux tourelles d'escalier dont Ies entrees etaient dressait maintenant sur son promontoire,
situees a I' interieur de I'egl ise. Le terme d 'egl ise- retranche de toutes parts, comme une des plus
porche ne rend qu'imparfaitement compte du sol ides forteresses de la Marche Iimousine.
role de ces anteglises; le mot allemand de
L'abbe Guillaume L'Hermite, avec Ies pouvoirs
Westwerk Ies caracterise davantage car, en de Jacques de Bourbon, avait, en dix ans, de
effet, ii s'agit d'un veritable Bol/werk (don.ion) 1420 a 1431, entoure Le Dorat d'une systeme
qui abritait l'autel le plus precieux du monastere, complet de fortifications qui remplai;a Ies ancicelui du Saint-Sauveur, et a l'etage -bien ennes barrieres et cl6tures de bois; un mur
cache, bien defendu - le Tresor et le Scripto- d'enceinte de 1800 pas, garni de vingt tours,
rium de l'abbaye.
baignait dans un fosse profond. La collegiale
Malheureusement, I'abbaye carol ingienne de elle-meme avait rei;u sa cuirrasse militaire: auSaint-Riquier a disparu au cours des siecles, dessus de toutes Ies baies s'est eleve un mur
mais 1a «copie conforme)> d'une abbaye-soeur, crenele, mais presque tout a disparu malheuCorbie, s'est conservee en A/lemagne west- reusement lors de la restaurat ion . On n'a laisse
phalienne: ii s'agit de Corvey, Corbeia Nuova, que quelques traces de la silhouette guerriere.
la nouvelle Corbie et devant son Westwerk, La plus importante, heureusement conservee
bâti entre 873 et 885, nous pouvons mesurer ce pour l'histoire et le pittoresque, est la tour de
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defense qui se dresse sur la chapelle rayonnante
du chevet. Elle est percee d'archeres, couronnee
de creneaux et de toits mâchicoulis dont Ies
corbeaux - detai I amusant - sont formes par
Ies mascarons de I'ancienne corniche.
li est interessant de voir qu'en plus de la
tour occidentale, le choeur a ete surmonte
d'une chambre forte, ultime refuge, depot
aussi des tresors Ies plus precieux de l'abbaye.
Ce constat, nous avons deja pu le faire dans
certaines eglises de Thierache, mais ii est evident
ici dans Ies terres du Sud-Ou est de la France.
Voi ci un autre exemple: Saint-Jouin de Marnes
qui avait le meme dispositif oriental (au-dessus
du chevet) que l'eglise du Dorat. Ici encore, une
restauration trop radicale -ce besoin insense de
faire renaître le Roman -a conduit â la destruction de tout un systeme fortifie dont i I ne
reste, helas, qu'une chambre forte accrochee
au bras sud du transept et l'ancien chemin de
ronde, etabl i au-dessus du chevet et de ses
trois chapel Ies rayonnantes.
Cette formule est formidablement vivante
dans le dernier monument dont nous allons
traiter aujourd'hui, c'est-â-dire l'eglise fortifiee
Notre-Dame-de-La-Mer, aujourd'hui appelee Ies
Saintes-Maries-de-la-Mer. Elle se dresse aux
confins de la Camargue sur une dune etayee
contre l'erosion incessante de la mer.
Jusque vers le milieu du Xlll 0 siecle, la Camargue etait jalonnee de chappel Ies, monasteres.
châteaux, donjons qui montraient bien sa
prosperite. qui attiraient a la fois voyageurs,
pelerins (en route pour Compostelle) et bien
evidemment pillards. Elle n'avait rien, comme 011
le croirait aujourd'hui, d'une terre desertique,
criblee d'etangs. striee de lagunes, «de marais
plusieurs fois mi Ilenaires ». ainsi qu'on se plaît
a le conter. Etangs ou « sansouires » sont bien
posterieurs â Charlemagne. Cet immense territoire qui couvre pres de 100 OOO hectares etait
jadis irrigue par Ies multiples bras du Rhone,
veritable delta qui decoupait le pays en nombreux îlots. Des « ratz » ou « retz », termes
repandus en Gaule pour designer ces sortes de
sections de culture dont le Marais poitevin
conserve encore I' ir.nage.
A Saintes-Maries-de-la-Mer, ii y avait precisement un pareil oppidum, appele oppidum ro,
mentionne par Festus Avienus, geographe du
V0 siecle avant notre ere; lequel oppidum indiquait une installation portuaire florissante.
li y avait la une tete de ligne, de voies â la fois
fluviale et maritime, avant-port d'Arles, et
pour Ies voisins Massalietes, une etape• de

transit de leur metropole vers Ies colonies
iberiques.
La vie chretienne quelques siecles plus tard a donc surgi dans ce« ratz » camarguis, prospere
sur le plan economique. Un petit sanctuaire y
est mentionne sous le vocable de sancta Maria
de Ratis, Sainte-Marie de I'îlot. C'est I'ancetre
direct de Notre-Dame-de-la-Mer, de l'eglise
actuelle des Saintes-Maries. Saint Cesaire d'Arles,
mort en 542. l'aurait leguee par testament a
son monastere de religieuses, dirige par sa
soeur. Ce qui est plus sOr, c'e!.t que SainteMari e de Ratis fut rattachee vers 1080 â I'abbaye
de Montmajour, toute voisine d'Arles. La voici,
avec son beau donjon et aussi sa petite chapelle
dediee au saint Sauveur et qui pretend representer, par sa forme, une imitation du Tombeau
du Christ â l'interieur de la rotonde de l'Anostasis de Jerusalem.
Du petit sanctuaire marial, remontant a
quelques sept siecles en arriere, Ies moines de
Montmajour, Ies Majoriens, ne durent pas
retrouver un edifice bien conserve. lls le rebâtissent alors dans le style roman, propre a la region
qui pratique deja. au x11e siecle, l'arc en tierspoint, c'est-â-dire l'arc ogival, pour le voOtement
de la nef unique. Architecture soignee, agrementee de bandes lombardes et aussi d'une delicate
fenestrelle dans le chevet absidial, flanquee
de deux colonnes aux chapiteaux corinthiens
que l'on prendrait pour un remploi de l'antique.
Mais le chevet a l'exterieur en impose pour
une raison d ifferente: c'est I' eglise-citade/le.
Notre-Dame-de-la-Mer constitue le i:ype d'une
construction romane, « fortinee en meme temps
que construite». Couronne d'un crenelage, avec
chemin de rotonde sur encorbellement, des
fa<;ades laterales aux arcs jumeles, soutenues
par un corbeau intermediaire et percees de rares
meurtrieres, I'apparei I exhale force et equi Iibre.
Des arcatures courent encore tout autour du
chevet; avec leurs retombees sur bandes lombardes, el Ies allegent Ies masses pour envelopper
!'edifice sacre d'une grâce et d'une force exceptionnel Ies.
Si la Camargue prospere en ces temps (Xl 0 au
XIV0 siecles), Ies richesses terriennes la rendaient
attrayante aux pirates de la mer, a qui « elle
offrait une proie facile» (Fernand Benoît). Ici
aussi, Ies Sarr:izins etaient Ies plus redoutables.
Malgre leur defaite contre Charles Martei, leur
expulsion de Provence-Languedoc en 975 par
Guillaume ier, comte et marquis de Provence
(qui termina sa vie comme moine a Saint-Guilhelm-le Dezert), Ies incursions sarrasines conti-
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nuerent de maniere sporadique, mais non moins
violente et destructrice. li etait donc normal
que Ies contes de Provence, rois de Majorque et
princes souverains en Catalogne-Languedoc aient
tenu a assurer une garde particuliere a NotreDame-de-la-Mer. En 1244, Raymond Beranger
V fit entourer la bourgade de remparts, soigneu sement entretenus jusqu'a la Revolution. Cest
ă ce moment aussi que I'egl ise a sans doute ete
definitivement mise en etat de defense.
Avancee vers la Med iterranee, cette cite se
presentait comme porte de Provence, point
strategique eminent, tete de pont lancee contre
toute invasion vers la mer. L'aspect ger.erai
exterieur attend en quelque sorte I'adversaire:
un château-fort ramass e sur lui-meme, le donjon
qui surmonte I'abside - encore une chambreforte bâtie au-dessus du chevet - ve i!lent en
permanence sur Ies flots et le pays. Sur Ies câtes
de I'egl ise de rares ouvertures, ressemblant a
des archeres plus qu'ă des fenetres, percent Ies
murs, laissant fi ltrer au-dedans un jour parcimoni eux. La nef est plongee dans la penombre;
une patine presque moussue voile Ies pierres.
Trois fois par annee, le 24 Mai, le 22 Octobre et
le 3 Decembre, une châsse contenant Ies corps
de deux saintes, Mc,ria jacobi et Mario Solome,
soeurs de la Vierge Marie, (et donc tantes de
Jesus-Christ) sont descendues aux acclamations
de la foule. Vous savez que c'est le point de rallie-

ment annuel des gitans, qui, en plu s venerent, Ies
23 et 24 Mai sainte Sarah, par une procession qui
reunit des mi li iers de gard ia ns et gitans accourus
du monde entier et principalement d'ltalie, du
Sud de la France et d'Espagne.
A I'heure actuelle, personne n'a de documents
qui puissent asseoir ou infirmer l'existence de
sainte Sarah . On se trouve devant le fa1t notoire
du culte d'une sainte, moins connue que Ies
saintes Maries, mais veneree avec autant de
ferveur. En interrogeant Ies gitans, i ls repondent :
«ii y a Ies saints des riches, mais nous avons
aussi notre sainte, c'est la Servante». Sa statue.
logee dans une crypte ajoutee a l'eglise a posteriori, en 1349, constitue une sorte de casa
sancta a l'interieur d'un monument qui, par la
fierte de ses formes et la force intrepide qui emane de lui, n'est pas loin de ces Wehrburgen de
Transylvanie, eriges contre l'envahisseur turc,
et dont notre colloque traîte avec tant de science
et de sagacite.
Ce bref periple parmi quelques eglises
fortifiees de France est bien incomp let. j'en
suis fort conscient, mais ii a pu vous montrer
que sous d 'autres ci eux, avec d 'autres envahisseurs, Ies reponses restent Ies memes: un noyau
fait d'energies et de forces a rec;u un habit qu1
ne renie en rien l'elegance et la beaute de la
forme architecturale.

•
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RECICLAREA FONDULUI CLĂDIT (I)

Une demarche theorique, suivie d'un abord diachronique afin de clarifier la terminologie employee
dans l'intervention sur la substance bâtie.

FONDUL CLĂDIT. Orice demers privind procesul de recuperare, recondiţionare şi reutilizare
a clădirilo r trebuie să se bazeze pe cercetarea
conţinutu lui, caracteristicilor şi evoluţiei acestora, pe cunoaşterea rolului ce-l joacă în existenţa complexă a societăţii umane. Este îndeobşte
cunoscut că viaţa oamenilor se desfăşoară în
cuprinsul spaţi ului compartimentat prin şi în
clădiri. construcţii şi amenajări speciale, vegetaţie, sup rafeţe de apă etc., toate constituind
un mediu ambiant (cadru fizic) ce trebuie să
servească locuirea, activităţile productive ori de
servire, .odihna şi recreerea, circulaţia, viaţa
socială. ln alcătuirea cadrului fizic (construit
şi amenajat), clădirile - case de locuit, hale şi
birouri pentru industrie şi servicii, săli publice,
anexe - ocupă un loc specific, deţinînd o pondere îns emnată din punct de vedere spaţial
(20-35%) şi valoric (40-50°/o). Multiplele lor
particularităţi influenţează în mod specific căile
de abordare şi desfăşurare a procesului de reciclare.
1. Totalitatea clădirilor, constituind o parte a
substanţei construite din aşezări Ie omeneşti,
este rezultatul acţiunii forţelor de producţie , putînd
fi implicată - direct sau mijlocit - în procesul
realizării sau schimbului de bunuri materiale
ori/şi culturale. Unele clădiri sînt componente
ale agregatelor industriale, agricole etc., altele,
formează numai cadrul de desfăşurare al unor
activităţi de producţie, comerţ, transport. Însă
marea majoritate a clădirilor (şi ansamblurilor
de clădiri) are funcţiuni colaterale acestor activităţi (servind fie pregătirii forţei de muncă,
refacerii sau recuperării acesteia) Iegate cu pre-

cădere

de alte domenii ale existenţei umane,
puţin importante. Aceste domenii influenţează hotărîtor felul de perpetuare a capacităţii
de muncă, modul de locuire si educatie, starea
nu mai

sanitară şi nivelul cu ltu ral, a~estea c~nstituind
elementele majore, determinante pentru cal itatea vieţii indivizilor şi colectivităţii.
2. Componente ale producţiei de bunuri materiale
(neafectate consumului imediat şi transformării
în deşeuri, ci destinate unei folosinţe îndelungate) clădirile, grupate în fondul clădit, oglindesc
condiţii le în care au acţionat forţele de producţie
şi au evoluat părţile implicate nu numai în faza
edificării dar şi de-a lungul perioadei de utilizare.
Alcătuirea si caracteristicile masei de clădiri
includ infor'maţii atît despre nivelul atins în
procesul de construcţie (finanţare, proiectare,
asigurare cu materiale, tehnici constructive,
execuţii etc.) cît şi despre regimul de utilizare
(categorie de beneficiari, mod de administrare
şi în treţinere , durata de serviciu ş.a.) a fondului
clădit, despre maniera de compartimentareamenajare a spaţiului artificial şi raportare a
acestuia la cadrul natural. Aceste elemente nu
se restrîng numai la domeniul informării, ci
presupun pentru o parte (variabilă) a clădirilor
şi ansambluri lor clădite prezenţa unor valenţe
formative (istorice, estetice etc.) care le plasează
concomitent în sfera creaţiei spirituale (nu numai
tehnice, cît mai ales artistice, ambientale).
În linii mari, ultimele aspecte menţionate
privesc acea parte din fondul clădit cuprins
într-un anume capitol al avuţiei naţionale, ce/
reprezentat de patrimoniul cultural, reflex al
potenţialului ştiinţific, artistic etc., al unei colec-
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tivităţi.

Pe măsura dezvoltării unei societăţi, a adecvate (îndeosebi din punct de vedere al
satisfacerii treptat în mai mare măsură a sol ici- finanţării şi amortizării cheltu iei ilor). De regulă,
tări lor materiale de bază, aspectele suprastrucîn fostele ţări socialiste ponderea mare a fonturale (legate între altele de producerea, distri- d uri lor fixe era proprietate de stat şi cooperabuirea şi receptarea valorilor culturale) capătă tistă, proprietatea personală (incluzînd mai ales
o pondere tot mai însemnată. Modificarea con- locuinţ_e) putînd reprezenta între 15-35% din
textului atrage după sine evidenţierea şi recu- total. In ţări le capitaliste proprietatea particunoaşterea unui număr crescut de valori spi rilară se extinde atît asupra fond uri lor fixe pentru
tuale din cuprinsul cadrului construit care pot producţie şi servicii, cît şi asupra celor cuprinfi grupate în ceea ce îndeobşte este numit patri- zînd clădiri şi echipamente ci vi le, putînd atinge
moniu/ clădit (imobil).
80-85% sau mai mult din total. Cum clădirile
3. Prin anumite caracteristici, clădirile izolate şi solul pot aparţine aceluiaşi proprietar sau mai
sau integrate în ansambluri fac parte din cate- multora, procesul de reciclare poate fi influenţat
goria bunurilor imobile utilitare, grupate sub corespunzător.
forma fondurilor fixe şi parţial al valorilor culCOMPONENŢA DIACRONICĂ.
Circumscriind
turale în cadrul avuţiei naţionale. O pondere
reciclării
clădiri
lor
şi ansambluproblematica
notabilă (20-30%) e reprezentată de fond ul
locativ cu destinaţie de locuit sau altele (învăţă ri lor clădite la continentul european şi regiunile
mînt, cultură, ocrotirea sănătăţii, sport şi recre- conexe, trebuie remarcat cu precădere caracere etc.) rezultat în urma activităţii omeneşti terul complex, extrem de variat, adesea contrastant al moştenirii arhitectural-urbanistice.
şi acumulat de-a lungul timpului. Raportul
dintre fondul de clădiri civile şi celelalte părţi Explicaţia de bază se referă la întinderea în timp
ale capitolului respectiv - îndeosebi fondurile a procesului de acumulare, (început teoretic în
fixe pentru producţie şi servicii - se modifică preistorie şi extins treptat pe măsura apropierii
în funcţie de punctele de pe traseul dezvoltării de contemporaneitate) şi la acţiunea specifică
a diverşilor factori determinanţi într-o fază
societătii luate în considerare. Pînă de curînd,
fondul de clădiri civile a jucat un rol pasiv spre sau alta.
deosebi re de fonduri le fixe pentru producţie
1. Din epocile mai vechi s-a păstrat un număr
şi servicii considerate de regulă ca fiind generestrîns de urme clădite, deoarece s-a construit
ratoare active de avutie. Dezvoltarea recentă a puţin cu materiale durabile, clădirile nu s-au
schimburilor cultural~ si a sectorului turistic putut sustrage distrugerilor şi nici nu au fost
reciclate într-o manieră adecvată. Majoritatea
tinde să modifice sensibi I raportul.
4. Pentru abordarea corectă a problematicii dintre puţinele exemple rămase din prima
fondurilor fixe incluse în cadrul construit (clădi parte - cea orientală - a antichităţii (mii. III -I
rile şi ansamblurile clădite) trebuie menţionată î.e.n.) deşi executată şi cu materiale rezistente
(precum templele din Egipt, palatele din Persia
şi interdependenţa dintre acestea şi o altă componentă a avuţiei naţionale: solul Qudecat ca amplaetc.) s-a menţinut sub formă de ruine, fie pentru
sament poţenţial, teren construit sau amena- că au fost supuse unor agresiuni (naturale sau
jabi I). Excl uzînd folosinţele agricole, si Ivice, artificiale), fie pentru că de-a lungul timpului
piscicole etc., teritoriul - ca element al cosmo- au constituit obiectul unor forme rudimentare
sului - poate fi utilizat numai prin comparti- de reciclare (folosind drept cariere pentru obţi
mentarea, dotarea şi înzestrarea cu clădiri, alte nerea rapidă şi facilă a unor materiale de constipuri de construcţii, echipamente şi amena:ări. trucţie). Datorită caracterului de raritate, ele au
Prin această corelaţie reversibilă cu solul ş.a. un statut cu totul special care exclude în mod
cuprins în capitolul resurselor naturale - cadrul hotărît abordări ce pot produce în continuare
construit (implicit fondul clădit şi patrimoniul degradări sau uzură.
imobil) rămîne una din componentele prezente
2. Din perioada de sfîrşit - cea europeană - a
la toate nivelurile si în toate sectoarele avutiei orînduirii sclavagiste (sec. IV î.e.n. - V e.n.) s-au
naţionale.
'
'
menţinut în patrimoniul clădit sensibil mai multe
5. Cum fondurile fixe imobile şi solul, pe lîngă obiecte, unele aproape integre, dintre care cîfaptul că reprezintă o avuţie (resursă), pot fi teva (precum vechiul Panteon din Roma, Hagia
ele însele producătoare (directe sau mijlocite) Sofia din Istanbul) sînt folosite şi astăzi, uneori
de valori, statutul lor de proprietate este determi- cu altă funcţiune. Explicaţia constă atît în dezvolnant pentru modul de abordare al procesului de tarea ramurii construcţii lor, în creşterea numă..
reciclare, pentru alegerea soluţiilor şi metodelor rului de produse ale acesteia, în utilizarea în mai
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mare măsură de materiale şi tehnici mai evoluate,
în intervalu[ mai scurt de timp scurs cît şi în
relativa nuanţare a modului de apreciere a
fondului clădit (reducînd oarecum pericolul de
distrugere datorită factori lor artificiali). Această
afirmaţie vizează cu precădere epoca romană
cîn d pot fi semnalate cele dintîi acţiuni conştiente
şi intenţii de planificare a efortului de organizare
a cadrului fizic şi de acumulare a fondului clădit
(cu precădere în marile aglomeraţii omeneşti).
Trebuie de asemenea amintit că în perioada
imperială se încearcă conturarea unui regim
de protejare a clădirilor importante. Clădirilor
din această perioadă - întregi sau ruinate ce s-au păstrat pînă astăzi Ii s-a acordat de regulă
un statut preferenţial.
3. După o fază inegai reprezentată în procesu I
de acumulare a fondului clădit din apusul (devenit temporar semirural) şi răsăritul Europei
(sec. VI-IX) se declanşează urbanizarea medieva lă (în opoziţie cu structuri le feudale existente)
care a condus la o creştere importantă a sectorului construcţiilor. Comparativ cu etapele anterioare ale acumulării, cînd ponderea predominantă a clădirilor menţinute avea la bază
piatra ca principal material de construcţie (mai
rar în combinaţie cu cărămida), în lotul de fond
clădit preluat din evul de mijloc (cu aproximaţie
secolele XI-XIV) se constată prezenţa la scară
mai mare a cărămizii şi lemnului (ceva mai bine
protejat). Acest lot prezintă şi alte caracteristici
(care j ustiflcă afirmaţia realizării unui salt în
dezvoltarea fondului clădit): pentru prima oară
se păstrează aproape în întregime un număr de
structuri urbane (străzi şi pieţe în oraşele din
Italia, Franţa, Germania etc.) care şi-au menţinut nealterată funcţiunea iniţială. Este cazul
pe de-o parte al clădirilor şi ansamblurilor
realizate în « Fachwerk » din centrul şi nordul
continentului, pe de alta de cele executate în
tehnicile şi materialele tradiţionale din regiunile
mediteraneene. Concomitent cu clădirile de
serie - îndeosebi locuinţe (care abia de curînd
au primit statut de obiecte protejate), s-au păs
trat multe clădiri unicat (recunoscute mai demult
ca monumente) utilizate adesea cu funcţia iniţială sau avînd altă destinaţie (clădiri de cult,
reşedinţe regale sau nobiliare etc.)
4. O perioadă rodnică din punct de vedere
constructiv o fost cea care o pregătit trecerea
de Io societatea feudală, bazată pe economia
autarhică, Io cea capitalistă, sprijinită mai ales
pe economia de schimb (sec. XV-XVIII). Efortul
de extindere a fondului clădit s-a concentrat cu
precădere în oraşe (unele noi precum Palma

Nuova, Freudenstadt, Charleville) unde se pot
ansambluri renascentiste şi baroce
inserate în structuri urbane medievale (Florenţa,
Roma, Paris, Nancy ş.a.). Acest lot de fond clădit
acumulat nu se distinge prin inovaţii spectaculoase: el se remarcă pe de-o parte prin perfectionările aduse materialelor si tehnicilor de
~onstrucţie, pe de alta prin p~eocuparea de a
crea ordine în oraş (Londra după 1666, Paris
în secolele XVII - XVIII, Lisabona în urma cutremurului din 1755,) ceea ce ulterior a redus într-o
măsură pierderi le de spaţiu clădit justificate prin
deficienţe de amplasament. Ca şi în cazul precedent, majoritatea obiectelor şi ansamblurilor
ce au supravieţuit pînă în prezent au un statut
aparte (fiind considerate monumente sau incluse
în rezervaţii) cu unele excepţii privind clădirile
de serie (locuinţele).
5. În cazul următorului lot de fond clădit reali·
zot după 1800, odată cu instalarea pe aproape
tot continentul a structurilor economice de tip
capital ist, ca rezultat al revoi uţi ilor burgheze
din Anglia şi Franţa, situaţia este în multe privinte diferită . Fiind unul din loturile numeroase
(re~ultat al intensului proces de urbanizare
determinat de progresele industrializării) şi mai
« tînăr » ca vîrstă (deci nedepăşind cu mult,
cel puţin parţial, durata posibilă de serviciu)
nu se bucură peste tot de tratamentul acordat
loturi lor precedente (sensibi I mai reduse ca
amploare). Clădirile şi ansamblurile realizate
după războaiele napoleoniene (dar mai ales cele
ridicate între 1850 şi 1915) au fost determinante
pentru închegarea imaginii zonelor peri centrale
ale oraşelor europene pînă în pragul ultimului
război mondial. Pentru realizarea lor s-au exploatat la limitele superioare materialele şi tehnicile
de construcţie (devenite) tradiţionale (clădiri de
cărămidă cu 4-5 niveluri), legate direct de
resursele naturale şi permiţînd asigurarea unor
gabarite «ecologice» etc. În acelaşi timp unele
au făcut obiectul unor experimente privind utilizarea de materiale şi tehnici noi - oţelul şi
fonta, betonul armat (perfecţionate după 1920)radical diferite de cele anterioare. Unul din
reproşurile cele mai des întîlnite (privind şi
arhitecturi le « revival » şi eclectice, între timp
în curs de reabilitare) priveşte gradul ridicat
de exploatare a terenului (în cadrul cartierelor
de tip « sl um ») şi neconcordanţele frecvente
între valenţele amplasamentului şi caracteristicile
clădirilor. După înregistrarea a numeroase pier·
deri, (în războaiele mondiale şi restructurări le
care le-au urmat) o parte dintre obiectele dar
mai ales dintre ansamblurile executate în aceasti
evidenţia
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perioadă au fost reevaluate, depunîndu-se eforturi pentru păstrarea lor îndeosebi în condiţii
de uti Iizare.
6. Cu totul altfel de probleme ridică ultima
componentă a fondului clădit acumulat de-a lungul
timpului, constituită nu atît din producţia dintre
cele două războaie mondiale cît de cea postbelică.
Acest lot nu este numai cel mai numeros (deşi
realizat într-o perioadă extrem de scurtă) fiind
ab ia dat în folosinţă, dar şi componenta de fond
locativ cu caracteristici radical diferite de ale
celorlalte, punînd probleme proprii de reciclare.
Realizat potrivit principiilor arhitecturii şi urbanismului funcţionalist ca răspuns dat unei comenzi sociale de mari dimensiuni şi utilizînd
materiale şi tehnici industrializate, acest lot se
ca racterizează îndeosebi prin valoare de folosinţă. El are durabilitate mai mare (datorită preze n ţe i masive a betonului armat) şi depăşeşte
ceea ce se poate numi « scara ecologică» a
cadrul ui fizic. Datorită acestor atribute, posibilitatea ca unele obiecte sau ansambluri cuprinse
'.n acest lot să capete un statut privilegiat din
punct de vedere cultural pare, deocamdată,
mai redusă.

CONŢINUT SPECIFIC. În acest context simplificat. biografia fondului clădit din aşezările urbane
qle României intervine cu unele trăsături proprii .
ln cazul reţelei naţionale de localităţi, caracteri zată printr-o varietate tipologică deosebită,
poate unică pe continent, rezultat al interacţiu 
ni i mai multor vectori socio-culturali, s-au constitu it principiai două categorii majore de oraşe.
considerate prin unghiul de vedere ale solicitărilor de reciclare. În prima categorie pot fi
incluse oraşele care au păstrat puţin din fondul
clădit ant ic şi medieval, ele dezvoltîndu-se puternic la finele seco1 ului trecut, în perioada
interb elică ş i în decenii le recente. În a doua
categorie se pot include oraşele care în afară
de cele trei momente de «boom » constructiv,
deja enumerate, au cuprinse în substanţa lor şi
un nucleu compact medieval, ceea ce a particularizat evoluţia ulterioară.
1. fn prima categorie de oraşe (din Moldova,
Muntenia şi într-o oarecare măsură cele din
Dobrogea etc.) ultimele trei perioade de intensă activitate constructivă s-au reflectat teri torial în grupări pe zone, care nu sînt însă
net delimitate. Ele se caracterizează prin preponderenţa unui anumit tip de clădiri, dar absenţa unor regulamente de construcţie a permis
inserarea în cuprinsul lor (rarefiat) şi a unor

obiecte din alte perioade. Drept urmare se pot
distinge următoarele zone clădite:
- zone cu funcţiuni mixte (dotări centrale
şi locuinţe) cu case de lipscănie, mari clădiri
comerciale ori administrative, clădiri de locuit
vechi şi noi; aceste zone s-au plasat central,
sub forma unor nuclee secundare (în oraşele
mari) ori în lungul arterelor importante de
penetraţie;

- zone monofuncţionale (rezidenţiale) cu case
dinaintea primului război mondial, cu vile şi
blocuri mici din anii interbelici sau cu ansambluri
de locuit executate în ultimele trei decenii.
Primele zone s-au grupat de regulă lîngă
vatra veche a oraşului, a doua categorie se află
lîngă centrele secundare sau lîngă elementele
naturale de valoare, dar si cu insertii în zona
centrală, unei e s-au conc~ntrat (pînă în 1975)
în terenuri le I ibere dintre mari le artere de acces,
la limita aşezării. În afara lor t1·ebuie menţionate
parcelările de locuinţe ieftine şi mahalalele
periferice.
2. Originea vechiului fond locativ al acestor
oraşe este di versă. Cea mai mare parte a cl ădiri
lor reciclabile ridicate pînă înaintea primului
război mondial (excluzînd palatele şi rezidenţele
princiare, ale marilor latifundiari, bancheri şi
industriaşi), a avut drept comanditari familii
din straturi le sociale medii: arendaşi şi mici
boieri, negustori şi proprietari de ateliere,
Ii ber profesionişti şi funcţionari publici mai
importanţi. Ei şi-au realizat case unifamiliale
cu grădină, proiectate de tehnicieni sau arhitecţi, executate majoritatea în stilurile înflorate
ale timpului, dispuse oarecum spontan în reţeaua
stradală şi parcelarea existentă. După 1900 s-au
înmulţit cazurile cînd s-au construit parcelări
unitare cu case unifamiliale izolate sau cuplate
pe parter ori cu două niveluri, prin creditare
din fonduri publice. Ele au fost ocupate cu
precădere _de funcţionari, mese r iaşi şi muncitori
calificaţi. ln perioada interbelică s-a continuat
construcţia semispontană în cadrul unor alinieri
stabilite prin planuri directoare. Imperativul
c reşterii gradului de exploatare a terenului a
contribuit la extinderea constructiei de clădiri
pi urifami Iiale (cu apartamente î~ proprietate
sau de închiriat) amplasate de regulă în zonele
centrale şi ocupate de Iiber profesionişti, cadre
din învătămîntul universitar, ofiteri si functionari sup~riori etc. Populaţia cu v~nitu~i mod~ste
era masată la periferie în mahalale, sau în cartierele demobilizaţilor. După al doilea război
mondial acestea au fost dublate de marile ansambluri cu locuinţe colective (cu 5 şi 10 niveluri)
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unde au fost iniţial cazate familiile provenite din
mediul rural, cele locuind necorespunzător sau
care au fost recazate ca urmare a unor operaţii
urbanistice. Pe lîngă apartamentele cu chirie la
stat, după 1966 au apărut numeroase locuinţe
proprietate personală ale fami Iii lor cu venituri
medii.
3. Componenţa acestui fond clădit din punctul
de vedere al statutului axiologic al obiectelor şi
ansamblurilor este relativ diversă, deşi are o
vechime medie redusă. În afara clădirilor de cult,
majoritatea avînd statut de monument (istoric,
de arhitectură), un număr. mic de . locuinţe şi
dotări au un _r~gim preferenţia.!. O parte din
cele mai vechi. (datînd ,de regulă din secolul
XVIII) au fost i:nc;Juse,. pe lista monumentelor
aprobată în 1955,: o altă parte (între care puţine
an·sambluri) figurează în listele anexe ce-şi aş
ţeptau aprobar.ea de către foruri le de decizie.
faptul că nu întrunesc totalitatea calităţilor
(vaioar.ţ! arhitecturală, urbanistică, mod de ocu~
pare a terenului, tipologia materialelor şi tehnici lor c;fe 1construcţie, model de oraş etc.) conduce la subaprecierea (nejustificată în contextu!
actuaQ îndeosebi a lotului executat pînă în 1915.
4. ln cadrul celei de-a doua categorii de oraşe,
în afara perioadelor de «boom » constructiv
deja amintite (etapa 1880-1910, cele două decenii interbelice 1920-1940 şi anii după 1950) s-a
păstrat şi producţia altor perioade mai vechi
(secolele XIV-XVI în Transilvania, în Banat
secolul al XVIII-iea). Aceste două etape premergătoare s-au materializat sub forma «burg »-urilor
de factură central-europeană şi local a cartiere/or
baroce, dezvoltate compact şi omogen în cadrul
unor limite· precise (cele definite de fostele
centuri de apărare). Teritoriul oraşului medieval
(sau baroc) a cuprins ulterior ansambluri centrale cu sedii ale unor institutii, străzi comerciâle
irr,iportante şi grupări de loc~inţe realizate treptat. În ciuda acestor inserţii noi, de regulă cu
functi i social-culturale si administrative, substanţa clădită multisecu'lară îş i păstrează încă
focu I în oraş.
Celelalte zone care s-au adăugat după 1850
.(cînd a început demantelarea centuri lor de apă
rare) nu se mai delimitează atît de net între
ele, fiind mai puţin omogene. Ele cuprind centre
secundare, parcelări cu vile burgheze, mici cartiere
de locuinţe muncitoreşti şi după 1920 chiar blocuri
de raport. Ansamblurile cu locuinţe colective postbelice şi-au găsit amplasamente perimetrale de
întindere ceva mai redusă.
5. Comanditarii loturi lor mai vechi au fost
meseriaşii, negustorii medievali pe de-o parte,

pe de alta aristocraţia, ofiţerimea şi burghezia
secolului al XVIII-iea. Ulterior, fondul clădit va
fi finanţat de funcţionarii mai înstăriţi, de proprietarii de ateliere şi fabrici, de bancheri sau
negustori imigraţi. Micile cartiere muncitoreşti
dinainte de 1915, ca şi cartierele de demobilizaţi
sau de locuinţe ieftine vor fi ocupate de familii
provenind din păturile cu venituri modeste ale
populaţiei. Locatarii ansamblurilor de locuit
realizate după 1950 au oarecum aceeaşi provenienţă ca cei din prima categorie de oraşe. Este
interesant de notat că în aşezările urbane din
Transilvania, Crişana, Banat nu există zone mai
întinse ocupate de foştii mari proprietari rurali,
după cum suburbiile au o pondere ceva mai
redusă.

Com'parativ cu oraşele menţionate înainte,
fondul clădit din localităţile cuprinse în a doua
grupă ine! ude un număr crescut de dotări şi
loct.Jinţe din loturile mai vechi care au primit
statut de mo11ument. Sînt totodată de semnalat
ceva ~ai· multe zone protejate, prov~nind din
evul mediu sau etapele mai recente. ln ceea ce
priveşte producţia secolului trecut, aceasta se
află într-o situatie nu mult diferită de a celei
prezente în loc~lităţile din Muntenia, Moldova
şi Dobrogea, exceptînd calitatea amplasamentelor. Nici ansamblurile de locuinţe colective
construite în ultimii ani nu ridică alte probleme
decît cele deja amintite.
6. Diferenţele de vîrstă, structură, amplasare
etc. ale loturilor de fond clădit acumulate pînă
în secolul al XIX-iea în oraşele de pe teritoriul
României, au generat (în ciuda asemănărilor pe
alte planuri) poziţii divergente, cu efecte negative asupra modurilor de abordare a procesului
de reciclare. Variaţiile de apreciere s-au menţi
nut şi în cazul loturilor mai «tinere)> (cel ridicat
între 1880-1915, cel construit în perioada interbelică). De aceea, chiar dacă alcătuirea fondului
clădit (prezentată înainte pr in prisma aportului
fiecărei faze de acumulare) poate fi analizată
şi din alte unghiuri de vedere (destinaţii, exploatarea terenului, stare, reciclabilitate etc.) în
ultimă instanţă se impune o evaluare unitară
şi de perspectivă, îndeosebi pentru producţia
(discutată) a ultimelor două secole.
DIRECŢII DE APRECIERE. În mod obişnu it,
orice scară de evaluare rămîne valabilă în limitele
unui anumit context: modificarea acestuia impune
de regulă readaptarea scării valorice. Asemenea
schimbări intervin destul de frecvent în plan
suprastructural, afectînd modul de apreciere
al valorii morale, simbolice, de reprezentare a
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de arhitectură şi urbanism. Apariţia
unor noi grupuri conducătoare, cucerirea şi
colonizarea altor teritorii , Iuptele re! igioase,
evolutia ideilor etc., au fost adesea însotite
de o 'reconsiderare a fondului clădit cu vale nte
culturale, producînd pagube importante. D~r
şi în plan structural pot interveni situaţii similare impuse de dezvoltarea neechilibrată a unor
sectoare economice, de criza de energie, de
abundenţa ori lipsa unor materiale, de raportul
dintre preţul acestora şi cel al forţei de muncă,
de absenţa calificării necesare etc. De aceea,
se dovedeşte necesară definirea unui sistem peren
de evaluare globală şi de largă deschidere în timp,
care să evite şi să anuleze fluctuaţiile de apreciere determinate de factorii conjuncturali amintiţi.
1. Acceptînd arhitectura ca o disciplină de
sinteză între domenii ale ştiinţei şi artei, rezultă
că valorile utilitare nu pot fi despărţite de cele
culturale, chiar dacă rolul lor este predominant.
Măsura în care o clădire sau un ansamblu răs
punde destinaţiei propuse variază în funcţie de
diverşi factori, dar în general se acceptă o marjă
convenabilă care justifică în mare parte unele
soluţii de reciclare. Pentru a ocoli la bi Iitatea
acestui mod de apreciere s-a trecut la traducerea în bani a valorii clădirilor, înglobînd parţial
şi funcţionalitatea. Această apreciere (transpusă
în valoarea de in ventar sau de înregistrare,
valoarea reziduală în funcţie de gradul de amortizare a fondurilor investite etc.) este determinată de geometria clădirii, de calitatea materialelor şi a tehnicii constructive, de importanţa
amplasamentului ş.a. Ea se erodează treptat, fiind
invers proporţională cu durata (adesea planificată prin normative dar condiţionată de materiale, tehnică, întreţinere) a clădirii. Preţul
clădirii nu include direct modul de folosire si
nici atributele culturale inerente arhitectur ii
(spre deosebire de ceea ce se defineşte drept
0

0

construcţie).

2. Problema valentelor uti litare ale fondului
clădit de serie s-a pu~ cu acuitate în faza de urbanizare rapidă de la jumătatea secol ului trecut.
Iniţial (1860) au fost luate în considerare elementele afectînd securitatea locatarilor: calitatea
discutabilă a unor materiale si structuri, cuantumul redus de spaţiu repartizat de persoană
(densitatea pe încăpere) şi absenţa unor amenajări de evacuare a reziduurilor. Un element
important de apreciere 1-a constituit gradul
excesiv de ocupare a terenului în zonele realizate cu clădiri executate în serie.
În etapa următoare, după satisfacerea în linii
mari a cerinţelor de securitate, criteriile de

apreciere a calităţii locuinţelor au inclus numeroase alte elemente sanitare şi igienice. Această
etapă, al cărei început poate fi plasat în jurul
anului 1880, a acordat o mai mare atenţie iluminării şi ventilării naturale, însoririi, asigurării
unui anumit nivel de temperatură şi umezeală.
Urbanismul raţionalist, considerînd izolat aceste
criterii, le-a ridicat ulterior la rang de lege
universală, fapt care a explicat nu numai modul
de organizare a noilor tipuri de locuinţe (cum
ar fi cele avansate la Congresul C.l.A.M. de la
Frankfurt a.M. din 1928) dar şi a grupărilor
rezidenţiale (rezultate din
«demantelarea»
cvartalului tradiţional şi dispunerea clădirilor
după axa hei io-termă). Co neom itent s-a conturat şi poziţia specifică faţă de fondul locativ
existent (concentrat în « Charta de la Atena».
1933). Cu puţi ne excepţi 1, acest sistem de criterii (cu efecte radicale în domeniu) a rămas
în vigoare în majoritatea ţărilor europene pînă
în anii 1960-70, inclus fiind în legislaţia specifică. Efecte la scară mare au avut aceste criterii
de apreciere în primele decenii postbelice cînd
s-a produs trecerea de la construcţia izolată
la _cea grupînd mari unităţi rezidenţiale.
ln deceniile 7-8 ale secolului actual, ca
reacţie faţă de transformarea radicală sau dispariţia unor părţi însemnate din fondul construit
al oraşelor vechi, a început să se contureze o
nouă etapă care, pornind de la criteriile de soliditate-durabilitate, trecînd apoi la cele de densitate şi igienico-sanitare, include în discuţie şi
aspectele sociale, culturale, ambientale etc. Caracteru I istoric al modalităţi lor de apreciereeval uare presupune Iuarea în consideraţie şi a
unor· criterii viitoare, a unor valori posibile,
susceptibile de apreciere din punct de vedere
al generaţii lor următoare. Totodată criteriile
de valabilitate generală se cer completate cu
criterii locale, specifice.
3. Paralel cu durabilitatea şi funcţionalitatea,
unde limitele de apreciere sînt mai strînse, se
cuprind în evaluare ş1 atributele estetice ale
clădirilor ş1 ansamblurilor, cu o marjă mai largă
de interpretare. Pe de-o parte, există sistemul
axiologic al profesioniştilor, nici el suficient de
coerent şi unitar, pe de alta, gustul comanditari lor şi uti Iizatori lor, precum şi al publicului
larg, unde fluctuaţii le de apreciere sînt neaş
teptat de mari. De regulă, aprecierea calităţi lor
estetice se rezumă la «haina» decorativă exterioară sau interioară, asimilată nu întîmplător cu
prod usele modei: aşa se explică transformările
periodice ale faţadelor, prilejuite îndeobşte de
reparaţii le capitale executate la interval de
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decenii. Se uită aşadar că, de fapt, trebuie să
existe o corelatie intimă între decorat ie, ca
«estetică» sup~rficială, şi atributele d~ fond
ale unei clădiri, cum ar fi organizarea volumetrică, factura şi suita spaţiilor interioare, modul
de iluminare etc. O asemenea corelaţie - intrinsecă marilor valori arhitecturale - este însă mai
puţin lizibilă chiar şi pentru o parte a profesioniştilor. Dar, cum toate componentele estetice judecate drept creaţii omeneşti de vîrf - au
valoare educativă şi informaţională, pri nci piai
problema reciclării lor nu poate să difere radical
de reactualizarea celorlalte corn ponente ale
unei clădiri sau ale unui ansamblu. Valoarea
estetică (cu referire la raportul dintre părţi,
la echilibrul formelor şi volumelor, la scară, la
probleme de textură şi culoare etc.) se evidenţiază cu pregnanţă în comparaţie cu construcţia
contemporană de serie.
4. Sistemul de evaluare poate f: organizat
şi altfel. Dacă reperul de bază devine clădirea
(sau ansamblul) atunci valoareo proprie vizează
calităţile (fizice, morale sau de utilizare), însuşirile legate de coordonatele evoluţiei (funcţio
nale, biografice) ale localităţi lor, de manopera
şi energia înmagazinată, de valenţele educative
sau cele referitoare la dezvoltarea din punct
de vedere estetic-compoziţional a producţiei
de fond clădit. Acest nivel de evaluare vizează
aşadar trăsături intrinsece obiectelor considerate, judecate independent de evenimente
sau acţiuni exterioare, de vecinătăţi.
Valoarea fizică rezultă din însumarea cal ităti i
materialelor şi perfecţiunea tehnicilor de con'strucţie, din rezistenţa şi durabilitatea în timp a
produselor rezultate. Valoarea de întrebuinţare
priveşte măsura în care clădirea ·corespunde
destinaţiei propuse, ea derivă din modul de
ocupare şi organizare a spaţiului, depinde de
dimensiunea şi ocuparea compartimentelor, etc.
Valoarea de înlocuire reprezintă efortul necesar
la un moment dat pentru refacerea identică a
unui obiect (ansamblu) realizat anterior şi care
urmează să dispară. Valoarea morală se referă
în cazul de faţă la cerinţele de reprezentare şi
prestigiu la care este supusă clădirea (sau ansamblul).
Valoareo preluată a clădirii este legată de caracterul şi importanţa evenimentelor consumate în
cadrul ei, de personalităţile implicate sau de
calitatea unor elemente adăugate (pictură, decoraţie, mobi I ier fix) uti Iizînd-o ca suport. Generalizarea acestor criterii este dedusă din aria de
influenţă sau domeniul afectat. Clădirea, fără a
fi ea însăşi o valoare, beneficiază indirect de pe

urma unor valori exterioare ei, plasate în vecinătate. Această valoare priveşte îndeosebi clă
diri le de serie care profită de calitatea ansamblului din care fac parte.
Valoarea cedată este evidenţiată în acele situaţii
cînd clădirea cercetată iradiază asupra zonei
(vecinătăţii) din propriile însuşiri. Este cazul mai
ales al clădirilor unicat, cu rol de dominantă,
care prin proprii le atribute pun în valoare vecinătatea, suma clădirilor subordonate care le
formează trena.
Valoarea cedată şi cea preluată sînt legate
reciproc, fiind evidente în situaţii le cînd prin
grupare rezultă calităţi care depăşesc suma valori lor componentelor. Un efect imediat al acestei
corelaţii rezidă în definirea criteriului valorii
ambientale, conturat recent, şi care se explică
prin tendinţa de expandare a noţiunilor tradiţionale ale axiologiei.

CONTURAREA

INTERVENŢIILOR.
lntervenasupra clădiri lor şi ansambluri lor existente
cu scopu I uti Iizări i în continuare a acestora au
o vechime asemănătoare ca cea a însusi actului
constructiv producător de clădiri n~i. Multă
vreme aceste intervenţii au avut un caracter
întîmplător şi izolat, s-au limitat la clădiri (foarte
rar la zone) mai importante, adesea preluînd
numai formele primare ale reciclării (de pildă
folosirea drept sursă ieftină de materiale semiprel ucrate). Operaţii reciclatoare s-au desfăşu
rat practic în permanenţă, dar de-a lungul timpului au existat perioade în care recuperarea,
recondiţionarea şi refolosirea unei părţi din
fondul clădit moştenit au predominat în activitatea sectorului constructiv-edilitar. Aceste perioade s-au caracterizat fie prin situaţii critice
care îngreunau construcţia nouă (cum ar fi faza
de decădere a imperiului roman, etapele urmă
toare marilor conflagraţii ca războiul de treizeci
de ani, campaniile napoleoniene sau recentele
războaie mondiale) fie printr-o mai îndelungă
sta bi Iitate politică şi economică, iustificînd întoarcerea la monumentele înaintaşilor (precum
anii binecunoscutei « pax romana», domnia
lui Carol cel Mare cînd se conturează o primă
« renovatio ». epoca Renaşterii urmată de cea
a clasicismului, asigurînd poate cea mai complexă şi amplă reconsiderare a fondului clădit
antic).
1. Treptat s-a conturat, pe lîngă un nou mod
de a judeca structurile clădite rămase din vechime, un domeniu special al arhitecturii, pe scurt
disciplina restaurării monumentelor. Definirea obiectului şi a nivelurilor de abordare, evoluţia
ţi i le
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instrumentarului şi metodologiei de lucru au
urmat, pînă la limpezirea din punct de vedere
ştiinţific în cadrul ultimelor acte acceptate pe
plan internaţional, un traseu sinuos. Etapele
prin care a trecut această disciplină se vor regăsi
probabi I, mai mult sau mai puţin asemănătoare,
şi în domeniul reciclării fondului clădit de serie.
Prima etapă (denumită empirică), prezentă
de la începuturi pînă la mijlocul secolului XIX,
s-a concretizat prin lipsa de principii, reducîndu-se cel mai adesea la reparaţii şi consolidări
propuse intuitiv, în vederea opririi procesului
de degradare. Liberului arbitru la alegerea soluţiilor i-a urmat o etapă (cea doctrinară) bazată
pe aplicarea fără discernămînt a unor principii
rigide care admiteau fie refacerea clădirii prin
respectarea neabătută a unităţii (presupuse) de
stil. fie respingerea oricărei intervenţii, fie numai
de conservare, asupra obiectivului. Spre finele
aceluiaşi secol se conturează etapa restaurărilor
bazate pe respectarea moştenirii trecute şi
luarea în considerare a biografiei fiecărei clădiri
(sau ansamblu). Acestei etape (a restaurărilor
istorice) i-a urmat etapa contemporană (denumită ştiinţifică) ale cărei principii dialectice
conturate în baza Chartei de la Atena 1933, au
fost revăzute, adaptate şi completate prin
Charta de la Veneţia 1964.
2. Deşi prin Charta de la Veneţia se acceptă
acordarea statutului de monument şi «operelor
modeste care au căpătat cu trecerea timpului
o semnificaţie culturală», se susţine în continuare că «restaurarea este o operaţie ce trebuie să aibă îndeobşte un caracter excepţional».
Aceste intervenţii excepţionale asupra obiectelor şi ansamblurilor monumentale, parte a patrimoniului clădit, pot fi grupate astfel:
a) Intervenţii de salvgardare, conservare şi
protecţie care presupun evitarea dispariţiei (prin
ruinare, demolare etc.), menţinerea în viaţă
prin ferirea, punerea la adăpost de acţiunea
unor factori distructivi a clădirilor şi ansamblurilor respective. Rămînînd neschimbate valorile luate în considerare, se poate vorbi de o
întrerupere a dezvoltării, de o reducere la un
eveniment istoric (acela al creaţiei originare
sau a situaţiei moştenite). Există o protecţie
propriu-zi să privind direct obiectele şi o protecţie preventi v ă, concretizată în regim, zone de
protecţie.

b) Inte rvenţii de degajare şi asanare, care au
ca ob iect, pe de-o parte, î nlăturarea elementelor stînjenitoare sau periculoase pentru obiecti vu I în cauză, pe de alta revizui rea, recond iţio
narea (eventual înlocui rea) componentelor cons-

tructive vitale ale acestuia. Degajarea şi asanarea
presupun existenţa unor structuri clădite suprapuse, neomogene, într-un anumit stadiu de
depreciere. Acest tip de operaţii se întîlneşte
şi în cazul fondului clădit curent (cunoscut sub
denumi rea de consolidare sau revitalizare structurală).

c) Intervenţii de restaurare şi reconstituire. Se
au în vedere fie în cazul monumentelor existente
în stare incompletă, cu componente degradate
în asemenea măsură încît afectează existenta
lor în continuare, fie în cel al monumentel~r
dispărute, nu înainte de a fi lăsat suficiente urme
necesare unei refaceri corecte. Ambele implică
restituirea unor valenţe pierdute, reincluderea
obiectelor şi ansambluri lor considerate în circuitul valorilor vii prin restabilirea comunicaţiei
cu mesajele culturale ale istoriei (cu efecte practice privind finalitatea acestor costisitoare intervenţii). În anii din urmă variante ale operaţii
lor de reconstituire au fost utilizate şi în cazul
reciclării fondului clădit uzual.
3. Intervenţiile asupra clădirilor şi ansamblurilor cu statut de monument constituie o parte
specială dintr-un sistem operaţional mai larg
privind recuperarea, recondiţionarea şi refolosirea
întregului fond clădit. Apelînd la abordări deosebite, la soluţii uneori ieşite din comun, la tehnologie avansată (în sectoru I construcţii lor) ele au
contribuit, pe multiple căi, la clarificarea problemelor legate de reciclarea restului de fond
clădit (atunci cînd acestea, ca urmare a crizei
de materiale şi energie, a reconsiderării pe plan
cultural etc. au redevenit actuale).
Odată cu creşterea ponderii intervenţii lor
reciclatoare asupra fondului clădit de serie (comparativ cu amploarea construcţiei noi) au început
să se facă demersuri pentru clarificarea suportului teoretic şi a abordării practice.
De la bun început trebuie evidenţiat număru l
mare de termeni utilizaţi în definirea intervenţiilor asupra fondului clădit de serie (nu lipsit
de varietate valorică). Între aceşti termeni nu
s-au făcut deosebiri limpezi de conţinut, de asemenea nu s-au eliminat situaţiile de suprapunere
şi opoziţie, după cum lipseşte pînă în prezent
şi o verificare a echivalenţelor dintre diferitele
limbi de circulaţie.
Termenul de reconstrucţie şi eventual cel de
remodelare, ambii consideraţi Iingvistic, presupun fie o construcţie nouă fie un nou canevas,
ambele situaţii excluzînd în mare măsură posibi Iitatea reciclării. Totuşi sînt curent folosiţi
în practica de specialitate.
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Termenul de reparaţie, mai puţin cel de reare înţelesul stabilit prin normative, fiind acceptat în practica curentă sub
cele două variante (reparaţii curente şi capitale).
Alt termen frecvent uti Iizat este cel de renovare, folosit atît pentru obiecte cît şi la nivel
de ansamblu. Ca şi cel de reactualizare, el se
suprapune parţial reparaţiei cînd este vorba de
clădiri, dar îşi extinde înţelesul în cazul zonelor
condiţionare, îşi

clădite.

Reabilitarea şi recuperarea se referă de regulă
la poziţia globală faţă de fondul clădit (în afara
cazului concret cînd este în discuţie recuperarea primară a materialelor). În Iiteratura de
specialitate reabilitarea priveşte producţia de
serie specifică primelor decenii postbelice, în
timp ce recuperarea se referă la reconsiderarea,
reevaluarea întregii moşteniri clădite căzute
în dizgraţie.
Termenii de reconversiune, asanare, revitalizare presupun diverse tipuri de soluţii tehnice
precum cele privind schimbarea de destinaţie,

excluderea adaosurilor poluante şi înlocuirea
elementelor constructive bolnave, revigorarea
structurii de rezistenţă.
Revitalizarea capătă şi alt înţeles, legat de
reincluderea unei zone (eventual clădiri) în
circuitul vieţii contemporane prin măsuri luate
în domeniul funcţional, aşa după cum termenul
de modernizare se poate referi cu precădere la
înzestrarea obiectelor (şi ansambluri lor) cu echipamente tehnice actuale, impunînd eventual şi
alte operaţii (consolidare, recompartimentare
etc.)
Această neclaritate în domeniul terminologiei
poate influenţa determinant activitatea practică.
Rezultă ca necesare, pe de"o parte, ierarhizarea
mai nuanţată a fondului clădit moştenit, pe de
altă parte multitudinea intervenţiilor posibile
trebuie pusă de acord cu unitatea dlalectică a
acestui fond clădit prin definirea unui sistem
coerent, unitar de reciclare.

PETER DERER

. .,

..
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Dosarele distrugerii

PORTRETELE CTITORILOR DE LA BISERICA SFÎNTUL NICOLAE DIN TÎRGU-JIU

Referindu-se la biserica Sfîntul Nicolae din
Tîrgu-Jiu, ilustrul autor al Istoriei Tîrgu Jiului,
Alexandru Ştefulescu, la sfîrşitul secolului trecut
spunea:
«Biserica Sf. Nicolae înfăţişează stilul bizantin
atît prin arhitectură, prin jocul Iinii lor, îmbinarea suprafeţelor, ornamentaţie, turla uşoară,
brînele sale de cărămidă, unele mai groase,
altele mai subţiri, ce o încing cu multă estetică
pe la mijloc, pe cînd altele formează chenare
pentru chipurile zugrăvite pe dinafară a bisericii,
frizele - ciubucele - ce variază monotonia pă
reţi lor pe dinafară, cît şi în pictura cu sfinţi,
fecioarele, sibilele, filosofii, patriarhii, fabuliştii,
eroii antici, zeiţele, în mănţinere dreaptă şi
gravă cu chipurile slabe exprimînd seninătatea
cerească, resemnarea la bucurii le pămînteşti şi
năzuinţa de a desbrăca sufletul de lanţul patimilor trupeşti, cu ochii mari fără nici o altă
expresiune, decît pietatea, mişcările şi îmbră
cămintea ţapenă, mîinile ridicate, ca şi cum ar
privi cerul mult dorit, sau plin de îndurare» 1
Temeinicului analist al trecutului Gorjului
nu-i scapă atenţiei nici podoaba pridvorului,
nici tablourile cu portretele ctitorilor, atît de
specifice artei noastre monumentale din perioada de început a secolului al XIX-iea.
Dacă pictura pridvorului cu scenele Facerii,
ale Raiului şi Iadului au scăpat atenţiei restauratorilor atît de zeloşi şi ele se păstrează astăzi
în bună stare, portretele ctitorilor. ca şi întreaga
frescă a interiorului sînt total degradate în
urma intervenţiilor de curăţire practicate fără
avize legale prin anii '60 de către pictorul
Arutium Avakian.
Stăruinţele noastre de prevenire a acestei
situaţii la vremea respectivă, pentru a se respecta avizele de specialitate, s-au dovedit zadarnice; ne facem o datorie să prezentăm acum
cîteva din tablourile de ctitori ale acestei biserici,
aşa cum au fost ele cunoscute şi înregistrate
de noi.

1. Protopopul Andrei Schevofilax, protopopiţa Maria, fogofă
tul Vasilie, Nicolae, Ion, Uţa, Costandin; partea stingă
a intrării

2. Cocoana Stanca Crăsnăreasa, slugerul Gheorghe Crăsnaru
cocoana Manda, cu copiii Gligore. o fată şi un băiat
cu numele şterse; partea dreaptă a intrării

şi

ANDREI PĂNOIU

3. Cocoana Ana, biv vei medelniceru/ Simeon Peştenaru
Mengiarul, cocoana Stanca, Ioan Simboteanu, biv vei
medelnicer (şi leu /ion Gheorghe Caragia, voievod, domn
al Ţării Romilneşti, 1812 oct, necuprins în imagine);
pe peretele de nord

1 Pictura, în tehnica frescei, este datată anul 18121813, operă a cunoscutului meşter Mihai Zugravu
din Tîrgu-jiu şi a colaboratorilor săi.

4. Gheorghe Crăsnaru, detaliu
5. Cocoana Manda, detaliu
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Comunicări

CE RC ETĂRI

..

S I

rapoarte de cercetare

ARHEOLOGICE LA

FORTIFICAŢIIL E DE LA H Î RŞOVA

Les fouilles archeologiques effectuees en 1988 et
1989 dans la ville de Hir,ova ont mis a jour des
importantes vestiges: une construction au parement en blocs de plerre de taille pouvant dater
du IVe siecle et une muraille avec une tou r, plus
au nord , datable de la premiere moitie du Vie
s fecle.

Cercetări le arheologice asupra fortificaţii lor
de la Hîrşova au avut în trecut proporţii reduse,
fiind concentrate asupra cetăţii de pe înălţimea
stîncoasă care domină Dunărea la sud-estul oraşului. Aici au fost efectuate sondaje restrînse
în 1943 1 şi săpături neîncheiate în 1963 2 . Nu
au fost urmărite prin săpături arheologice de
amploare fortificaţii le aflate în celelalte zone ale
oraşului 3 , cunoscute datorită urmelor ieşite la
lumină ca urmare a unor descoperiri sporadice.
Săpăturile arheologice întreprinse în augustseptembrie 1988 şi iunie-iul ie 1989 au cuprins
zona limitată de strada Carsium - în punctul
unde traseul acesteia se îndreaptă spre sud - şi
strada Unirii. La marginea străzii Carsium sînt
vizibile ruinele a două ziduri perpendiculare
1 Cercetări efectuate de Grigore
Florescu, vezi
«Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice -1943 »,
Bucureşti, 1946, p. 179 - 180.
2 Andrei Aricescu, Noi date despre cetatea de la
Hirşova, în «Pontica», 4, 1971, p. 351-370. Pentru
etapele de folosire a cetăţii Hîrşova, vezi şi Emil Condurachi, Neue Probleme und Ergebnisse der Limesforschung in Scythia Minor, în « Studien zu den Milităr
renze Roms», Koln, 1967, p. 170.
3 Existenţa unor fortificaţii în diferite puncte ale
oraşului este cunoscută şi din descrieri şi reprezentări
de la finele sec. al XVIII-iea şi începutul sec. al XIX-iea.
în 1809 contele de Langeron menţiona întăriturile
care ocoleau oraşu I, închizînd cele două înălţimi stîncoase; pe una se afla un castel de piatră, pe
cealaltă, mai puţin înaltă, un turn de piatră dominat
de o înălţime pe care se aflau întărituri amenajate
în 1773 (Hurmuzaki, Supl. I, voi. III, f. I, p. 179). Pe un
plan întocmit la 1773 sînt reprezentate Iucrări defensive
în diferite puncte ale Hîrşovei . Pe două stampe din
1826 sînt înfăţişate atît zidurile şi turnurile cetăţii cit
şi fortificaţiile aflate mai la nord sau în partea de vest
a oraşului (M. Boca, Dobrogea veche in stampe şi gravuri,
în « Pontice», 1968, pi. 31 -32).

între ele, păstrate pe o înălţime de circa 3--4 m
şi pe o lungime de aproximativ 4 m fiecare,
unul din ele prelungindu-şi traseul şi sub partea
carosabilă, unde fundaţia sa a fost tăiată de
şanţu I săpat pentru o conductă. Pornind de la
urmărirea semnificaţiei zidurilor păstrate la
suprafaţă, săpăturile au dus şi la descoperirea
unor vestigii de construcţii încă necunoscute•.
Suprafaţa pe care s-au efectuat cercetările
este caracterizată prin accentuate denivelări,
prezentîndu-se ca o terasă care se ridică deasupra străzii Carsium, la nivelul străzii Unirii.
Partea de nord-est a terenului fusese afectată,
anterior efectuării săpăturilor, de decapări de
pămînt executate cu mijloace mecanice. Pe o
anumită suprafaţă, în partea de nord-est a
zonei cercetate, stînca este situată mai aproape
de suprafaţă. Diferenţele de nivel fac ca în spatele zidurilor păstrate, unde terenul era probabil mai ridicat şi în antichitate, grosimea depuneri lor să fie deosebit de mare.
La o distanţă de circa 30 m spre sud-sud-est
de ruinele păstrate ale celor două ziduri au
fost descoperite resturile unei construcţii din
zidărie de piatră. O parte a sa -cea dinspre
sud -se află dedesubtul părţii carosabile a
străzii Unirii şi nu a putut fi cercetată. Succesi'Au fost trasate următoarele secţiuni: S. I, orientată
NE-SV, între str . Carsium şi str. Unirii, cu o lungime
de 30 m, pe cele două laturi ale sale, la extremitatea
de SV, fiind deschise - pentru urmărirea vestigiilor
descoperite - casetele a (8x2 m) şi b (5X3 m). Transversal pe zidurile din str. Carsium au fost trasate trei
secţiuni perpendiculare între ele - S. li, spre SE (10x
2m), S. III, spre SV (6x2m), S. IV, lingă S. III, la 8x2m,
la care s-a adăugat S. V, de 10 x 2,50 m, dispusă la 5,50 m
mai spre vest (fig. 1 ).
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unea stratigrafică a depunerilor a fost urmărită
la nord de construcţie. Peste roca naturală
calcaroasă deasupra căreia
aceasta a fost
ridicată se află un strat de pămînt castaniu-gălbui cu materiale arheologice, un strat
cu moloz şi piatră spartă şi o nivelare groasă
de 50-60 cm de pămînt cu pietre şi fragmente
de cărămidă. Deasupra acesteia, se află un şir
de pietre avînd între ele pămînt, aliniate pe un
traseu dispus oblic faţă de construcţie, de care
se apropie pînă la 2-3 m, şir urmărit (în secţiune şi în caseta alăturată) pe o lungime ce
depăşeşte 8 m şi dincolo de care, spre nordvest, se întinde o suprafaţă mare acoperită cu
pietre, avînd aspectul unui pavaj. Şirul de pietre
s-ar putea interpreta ca aparţinînd unei eventuale clădiri ulterioare cu temelie din piatră
legată cu pămînt, semne de întrebare ridicînd
mărimea suprafeţei pe care o acoperă. Peste
aceste urme s-au suprapus alte nivelări, între
care se intercalează lîngă construcţie, un strat cu
moloz şi piet re, gros de peste 10 cm, subţiin
du-se pe măsura depărtării de acesta. Straturile
de nivelare, groase de 50-60 cm cuprind
pămînt cenuşiu cu piatră spartă, cu urme de
moloz sau cu moloz şi cărămidă spartă, la suprafaţă, sub solul vegetal, aflîndu-se un strat gros
de circa 40 cm, cu moloz şi multe fragmente de
cărămizi romane , provenind de la distrugerea

construcţiilor din zonă. O groapă tîrzie, corespunzînd demantelării pentru refolosirea materialului de construcţie, a afectat în mare parte
paramentul şi partea exterioară a zidăriei. Situaţia stratigrafică dovedeşte o relativ îndelungată
funcţionare a construcţiilor, deteriorări sau
refaceri ale acestora, nivelări, amenajări care au
avut loc în apropiere mult timp după ridicarea
lor, distrugeri şi demantelări în perioada modernă.
Dat fiind că din motive obiective nu a fost
posibilă cercetarea în întregime a construcţiei,
planul său nu a putut fi integral precizat. Partea
dezvelită urmează în extremitatea de nord un
traseu circular, prelungindu-se cu două ziduri
paralele, avînd lăţimea de circa 9 m la exterior
şi peste 4,50 m în interior, grosimea zidurilor
atingînd 2,40 m. Cu rezerva impusă de măsura
incompletă în care a fost dezvelită, ţinînd seama de plan şi de dimensiunile sale, construcţia
poate fi presupusă drept un turn cu planul în
forma Iiterei « U »5 , care va fi fost alăturat

unui zid de incintă situat sub partea carosabilă
a străzii Unirii. Înălţimea pe care se păstrează
zidăria turnului
depăşeşte 1,90 m.
Tehnica
de construcţie vădeşte o grijă deosebită pentru
s Prof. Radu Florescu a presupus
absidei unei bazilici.

că

aceste vestigii

aparţin
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Hirşova.

str. Carsium

Profilul

vestic al S. I - 1988
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Hirşova.

str. Carsium
vestic al S. III - 1988

Profilul

Hîrşova, str. Carsium
sudic al S. V - 1989

Profilul
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execuţie.

În interior <unde săpătura nu s-a
putut adînci pentru a se apropia de nivelul
fundaţiei) paramentul este lucrat din blochete
de piatră cioplită de dimensiuni mijlocii (ajungînd la 35 cm lăţime şi 20 cm înălţime), doar
sporadic fiind folosită cîte o cărămidă . La exterior, în partea inferioară se află un soclu ridicat
direct pe stîncă, din blocuri de piatră făţuită
cu partea exterioară uşor curbată, înalte de
20-23 cm şi late de 60-61 cm. El depăşeşte
în lăţime partea superioară a paramentului
exterior cu 27 cm în partea de nord-est şi
circa 8 cm în cea de vest. Deasupra soclului,
din parament - în foarte mare parte demantelat - se mai păstrează o asiză de blocuri
mari paralelipipedice din piatră făţuită, înalte
de 40-42 cm, late de aproape 60 cm, cu o
grosime de peste 60 cm, avînd mortar în rosturile groase. Demantelarea părţii superioare a
paramentului a afectat în partea de sud-vest
şi prima asiză de deasupra socl ului . Emplectonul
este din piatră spartă, cuprinzînd şi cîteva
pietre cioplite de dimensiuni ce ajung la 2035 cm, poate refolosite şi foarte rare fragmente
de cărămidă, legate cu mortar. Datorită demantelării paramentului exterior nu se poate cunoaşte cu certitudine care era aspectul său în
partea superioară, după cum nu se ştie dacă în
interior partea inferioară a paramentului era
as~mănătoare cu cea superioară păstrată .
ln ceea ce priveşte ruinele păstrate pe latura
sudică a străzii Carsium, observaţiile stratigrafice
care s-au putut efectua în săpătura pentru conducta care a intersectat zidul dinspre nordest au vădit că fundaţia acestuia, din piatră
spartă 5i rare fragmente de cărămizi legate cu
mortar, se sprijină aici pe stînca de calcar aflată
la circa 1,60 m sub actualul nivel al străzii. Nivelul
de construcţie este marcat de un strat subţire
cu pietriş, cărămidă spartă şi urme de mortar.
Fundaţia, adîncă de 0,90-1 m, străbate pînă la
pămîntul viu suprapus stîncii depuneri groase
de aproape 70 cm de pămînt cu urme de căr
bune. Elevaţia este aici lăţită faţă de fundaţie
cu aproape 15 cm.
În spatele porţiunilor păstrate din zid depuneri le sînt deosebit de groase. Se poate presupune, ţinînd seama de pantele şi diferenţele
mari de ni vel ale terenului că la sud şi în special
la sud-vest de ziduri, nivelul era şi în antichitate
mai ridicat în raport cu cel din partea de r.ord,
constituind o terasă. Grosimea straturilor de
nivelare este aici foarte mare G,
6 Din punct de vedere stratigrafic în S. li s-a constatat existenţa în partea superioară a unor straturi

Cele două ziduri perpendiculare sînt ţesute
între ele şi au grosimi diferite. Cel dinspre
nord-est are o grosime mai mare, depăşind
3,30 m. El a putut fi urmărit spre nord-est.
unde, după cum am mai arătat, a fost tăi at de
şanţul conductei, săpătură care l-a intersectat
şi la circa 25 m spre est, ceea ce indică o schimbare a traseului său în direcţia cetăţii de pe
malul Dunării. S-a putut constata că zidul respectiv continuă şi în partea opusă, spre sudvest, dincolo de intersecţia sa cu zidul perpendicular. Resturile zidului au mai fost dezvelite
şi în secţiunea trasată cu 5,50 m spre sud-vest.
Aici, din elevaţie se mai păstrează o porţiune
a cărei înălţime atinge în partea mediană 8090 cm, cuprinzînd pe alocuri şi resturi ale asizelor de cărămidă. Fundaţia de piatră şi mortar
este în această parte deosebit de adîncă, stră
bătînd straturi de nivelare cu o foarte mare
grosime. Zidul perpendicular are o grosime
mai mică, de circa 2,20 m. La 3,80 m de el se
foarte groase de nivelare de pămînt cu urme de cărbune
şi arsură, despărţite de straturi subţiri de cărbune, iar
la baza acestor~ straturi de pă.mînt gălbui purtat separate de straturi de cărbune. In apropierea zidu Iu i se
distinge urma unei mari gropi de demantelare modernă. În S. III straturile de nivelare de pămînt granulos
cu urme de moloz, cu grosimea totală de aproape 2 m,
se suprapun Ul).U i strat de pămînt cenuşiu compact
cu rare pietre. ln partea de sud a secţiunii se observă
o groap~ modernă de demantelare, adîncă de peste
2,60 m. ln S. V, s-a constatat că grosimea straturilor
de nivelare străbătute de fundaţia zidului de incintă
este de asemeni deosebit de mare.
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S. I - 1988, ruinele turnului
de pietre

Hfrşova.

~ Hrrşova.

S. I - 1988

Hirşova.

şi

Caseta

casetele a

şi

şi

complexul

S. I - 1988, ruine'e turnului cu paramentul
din blocuri ele piatră făţuită

Hîrşova.

b - vedere dinspre nord.

b - vedere din interior a paramentului turnului, în partea

superioară

păstrată
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Hîrşova ,

str. Carsium , 1988 . Ruinele zidv 'ui de

incintă şi

a laturii ( e nord a turnulu i
0

alăturat

Hîrşova.

S. III - 1988. Resturile zidului de incintă
S. V - 1989. Zidul de incintă şi profilul I
sudic al secţiunii

Hîrşova ,

Hirşova,

1988.

Fundaţia

zidu'ui de

incintă

in

şanţul

pentru

conductă săpat
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fn lungul str. Carsit:m

află
pînă

un altul, paralel, care a fost demantelat
la o adîncime de peste 2,60 m. Zidul gros
de peste 3,30 m reprezintă un zid de incintă,
iar cele perpendiculare, cu grosimea mai mică,
reprezintă laturile unui turn alăturat incintei,
a cărei lătime în interior era de circa 3,80 m
iar la ext~rior depăşea 8 m. Părţile de zidărie
păstrate (extremitatea sa este în parte distrusă)
arată că planul turnului era în formă de « U ».
Spre sud-vest se observă, pe o mare înălţime ,
o deschidere cu marginea sudică distrusă.
Zidurile aflate lîngă strada Carsium au - după
cum se poate observa în porţiunile ce se păs
trează - paramentul din blochete de piatră
cioplită de dimensiuni mijlocii (cu laturile variind
între 35-40 şi 20-25 cm), legate cu mortar,
cu rosturi le groase, avînd pietre subţiri, plate,
dispuse atît orizontal între asize, pentru egalizare, cit şi - pe ~locuri -vertical, pentru
întărirea 1 osturilor. ln emplecton se află, ală
turi de piatră spartă de dimensiuni 01ai mici,
şi unele pietre cioplite mai mari. ln partea
superioară păstrată a zidului mai gros, dinspre
nord-est , se observă cărămizi fragmentare cu
grosimea de 5 cm. Spre interior faţa sa are un
aspect care prezintă neregularităţi, cu mortaru I
ieşit dintre rosturi . Spre sud , într-o parte mai
puţin distrusă a zidului de incintă, se păstrează
4 asize de cărămizi (de 33x33x5 cm) legate
cu mortar, cu rosturi foarte groase (circa 7 cm,
iar între cărămizile alăturate de peste 5 cm).
Aceste asize de cărămizi se află la aceiaşi cotă
cu cele păstrate fragmentar în porţiunea dinspre
stradă a zidului, ceea ce dovedeste că zidurile
aveau, la o anumită înălţime, asi~e de cărămizi
între cele de piatră cioplită.
Vestigiile descoperite în spaţiul limitat de
străzile Carsium şi Unirii datează din două
etape de construcţie diferite. Nu s-a putut
stabili o legătură stratigrafică directă între
construcţia, dinspre sud şi zidurile păstrate
lingă strada Carsium.
Materialul arheologic descoperit în săpătură
datează din perioada de folosire a construcţii lor
sau a fost antrenat în nivelări ulterioare, nefiind
aşadar concludent pentru precizarea riguroasă
a cronologiei edificiilor.
Ceramica, destul de numeroasă cantitativ, este
păstrată exclusiv în stare fragmentară. Ea se
încadrează cronologic în cea mai mare parte
în secolele IV-VI, mai puţine fiind materialele
mai timpurii, din sec. 11-111. Cele mai numeroase sînt fragmentele de amfore, provenind
în special din corpul vaselor dar şi de la gură,
cu toarte fără ştampile, sau de la fund. Multe
65
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exemplare sînt acoperite cu striuri orizontale,
uneori cu striuri în val, altele cu caneluri adînci
sau late. În cea mai mare parte acestea pot fi
datate în sec. V-VI, unele în sec. IV; un fragment de picior cu terminaţie inelară sau altul
de amforă cu gura în formă de pîlnie pot fi
datate în sec. 111. Sînt r~prezentate şi vasele
mari din pastă cenuşie. ln cantitate mare au
fost descoperite fragmente de vase de uz casnic,
provenind de la oale cu pereţii subţiri, din pastă
cărămizie, sau cu pereţii mai groşi, din pastă
cenuşie, fragmente de ulcioare cu gîtul îngust
şi m'li ales de căni cu o toartă, unele cu corp
globular, cu pereţi subţiri, altele cu buza evazată, tăiată drept în partea superioară, sau de
cană înaltă (oenochoe). Unele vase erau acoperite
cu firnis roşu aprins sau roşu închis. De menţio
nat şi un capac din pastă cenuşie, cu corp conic
şi buton în partea superioară. Rar reprezentată este ceramica de lux, prin cîteva fragmente
de farfurii cu suprafaţa acoperită cu firnis roşu.
Cîteva opaiţe fragmentare, cu decor stanţat,
pot fi datate în sec. al Vl-lea. Trebuie să fie
menţionate şi cîteva mici fragmente de sticlă,
provenind de la piciorul unor pahare. În straturile de nivelare au mai apărut cuie şi piroane,
precum şi o bucată de balama de fier. Foarte
numeroase sînt, în special în straturile de nivelare cu moloz mai tîrzii, fragmentele de cără
mizi sau de tegule. Materialul numismatic se
reduce la trei monede de bronz romane, ilizibile, databile în sec. IV, descoperite în straturile de nivelare tîrzii.
Cu privire la problemele ridicate de planimetria şi cronologia construcţiilor descoperite la
Hîrşova, caracterul destul de restrîns al cercetă
rilor impune prudenţă, fiind posibile deocamdată
numai ipoteze de lucru. Putem presupune
că vestigiile descoperite făceau
parte din
construcţii mai ample, care pot fi identificate cu fortificaţiile care înconjurau anticul
Carsium 7 , mai precis cu două incinte fortificate construite în perioade diferite. Dacă un
raport stratigrafic direct între zidurile descoperite nu a putut fi stabi Iit, indicii le existente
- ridicarea direct pe stîncă a celui dinspre
sud şi situarea nivelului de construcţie a zidului
7 S-a presupus că fortificaţiile cuprindeau o suprafaţă
mare. înconjurînd oraşul în extinderea sa maximă din
sec. IV-VI şi că fortificaţiile de pe cele două dealuri
au fost cuprinse într-o singură incintă, ridicată poate
în sec. al IV-iea, care a unit aşezarea dezvoltată pe
locul vechiului castru cu aşezarea civilă din vecinătatea
acestuia (Andrei Aricescu, Armata în Dobrogea romană
Bucureşti, 1977, p. 191).
'

de pe str. Carsium deasupra unor consistente
depuneri anterioare, deosebit de groase spre
sud-vest, sînt argumente pentru anterior itatea
construcţiei cu parament din blocuri de pi atră
făţuită. Aceasta, sub rezerva confirmării prin
cercetări viitoare, se poate presupune că era
un turn alăturat unui zid de incintă care va
fi înconjurat aşezarea la începutul sec. al IV-iea,
datare care se poate sprijini şi pe ana logi ile
de tehnică construct şi de planimetrie cu alte
lucrări defensive din această vreme de la
Dunărea de Jos - Capidava, Dinogetia Tropaeum
Traiani etc. Se poate de asemenea presupune
că zidurile vizibile lîngă str. Carsium, pe care
particularităţile de tehnică a construcţiei le
arată mai tîrzii, făceau parte dintr-o incintă
cu turnuri care putea înconjura aşezarea la o
dată ulterioară, greu de stabilit cu preci7ie, cel
mai tîrziu în prima parte a sec. VI, cînd sînt
atestate de Procopius din Caesareca lucrări
executate şi la Carsium în timpul lui Iustinia n s.
Care va fi fost întinderea şi traseul diferite lor
fortificaţii de la Hîrşova este d ifici I de precizat.
Resturi de ziduri care -ţinînd seama de gro·
sime - puteau fi părţi ale zidului de in cintă
8

Procopius, De aedificiis, IV, 11.
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au fost semnalate în zona centrală a oraswlui.
inclusiv în săpăturile executate pentru fun°daţia
unui bloc, cu 100-150 m spre vest de săpăturile
din 1989, unde s-au găsit resturile unui zid
gros de circa 3 m. Pe dealul din partea de nordvest a oraşului, numit dealul Belciug, săpăturile
pentru o conductă 8 au scos la iveală pe str. Independenţei, în apropierea bisericii, resturi le
a trei ziduri groase, paralele, la distanţe de
peste 20 m şi circa 8 m, unul de altul, din
care se mai păstrează fundaţiile de piatră, cuprinzînd într-un loc şi cîteva blocuri de piatră
făţuită refolosite, elevaţia fiind demantelată 10.
9

Resturile unor ziduri groase au fost observate cu
peste trei decenii în urmă de arheologul Done Şerbă
nescu (informaţie pentru care îi mulţumesc). În zona
respectivă s-au efectuat nivelări de pămînt, moloz,
deşeuri, cu o grosime de mai mulţi metri, care fac
practic aproape imposibilă o cercetare.
10 Dintre acestea, zidul situat mai spre vest, avînd o
grosime de aproape 1,50 m, poate f1 urmărit pe o distanţă mai mare, atît în curtea de la nord-vest de intersecţia străzilor Independenţei şi Luminii, paralel cu
str. Luminii, unde i se păstrează parţial şi elevaţia cu
paramentul din blocuri de piatră cioplită de dimensiuni
mijlocii, cît şi în direcţia opusă, pe înălţimea ce domină
malul Dunării. Pentru ajutorul dat în cercetarea vestigiilor de la Hîrşova se cuvin călduroase mulţumiri profesorilor Constantin Nicolae şi Victoria Nicolae din
localitate.

'4

Hîrşovo ,

S. V - 1989. Resturile zidului de

i ncintă .

Hîrşovo,

S. III - 1988, vedere dinspre nord. Resturile
zidului de incintă (în stinga) şi ale zidurilor laterale
ale turnului (în pion apropiat şi lndepărtot).
Hîrşova, S.
IV - 1989. Resturile zidăriei turnului,
llngă deschiderea dinspre vest.

Cărei etape de construcţie a fortificaţiilor vor
aparţinut aceste ziduri este greu de spus,
datorită gradului avansat de deteriorare.
Cercetări le efectuate în 1988 şi 1989 au putut

f1

aduce o serie de date noi privind vestigiile
anticului Carsium, dovedind importanţa acestui
centru şi amploarea lucrărilor defensive de aici.
Prin viitoarele cercetări vor trebui urmărite
în conexiunea lor cetatea de pe malul Dunării,
dinspre sud-est, construcţiile de pe înălţimea
din partea opusă, de sud-vest, precum şi celelalte fortificaţii care înconjurau aşezarea, atît
în antichitate cît şi în evul mediw Proporţiile
deosebite şi suprafaţa mare pe care o ocupă
vestig iile antice şi medievale de la Hîrşova,
complexitatea problemelor pe care le ridică,
impun săpături arheologice de amploare şi de
durată.

GH. I. CANTACUZINO
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HANUL DOBRESCU DIN CHIOJDU, JUDEŢUL BUZĂU

On signale l'existence dans le centre du village
Chiojd u d'un monument d'architecture populaire ,
une a uberge datant de la deuxieme moitie du
XIXe siecle .

f,şezat în zona subcarpatică a judeţului Buzău,
pe val ea rîului Bîsca , la o distanţă de 66 km de
mun ici piul Buzău şi într-o zonă cu bogate tradiţii etnografice şi folclorice Chioajdele sat ul Chiojdu (Chiojdu Mic) din comuna cu
acelaşi nume s-J făcut rema1 cat prin prezenţa
numeroaselor monumente de arhitectură populară. Multe dintre acestea au dispărut, dar unele
şi-au cîştigc:t un loc de seamă în expoziţia permanentă a ur.or muzee etnografice în aer I iber
din ţară (Muzeul Satului din Bucureşti şi Muzeul
viticulturii şi pomiculturii din Goleşti).
Atestat de tradiţia orală încă din secolul al
XIII-iea (legenda vorbeşte de stabilirea în aceste
locuri a unui tătar care împreură cu cei doi
fii ai săi ar fi întemeietorii a trei cşezări - Bătrî
na, Starchiojd (Chiojdu Bătrîn) şi Chiojdu Mic.
Faţado

Chiojdu, sat aflat la poalele munţilor Tătaru,
Siriu şi Ciucaş a fost una dintre aşeză-ile străbă
tute permanent de migraţia de populaţie din
Transilvania (români, sc:şi, secui) dar şi de numeroasele drumuri pasto rale sa u ale transhumanţei pastorale , pe aici venind dinspre Transilvania spre baltă importante turme de oi . Ală
turi de drumurile păstoritului local sau sedentar,
drumurile de transhumanţă au fost circumscrise
c:şezărilor săteşti răsfirate de-a lungul văilor
de ape, legate în mod obişnuit de drumurile
de acces ale acestor aşezări spre islaz, păşune,
pădure, plai sau stîna apropiată. Tip de sat
adun at. cu gospodăriile concentrate de-a lungul
rîului Bîsca, şi uliţe dispuse aproape perpendicular pe direcţia văii, Chiojdu conservă încă în
centrul satului un monument de arhitectură
principală

şi

Hanul din Chiojdu,
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foişorul de
judeţul Buzău

pe latura

sudică

-

Fatodo

princ.1~01C

Salon

Pton

:.rrt~r

Se

Planşa: Faţada

principală,

secţiune,

beci - Hanul din Chiojdu,

Faţada principală şi
judeţul Buzău

100

pion parter, plan

judeţul Buzău ·

laturo nordică - Honul din Chiojdu,
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populară
ţarănesc

cu o valoare deosebită şi anume hanul 1
din a doua jumătate a secolului al
XIX-iea, al cărui ultim proprietar a fost Octavian
Dobrescu.
Construcţie asemănătoare cu casele ţărăneşti
din zonă, dar de dimensiuni mai mari şi adaptată
nevoilor de adăpostire a călători lor, cu prăvălie,
salon şi odăi (odaia prăvăliei şi camera întunecoasă), cu o prispă generoasă pe toată lungimea
faţadei, un foişor pe latura sudică şi o pivniţă
sub toată suprafaţa constr uită, hanul 2 din Chiojdu face parte din categoria aşa-ziselor hanuri
rustice, în fapt, hanuri mai reduse, fără spaţiu
special de mişcare a vehiculelor. Nefiind situat
într-o zonă cu trafic intens şi deci mai puţin
solicitat, el îndeplinea mai mult funcţia de cîrciumă, de ospeţie şi mai puţin de cazare. Astfel
de construcţii - unele poate existente şi azi au fost destul de numeroase pe drumurile ce
urcă de la Piteşti, Ploieşti sau Buzău spre munte
sau pe marele drum ce străbate Bărăganul spre
est şi Burnasul spre vest (deci spre Slobozia
şi spre Alexandria).
Deşi o construcţie tîrzie faţă de momentul
cînd acestea ajunseseră în oraşele Munteniei
la o deplină dezvoltare arhitecturală -sfîrşi
tul secolului al XVII-iea - hanul din Chiojdu
se distinge prin armonia planului şi printr-un
decor traforat deosebit de valoros.
Cu toate că am făcut deja referiri la plan,
considerăm necesară o revenire prin menţio
narea dimensiunilor construcţiei -13,90 m lungime şi 10,50 m lăţime-, a celor două intrări
în clădire, atît cea de la faţadă cît şi cea din
spatele ei, precum şi plasarea de o parte şi de
alta a săi ii centrale a cîte două mari încăperi.
De-a lungul prispei dinspre stradă sînt ordonate
«prăvălia» şi «salonul» iar în spatele lor
«odaia prăvăliei » şi «camera întunecoasă».
cu acces din primele două. Sub toată suprafaţa
hanului se întinde beciul, altădată depozit de
ali mente şi băuturi. Intrarea în gîrliciul beciului
este adăpostită de un «balcon» tfoişor) cu
patru stîlpi la faţadă. Planul prezentat nu a
1
Arhaism de origine turcească fără circulaţie majoră
in limba curentă,« local cu ospătărie, la marginea drumurilor de ţară sau la periferia oraşelor unde se pot
adăposti peste noapte drumeţii», în Dicţionarul limbii
române moderne, Bucureşti, 1958, vezi şi Paul Petrescu,
în Dicţionar de artă populară, Bucureşti, 1985.
2 Pentru o mai amplă bibl iograf1e referitoare la
hanuri vezi: Romulus Vulcănescu, Paul Simionescu,
Drumuri şi popasuri străvechi, Bucureşti, 1974; George
Petra, Istoricul hanurilor bucureştene, Bucureşti, 1985;
:onstantin Botez, Adrian Pricep, Tradiţii ale ospitalităţii româneşti. Prin hanurile laşilor, Bucureşti , 1989.

modificări în timp. cu excepţia desfiinţării
de acces la balconul de pe latura sudică.
Planul are o elevaţie simplă. Pe un soclu scund
(45 cm) de piatră de rîu cu un liant de pămînt
se înalţă pereţii din bîrne rotunde de brad,
scurte, aşezate orizontal şi încheiate la cele
patru laturi ale construcţiei în tehnica «troceşte » (specifică lemnului rotund), iar în pereţi
în cea a «a mnarelor ». Şarpanta acoperă întreaga construcţie, inclusiv prispa închisă cu pălimar
şi foişoru I de la faţada principală ce adăposteşte
treptele de acces. Învelitoarea din şiţă scurtă
de brad este bătută în tehnica «solz de peşte ».
Fără a insista prea mult asupra elementelor
care îi conferă nota de originalitate, nu putem
să nu remarcăm modul fericit în care au fost
rezolvate proporţii le, precum şi îmbinarea perfectă între funcţionalitatea spaţiul ui construit
şi realizarea artistică. Din acest ultim punct
de vedere existenţa celor două foişoare şi în
specia l cel de pe latura sudică dau un accent
deosebit atît în volumetrie cît şi în planimetrie. Ele se integrează organic în ansamblul
construit, soclul , prispa cu stîlpi şi pălimar
precum şi acoperişul legîndu-se fără greşeală
cu corpul hanului.
Elementele decorative traforate, executate,
se pare, după un şablon, sînt dispuse la aproa~e
toate elementele care permiteau aceasta. În
acest sens ar fi de remarcat pălimarul sau balustrada prispei şi balconului de pe latura sudică,
legături le late sub formă de console laterale
arc uite dintre stîlpi, pazii le traforate care înconjoară construcţia pe toate laturi le, frontoanele
şi «ţepele» frontoanelor şi lucarnelor podului.
Moti vele decorative sînt în mare măsură
vegetale - vr ejuri, flori, frunze - apărînd însă
şi motive geometrice la scî~durile de la păli
marul prispei şi balconului. ln general se poate
observa tendinţa de a folosi tăieturi cît mai
complicate (în special la frontonul foişorului
de la faţadă şi la consolele dintre stîlpi), spaţiile
acoperite cu aceste traforuri producînd foarte
clar impresia unei decoraţii de fast oriental.
Remarcat de noi într-o cercetare efectuat ă
în 1974, hanul din Chiojdu a ajuns azi într-o
stare de degradare avansată. Desigur că faţă
de situaţia altor monumente din ţară care reclamă o intervenţie majoră şi mult mai urgentă,
dispariţia acestuia ar putea fi considerată minoră.
Semnalarea lui, ca un ultim vestigiu al unei
arhitecturi ţărăneşti cu deosebite valenţe artistice, nu face decît să adauge o rană în plus la
un patrimoniu în suferinţă ce-şi aşteaptă medicii.

suferit

scării
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Dr. CORNELIU MIRESCU

Izvoare

U RMĂRILE CUTREMURULUI DIN ANUL 1838

Faisant usage des documents d archives, l'auteur
presente d 'une maniere originale Ies consequences du tremblement de terre de 1838, en soullgnant que Ies memes zones des departements
d 'Arge' et de Muscel furent atteintes par le
cataclysme de 1977 .

Cutremurul din 11 ianuarie 1838, alături de
cel din anul 1802, este cunoscut ca unul dintre
cel e mai mari cutremure ale secolului al XIX-iea
din ţara noastră. Informaţiile asupra modului
lui de manifestare au rămas cunoscute literaturii de specialitate din diferite însemnări şi
datorită unui raport întocmit de inginerul Gustav
Schuller, venit îndată să cerceteze la faţa locului
unele localităţi din judeţele Buzău şi Slam

Rîmnic 1 • Rapoartele ocîrmuirilor au fost dept.se în arhive şi date repede uitării.
Pentru oraşt..I Bucureşti situaţia este mai bine
cunoscută, datorită faptului că s-au alcătuit
1 Gr. Ştefănescu, Cutremurele de pămint în România . . ,
p. 88 şi următoarele. Raportul lui Gustav Schuller
s-a tipărit abia la sfîrşitul secolului (1895 ?) şi se afla la
Biblioteca A'cademiei pină la cutremurul din anuf 1977,
de unde a fost ridicat de «factorii de conducere» şi
nu a fost restituit nici pîn ă astăzi.

Apa Rfmnicului Sărac
fntre Codreşti şi Slobozia - Mihălceni, :zonă
afectată mult de cutrem urui de la 1838,
după harta de la 1858;
ductul sinuos al firului apei este rezultat
din
deranjamentele
produse de modifică
rile tectonice

71

http://patrimoniu.gov.ro

comisii pe «văpsele)} (sectoare), care împreună
cu arhitectul oraşului au trebuit să cerceteze
clădirile zdrobite şi să prezinte Agiei un raport
cuprinzător pînă la data de 14 ianuarie 2 • Gazeta
«România)) din zilele de 13, 15 şi 17 ianuarie
din acelaşi an prezintă şi ea unele amănunte
ale acestei situaţii din Capitală.
Cum urmările acestui cutremur se arată înspăimîntătoare, cu numeroase victime omeneşli,
Vornicia din Lăuntru cere prin circulara nr .
264-881 din 15 ianuarie să i se prezinte rapoarte detaliate, pe sate şi plăşi, despre urmă-

Lăuntru rapoartele solicitate, însoţite de liste,
tabele sau descrieri•. După studiul acestor rapoarte, Vornicia din Lăuntru s-ar părea că
apreciază că judeţele cele mai greu lovite sînt
Buzăul şi Slam Rîmnicul 5 . Pe malul Buzăului,
de pildă, la Bentu, sînt anunţate crăpături «cit
poate păşi omul», din care a ieşit apă neagră.
Crăpături de pămînt se semnalează şi în judeţul
Slam Rîmnic, la Gugeşti şi Lămoteşti, unde
dintr-o despicătură de două palme, în lungime
nedefinită, a ieşit apă neagră ca păcura, iar
gropii nu i s-a dat de fund etc.

Matco

Buzăului

Mlăjet;

de remarce

tectonica straturile
din talveg, care au fJ'.
ridicate la vertical
într-o perioadă recer
tă (Cuaternaru/ suf>t
rior)

rile cutremurului 3 , lucru pe care unele cîrmuiri
îl făcuseră deja din proprie iniţiativă.
Datele de arhivă demonstrează că ocîrmuirile
judeţelor au înaintat de îndată Vorniciei din
z Arh. Stat. Buc„ fond Vornicia din Lăuntru, d. 3844/
1838, f. 11 şi urm.
3 Arh. Stat. Bucureşti, Vornicia ... , d. 3150/1838, f.16.
4 De fapt mai toate cirmuirile lnaintează aceste
rapoarte pe măsură ce le primesc de la subcîrmuiri,
adesea repetate, în funcţie de ivirea de noi elemente,
primirea lor continuînd astfel şi la începutul lunii urmă
toare.

Tocmai la Buzău şi la Slam Rîmnic se hotărăşte,
la 26 ianuarie, să fie trimis să studieze ;icest
fenomen Gustav Schuller, consilier de mine c;I
Marelui Duce al Saxoniei.
Schuller îşi începe cercetările în ziua de 28
ianuarie în localităţile unde se semnaleaz,1 cră
pături ale scoarţei pămîntului. v1zitînd satele
Găvăneşti, Beilicul şi Bentul, unde constată
5

Arh. Stat„ Bucureşti, Vornicia . . , d. 3150/1 838,

f. 34. 54, 77, 83, 85, 134, 168, 209, 219, 223.
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că

mai toate fisurile urmăresc o direcţie pqracu matca rîu Iu i B u ză u 6 •
În Slam Rîmnic, Gustav Schuller vizitează
Satele Lămoteştii, Cotu Lung , Bolboaca , Băbenii,
Malurile şi altele, urmărind aspecte pe care le
consemnează în raportul său 7 • Interesante sînt
şi concluziile sale că toate zidirile masive clădite
din piatră au suferit foarte mult şi că unele
dintre ele, mai ales bisericile şi alte zidiri mari,
au rămas a nu se mai întrebuinţa.
Constatările sale sînt de fapt aceleaşi care se
desprind şi din rapoartele cîrmuirilor altor
lelă

judeţe.

, Este de crezut că rapoartele cerute cîrmuirilor
trebuiau sa servească Vorniciei din Lăuntru
pentru a se trage unele concluzii şi în ce priveşte
s ituaţia aşezărilor aflate pe văi din judeţele cel
11 Fenomenul acesta, însoţit pe alocuri de « adîncă
turi » (scufundări) şi prăbuşiri rle maluri explică, cel
puţin în parte, de ce apa Buzăului îşi părăseşte matca
ş1 îşi croieşte un făgaş nou, adesea dintre cele mai sinuoase. aşa cum ni se înfăţişează situaţia, de pildă, pe
moşiile Găujani şi Buneşti (Amara), din planurile topografice ale inginerului Teodor Diamant de la anul 1840;
de văzut pentru aceasta: Arh. Stat., Bucureşti, pi.
Rîmnicu Sărat. nr. 11
1 Cf. Gr. Ştefănescu, op. cit.

Satele Slobozia
Buzăului,

şi

cu matca

Gugeşti după ridicările inginerului
părăsită şi locurile de «ruptură»

••••
•••• SLOBOZ.IA
••••
••••
••••
••••
•••

Piscu NEGRU
DE UNDE S-AU RUPT
BUZĂUL

mai puternic lovite de cutremur. Trebuie avut
în vedere că unele dintre aceste aşezări erau
nou înfiinţate pe aceste locuri, ca urmare a
acţiunii de aliniere a satelor, iniţiate în anii
1832-1834 şi încheiate în pri ma sa etapă în
anii 1836-1837. Din acest punct de vedere,
Statistica din anul 1839 se arată a fi tocmai un
prim demers venit în întîmpinarea cererii de
scoatere a acestor c:şezări de pe văi şi situarea
lor pe terenuri înalte, sănătoase, ferite şi de
inundaţii

8

•

Cutremurul acesta din 11 ianuarie 1838 afectează grav şi aria fostelor judeţe Argeş şi Muscel,
lovind îndeosebi văile. Este puternic atinsă, de
pildă, Valea Vieroşilor, unde se fisurează şi
pămîntul, producîndu-se «căscături» mari, începînd din curtea mănăstirii şi mergînd pînă
dincolo de podul Piteştilor, trecînd peste apa
Argeşului. Unele crăpături sînt mari. altele
B Arh. Stat. Bucureşti, Administrative, 3/1839, f. 51, 54;
se cere, de pildă, ocîrmuirii de Muscel o catagrafie
generală a teritoriului. cu moşiile, cursurile apelor,
precum şi starea satelor etc. Măsura porneşte poate
chiar de la Raportul nr.11 al plasei Rîurilor şi Podgoriei
din judeţul Muscel, care arată că «furiile cutremurului» s-au dovedit serioase pe la satele ce sînt pe văi.

Theodor Diamant în anul 1840, în care este figurat cursul
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mai mici, în unele locuri ieşind apă cu nisip
negru.
Această fisură a pămîntului, care se pare că
nu s-a şters multă vreme, este consemnată de
inginerii topografi şi menţionată în documentele de la mijlocul secolului trecut cu numele
de «Ruptura», şi intersectează matca apei Rîul
Doamnei şi Argeşul în dreptul podurilor de la
Piteşti 9 • Ruptura aceasta o marchează planurile
de hotărnicie întocmite de inginerul Scarlat
Popovici în 1850 şi putem deduce că ea cobora
pe Valea Vieroşu. de la Mănăstire pînă în Dru mul Poştii de la Cîmpulung , cotea apoi spre
sud, ocolind poalele Dealul ui Viilor şi traversa
Rîul Doamnei mai jos de «zăgazul Sandului ».
ţintind trecerea Argeşului în apropiere de podu l
şoselei Piteşti - Bucureşti 10 .
9
Arh. Stat. Bucureşti, Planuri jud. Muscel, nr. 15,
29, 30.
11
Pe seama acestui cutremur trebuie pusă şi degradarea ţărmurilor Rîului Doamnei şi Argeşului în dreptul
podurilor, unde se impun de acum încolo lucrări extrem
de dificile de consolidare a malurilor şi de protejare a

Un alt plan, din anul 1846, consemneaza ş1
el o căscătură de pămînt la Mioveni, în apropiere
de locul de traversare a D rumului Vieroşului
peste apa Argeşului 11 .
Rapoartele cîrm uirilor de Argeş şi Muscel
către Vornicia din Lăuntru arată în datele lor
că foarte multe case s-au zdruncinat, surpîndu-se
coşuri le şi sobele. Foarte rău s-au zdrobit şi
unele biserici, suferind mult turnurile clopotniţă şi tîmplele de zidărie. Din cauza acestui
cutremur, str i căciuni însemnate suferă şi casele
egumeneşti şi biserica mănăstirii Vieroşi, unde
oamenii abia au scăpat cu viaţă dintre dărîrnătîrgului din vale, a Piteştilor. Situaţia acestor lucrări o
expertizează pe rînd inginerii Boroczin, Bolozane
(Balzzano), Rosetti, Lalanne, Livaditu, Alexandru Orescu, propunîndu-se diferite soluţii tehnice de consolidare a malurilor şi statornicirea cursurilor celor două
ape în acest punct. Caracterele acestei structuri a
scoarţei în dreptul podurilor de la Piteşti sînt foarte
bine redate de ridicările din planurile de detaliu ale
inginerului Doda din anul 1857. De văzut pentru aceasta:
Arh. Stat. Bucureşti. Planuri jud. Muscel, nr. 51.
11 Arh .
Stat. Buwreşti, Vornicia . • , 3150/1838,
f. 49, 77, 79. 152-156, 185, 189-191, 193.
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Planul de hotărnicie de la 1850
al moşiilor Vieraşu, Mărăcineni,
Ciumeşti, Grozeni etc., cu menţionarea « Rupturii »; traseul
punctat este
tntregic după
menţiunil e documentare
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Confluenţa Argeşului cu Rtul
Doamnei fn anul 1857, proiect
de prote cţie, de stablfizare şi
consolidare a zonei podurilor de
la Piteşti; de remarcat înfăţi
şarea reliefului forfecat de firul
apelor care nu-şi mal regăsesc

V Ol

1 = 25
Anul

1857

făgaş

t uri. Cişmeaua acestei mănăstiri s-a dărîmat
şi s-a întrerupt apa.
Biserica mănăstirii Trivalea s-a zdrobit atît
de rău, încît nu se mai poate sluji în ea. La Mănăs
tirea Valea, pe lîngă alte degradări, a căzut
balconul de la «cula mănăstirii». La Ruda s-a
crăpat turla, iar biserica Negraşi s-a surpat din
temelie. La schitul Bascov s-a dărîmat zidul
altarului, de nu se mai poate sluji în acea biserică.
La mănăstirea Cotmeana s-a stricat bolta altarului şi a crăpat tîmpla, fiind aproape de căzut;
a crăpat de asemenea clopotniţa, au căzut cinci
chilii, iar zidurile de peste tot s-au « zmintit »
de multele crăpături aflate pe toate părţile;
zidul de împrejmuire a căzut şi acesta pînă la
iumătate. La biserica satului Goleşti s-a surpat
o oarte din clopotniţă . căzînd şi clopotele. La

biserica Tutanei nu se produce decît o lărgire
a altor fisuri mai vechi. Crăpături de ziduri
se produc şi la biseri ca din Băiculeşti. La Budeasa
s-a surpat tîmpla şi au căzut zidurile caselor
boiereşti. În satul Merişani zidurile bisericii
s-au crăpat pe mai multe locuri; s-au crăpat
şi casele răposatului Vasilache Papadopol, unde
împreună cu zidurile cade şi cerdacul.
La Biserica Domnească din Curtea de Argeş
zidurile şi stîlpii s-au crăpat aşa de rău, încît
o mare grămadă de cărămizi au căzut jos. Crăpă
turi mai mari sau mai mici suferă şi alte biserici
din Curtea de Argeş.
Tot aşa au crăpat zidurile bisericii din Băbana,
Topana, Găvana etc; cad şi turlele bisericii din
Săpata de Sus şi se dărîmă pridvorul bisericii
Bogdăneştilor. Biserica din loaniceşti se crapă
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Ruinele caselor egumeneşti de la Vieroşu, distruse În timpul cutremurului din 1838: vedere înainte de cutremurul
din 1977, cu biserica paraclisului de pe deal restaurat de D1recţ1a Monumentelor lscorice şi de Artă
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în trei locuri. În satul Opăteşti a căzut clopotniţa, cu clopot cu tot. La mănăstirea Rîncăriov
se prăbuşeşte clopotniţa şi turnul bisericii cu
stîlpii lui; o dată cu zidurile bisericii se crapă
şi clădirile din jur, reputînd să mc.i fie de nici
o trebuinţă.
Din toc.te satele se c.nunţă că au căzut coşurile
şi s-a u desprins sobele. În satul Leiceşti din cîte
case au fost pe vale la toate au căzut coşurile şi
sobele, iar la unele au căzut şi părţi din pereţi.
La Adunaţi, unde 2u crăpat turlele bise;-icii,
au căzut bucăţi de zidărie, dar casele ce nu
s-au cJlc.t r-e vale , nu au ;;vut de suferit. În
Sâtul Cotmeana cad şase coşuri şi se dărîmă
opt :obe. Coşurile şi sobele se prăbuşesc şi în
<III Ruinele caselor

egumeneşti

de la

Mănăstirea Vieroşu

cu

satele

Drăguţeşti,

Băiculeşti,

Drăganu,

Lipia,

Vărzari, Dealul Bradului etc. În Răchiţelele de

Sus c2d 18 coşuri, s-au dărîmat sobele şi au
crăpc:t zidu. ile; o piyniţă s-a despicat de peste
mijloc, un slon a căzut, la casa ~fatului, ca şi la
pătulul magaziei de rezervă, au sărit grinzile
de pe furci. La Cocu s-a spart o butie de rachiu
de 130 vedre. La Băbana s-au dă. îmat zidurile
unei cîrciumi. În satul Topana, din pricin<J căderii
coşului s-a aprins şi a ars în întregime o casă ..
După acest cutremur, pe prundul Argeşului
s-a văzut pămîntul crăpat şi prin ;;cele crăpături
a ieşit apă amestecată cu nisip. În satul Livezi
pămîntul s-a lăsat mai jos, iar la Buneşti, pămîntul
a crăpat în făşii, ca şi cum ar fi fost arat cu plugul.
cişmeaua alăturată;

vedere fnainte de cutremurul din 1977

Biserica Adormirea Maicii Domnului din Vălenii de Munte fn înfăţişarea sa înainte de dărîmare suferită din 1862;
asemănător monumentul este afectat de cutremurele din 1838 şi 1940, cînd au de suferit mult bolţile altarului,
absidele, turla şi pronaosul
fn mod
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Biserica Domnească din Curtea de
cutremuru/ din 1838.

Argeş,

monument la care ni se

În zilele de 20, 26, 28, 29 şi 30 ale aceleiaşi
luni, ianuarie, cutremurul se semnalează din
nou, dar fără a se produce pagube.
Semnalări le acestor cutremure, care se repetă
mereu pînă la sfîrşitul anului, arată şi modul de
manifestare a fenornenului: clătinări care nu se
mai termină, săltături, smucituri scurte sau
aruncări etc.
Am găsit cu cale să ne oprim asupra datelor
de mai sus, întrucît ele oglindesc anvergura
unui fenomen care rămînP încă insuficient cunos-

semnalează

unele

degradări

princinuite de

cut, iar în zona Argeşului şi Muscelul1.Ji se dovedeşte că şi în timpul cutremurului din anul 1977
cel mai mult solicitate au fost tot ariile afectate de cutremurul din anul 1838 ~ 2 •
ANDREI PĂN O IU
12 Constatarea noastră prin vizite la faţa locului în
calitate de referent al Secţiei de avizare din D.P.C.N„
prilejuite de acţiunea de stabilire a măsurilor imediate
de consolidare şi restaurare a monumentelor istorice
şi de artă afectate de cutremurul din anul 1977, cît şi
ca participant în cadrul unei comisii tehnice a Consiliului Popular al judeţului Argeş pentru cercetarea
urmărilor acestui cutremur.
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Organisme

naţionale

.

si

.

internationale

COMITETUL ROMÂN IC OM OS ÎN ANUL

1991

Dependent în continuare, în foarte mare mă
de Comisia Naţională a Monumentelor,
Ansamblurilor şi Siturilor Istorice ca şi de Ministerul Culturii care-i asigură în principal finanţarea acţiunilor, comitetul naţional, reactivat la
mijlocul anului 1990, s-a străduit chiar şi în aceste
condiţii să organizeze acţiuni proprii care să
diversifice şi să îmbogăţească iniţiativele din
domeniu.
Probabil că principalul succes înregistrat pe
durata anului încheiat constă din schimbul de
studenţi şi de specialişti tineri, direcţie de activitate în care, date fiind îndelungata absenţă a
legăturilor internaţionale şi necesitatea pregă
tirii profesionale a unei generaţii tinere de specialişti, orice realizare este mai mult decît binevenită . Principalul partener al comitetului nostru
a fost din nou, pentru al doilea an succesiv.
organizaţia jeunesse et Patrimoine lnternational
cu sediul la Paris, al cărei secretar general -dna
Bernadette H. Gradis -a obţinut pentru tinerii
noştri 14 burse complete, inclusiv cheltuielile
de transport, prilejuind participări pe durate
variabile la stagii de pregătire în Franţa şi Italia·
Au profitat 8 studenţi de la Institutul de Arhitectură «Ion Mincu», 4 studenţi de la Facultatea
de Istorie a Universităţii Bucureşti şi doi arhitecţi d în generaţia tînără, cu toţii selecţi on aţi
în urma unor concursuri.
Şantiere româneşti de cercetare şi restaurare
în domeniul patrimoniului de monumente şi
situri istorice au primit la rîndul lor cîteva grupuri de studenţi sau de tineri specialişti veniţi
din Franţa, pentru cunoaştere reciprocă şi
schimb de experienţă. Unele din aceste grupe
au fost integral în sarcina Comitetului român

ICOMOS, la altele, ca acelea care au luat parte
la restaurări de pictură murală sau campanii de
înregistrări de monumente, a fost vorba de o
colaborare mai largă în care s-au implicat Academia de Arte Frumoase şi Institutul de Arhi-

sură,

tectură.

Deosebit de interesat în răspîndirea în ţara
a documentelor şi convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei şi conservării
patrimoniului mobil, Comitetul român ICOMOS
s-a îngrijit de traducerea şi publicarea în revistele noastre de specialitate a unor materiale
considerate esenţiale pentru alinierea ţării noastre şi a specialiştilor implicaţi în domeniu la
principiile în continuă adaptare şi perfectare
cultivate pe plan internaţional. Atît în Buletinul
CNMASI cît şi în revista Studii şi Cercetări de
Istorie Veche şi Arheologie a văzut lumina tiparu Iu i textu I Chartei pentru protecţia şi conservarea patrimoniului arheologic, adoptată la Lausanne
la Adunarea generală ICOMOS din octombrie
1990 şi există speranţa ca definitivarea planului
naţional de săpături arheologice pe anul în
curs să ţină seama de spiritul şi chiar de prevederile concrete ale acestui document internanoastră

ţional.

Au marcat un real progres relaţiile comitetului nostru cu forurile centrale ale ICOMOS
(participare la reuniunea din mai 1991 a Comitetului Consultativ ICOMOS, format din preşe
dinţii comitetelor naţionale şi din preşedinţii
comitetelor internaţionale specializate, comitetu I nostru fiind reprezentat de prof. dr. Aurel ian
Trişcu), înainte şi după schimbările produse în
secretariatul internaţional. Nou I director al
secretariatului de la Paris a fost contactat de
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semnatarul acestor rînduri la sfîrşitul

anului
deschideri în ceea ce pri veşte participarea noastră la
proiectele internaţionale .
Relaţii speciale, ca decurgînd din interese
comune suplimentare, au fost stabilite cu Comitetul maghiar ICOMOS şi mai ales cu acela german, prilejuite printre al.tele de vizita unei delegaţii internaţionale ICOMOS compuse din prof.
Şerban Cantacuzino, membru al Comitetului
executiv, dr. Werner von Trutzschler, dr. Christoph Machat, dr. Marc Laenen şi Martin Rill,
în perioada 27 septembrie -4 octombrie 1991.
Printre acordurile încheiate cu acest prilej
(partea română fiind reprezentată în principal
de DMASI care dispune de cadrele specializate
ş1 de condiţiile concrete necesare) se află şi
vasta c.cţiune de inventariere complexă a patri moniului din cca 240 localităţi transilvănene,
aflate în pericol de a-şi pierde integral populaţia
săsească şi de a asista la dispariţia fără urme a
unui patrimoniu de civilizaţie medievală cu caracter de unicat european.
Totodată, comitetul român a participat , prin
membr ii săi şi prin colaboratorii care, mai ales
în timpul din urmă, s-au alăturat deseori la
reali zarea unor acţiuni comune, interne sau de
caracter internaţional, la manifestări publice,
conferinţe şi mai ales organizări de expoziţii,
print r e care aceea dedicată Lemnului şi civi lizaţiei
lemnului în Norvegia (Bucureşti, oct. 1991) s-a
bucurat de deosebit succes.

1991, primindu-se asigurarea

Manifestîndu-şi

aceleiaşi

profunda îngrijorare în legă
cu pierderile suferite de patrimoniul croat
şi în special de centrul istoric vechi al oraşului
Dubrovnik , înscris pe lista patrimoniului mondial, răspunzînd totodată apelului lansat de

tură

ICOMOS şi de celelalte organisme şi organizaţii
internaţionale, Comitetul român ICOMOS a
protestat energic împotriva acţiunilor militare
şi a distrugerilor produse de pe urma confruntărilor militare, cerînd auto rităţilor române
competente să folosească întreaga lor influenţă
pentru salvarea ansamblului de la Dubrovnik.
În măsura în care Comitetul român ICOMOS
va dispune de fondurile şi mijloacele necesare,
organizarea şi sprijinirea activităţilor expoziţio
nale în ţară şi peste hotare vor figura printre
obiectivele sale. Este totuşi mai probabil că,
cel puţin pentru această etapă de consolidare
a comitetului, cadrul administrativ-organizatoric
şi resursele financiare să ne oblige la păstrarea
rolului mai modest de colaboratori la diferitele
acţiuni pri vi nd domeniul nostru de interes.
Sînt şi din acest punct de vedere foarte multe
de făcut.
La capitolul de realizări trebuie în orice caz
incluse numeroasele prezenţe publice ale membrilor Comitetului român ICOMOS, în presa
de mare tiraj sau în aceea cu specific cultural,
precum şi prin intermediul mijloacelor audiovizuale.
Apreciind în ansamblu activitatea ICOMOS
din anul încheiat, pot fi reţinute unele progrese
în direcţia creării unei structuri naţionale independente, diferenţiate de celelalte instituţii şi
organisme înrudite - Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice,
Uniunea Arhitecţilor, Comisia Naţională de
Arheologie etc. - dar în ansamblul condiţiilor
existente în ţară acest proces se anunţă a fr de
durată.

RADU POPA
preşedintele
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Com itetului român ICOMOS

Legi,

r e g u I a m e n t e,

CONVENŢIA

nor m at ive

PATRIMONIULUI MONDIAL

la î mplinirea a doul decenii de la adoptare

Ce poate fi comun între piramidele din Egipt
şi Marele Canion din Colorado? Între MontSaint-Michel şi Taj Mahal? Sau, urmînd aceeaşi
idee, între Machu Picchu al vechilor incaşi din
Anzi şi craterul de la Ngorongoro din Africa
orientală? Puţine elemente, fără îndoială, dacă
n-ar fi vorba de monumente şi situri deopotrivă
de prestigioase, a căror dispariţie ar constitui
o pierdere ireparabilă pentru I urnea întreagă.
Ca şi pentru fiecare dintre noi în parte.
Aceste monumente şi aceste situri sînt înscrise printre multe altele pe o I istă comună, aceea
a patrimoniului mondial cultural şi natural.
Vechii greci ştiau despre cele şapte «minuni»
cunoscute ale lumii. Ele au dispărut pînă azi
aproape cu desăvîrşire, unele chiar fără a lăsa
urme. Dar în lumea în care trăim au rămas
mult mai mult decît şapte «minuni». Şi este
important pentru fiecare dintre noi să evităm
dispar iţia lor, să conservăm mărturiile cele mai
semnificative ale ci vi I izaţi i lor trecute ca şi situri le cele mai emoţionante ale naturii.
Acesta este obiectivul «Convenţiei privind
protecţia patrimoniului mondial cultural şi natural ». Această convenţie internaţională, la care
115 state au aderat pînă în ianuarie 1991, a fost
ad optată de Conferinţa generală UNESCO în
1972. Rolul ei este, în primL.I rînd, de a defini
acest patrimoniu mondial, atît cult ural cît şi
nat ural, cu alte cuvinte de a întocmi lista monumentelor şi a situri lor existente în aceste state,
înregistrînd obiectivele considerate a fi de interes excepţional şi de valoare universală, a căror
conservare interesează prin urmare întreaga
omenire. Iar scopul ambiţios pe care l-a propus
este tocmai organizarea solidarităţii naţi uni lor
şi a oamenilor pentru a contribui cu eficaci tate la această operă de conserva re.
În acest mod, Conventia se dovedeste a fi
profund originală, consacrî~d importante i dei noi.
Convenţia reuneşte noţiunile de natură şi
de cul tură, noţiuni care pînă acum au fost considerate ca fiind deosebite şi chiar antagoniste.
De fapt, multă vreme aceste două noţiuni au
0

fost opuse una alteia, considerînd u-se că omul
a fost si I it să cucerească o natură ostilă, în
vre me ce cultura simboliza valorile spirituale.
Şi totuşi, natura şi cultura ~înt complementare.
Identitatea culturală a popoarelor s-a conturat
şi definit în mediul lor de existenţă şi deseori
cele mai frumoase creaţii omeneşti îşi datorează
o parte a frumuseţii lor sitului în care se află.
Pe de altă parte, siturile naturale cele mai spectaculoase poartă adeseori amprenta a numeroase
secole de activitate umană. Iar în lumea noastră
modernă bunurile culturale şi siturile naturale
apar deopotrivă ameninţate de toate soiurile
de degradări.
În acelaşi timp, Convenţia afirmă existenţa
unui patrimoniu mondial, cu alte cuvinte, comun
întregii umanităţi. În faţa anumitor monumente, avem sentimentul cert că ele depăşesc
cercul cultural al celor care le-au conceput,
interesînd pe toţi oamenii. De asemenea, anumite frumuseţi naturale, indiferent de cît de
îndepărtate ar fi, trebuie apreciate ca fiind
dăruite fiecăruia dintre noi. Convenţia încearcă
definirea acestui patrimoniu comun prin întocmirea listei patrimoniului mondial.
Semnînd convenţia , statele aderente se angajează să conserve pe teritoriul lor propriu bunurile recunoscute ca avînd o valoare universală
excepţională . Statele semnatare prezintă lumii
întregi, într-un anumit sens, ceea ce posedă
ele mai frumos şi ceea ce trebuie să rămînă,
ca urmare, intact pentru generaţiile v iitoare.
Drept consecinţă a acestei situaţii, statele
respective beneficiază de ajutorul comunităţii
internaţionale pentru protejarea acestor bunuri,
deoarece Convenţia include ideea de acţiune
şi asigură funcţionarea unui mecanism de cooperare internaţională destinat ajutorului pentru
protejarea patrimoniului mondial.
Acest mecanism se sprijină pe existenţa unui
Comitet al patrimoniului mondial, compus din
specialişti v enind din 21 de state alese dintre
statele care au semnat Convenţia. Acest comi-
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întruneşte anual, are două sarcini
deopotrivă de importante:
- defineşte patrimoniul mondial. selecţio

tet, care se

nînd bunurile culturale sau naturale care vor
face parte din el; este ajutat în acest scop de
către ICOMOS (Consiliul internaţional al monumentelor şi siturilor) şi UICN (Uniunea internaţională pentru conservarea naturii şi a resurselor ei) organisme care examinează în detaliu
cererile formulate de către diferitele state şi
formulează avize;
-a_dministrează «Fondurile
patrimoniului
mondial» şi acordă ajutoare tehnice şi financiare
statelor care au nevoie de acestea şi care formulează cereri în acest sens.
Comitetul patrimoniului mondial este instanţa
care decide înscrierea pe listă a obiectivelor,
la propunerea statelor semnatare ale Convenţiei. După , cîţiva ani de activitate, lista patrimoniului mondial este încă departe de a fi
completă, dar ea se întregeşte în fiecare an pe
măsură ce sînt acceptate de către comitet noile
propuneri şi în funcţie de aderarea unor noi
state la Con v enţie.
,
A întocmi o asemenea listă a patrimoniului
mondial reprezintă o operaţie delicată şi de
mare răspundere. De fapt, cum se poate decide
că un bun oarecare şi nu altul trebuie să primească
acea calitate de patrimoniu mondial? Altfel
spus, care sînt elementele ce conferă unui bun
cultural sau natural o valoare excepţională şi
universală?

Sub acest aspect, textul Con v enţiei preci monumente, de ansambluri
considerate drept patrimoniu cultural, precum şi formaţiunile fizice şi
geologice, mediile de adăpost ale faunei şi florei,
precum şi peisajele naturale care pot fi considerate drept patrimoniu natural. Dincolo de
aceste precizări, comitetul a stabi lit în detaliu
criteriil e ce urmează să fie aplicate pentru a se
întocmi lista patrimoniului mondial. Un bun
cultural, de pildă, trebuie să fie autentic şi să
fi exercitat o foarte mare influenţă, sau să conţină
o mărturie unică adusă din trecut, sau să fie
asociat unor idei şi credinţe de semnificaţie
universală, sau să constituie o exemplificare
excepţională a unui habitat uman tradiţional şi
reprezentativ pentru o anumită civilizaţie.
Pentru a putea fi considerat ca atare, un bun
natural trebuie să exemplifice un anumit stadiu
al evoluţiei terestre, sau să fie reprezentativ
zează categoriile de
şi de situri ce pot fi

pentru evoluţia biologică, sau să conţină locuri
de adăpost natural al speciilor ameninţate; alte
criterii pot fi frumuseţea excepţională, prezenţa
unei viziuni spectaculoase, o mare concentrare
de animale etc.
Comitetul patrimoniului mondial aplică cu
rigoare aceste •Criterii, pentru' a evita ca · Jista
s~ devină prea lung~_şi .. p~n;tru ca. e.a _ să nu se
transforme într-o si nipÎă enumerare a tuturor
situri lor pe care statele ar dori să le vadă figurînd pe Iistă.
Pe de altă parte, atunci cînd un, .bun . înscris
pe listă este amen i nţat de un pericol grav şi
precizat, el poate fi înscris pe o Iistă complementară, aceea a patrimoniului mondial aflat
în pericol, măsură care-i va permite să beneficieze de soluţii de urgenţă.
Una dintre cele mai importante realizări ale
a constat din crearea «Fondului
patrimoniului mondial», care. permite apelul
la solidaritatea internaţională în beneficiul bunurilor culturale şi naturale înscrise pe listă.
Fondul este folosit pentru diferite forme de
asistenţă şi de cooperare tehnică: experti ze
în scopul definirii sau combaterii motivelor de
degradare a unor bunuri, sau pentru elaborarea
măsurilor de protecţie, pregătirea specialiştilor
locali în domeniul utilizării tehnicilor de conservare sau de renova re, furnizarea unor materiale care să servească supravegherii unui parc
natural, de pildă, sau pentru restaurarea unui
monument anume etc.
Fondul patrimoniului mondial este alimentat
din mai multe surse:
-contribuţii ob ligatorii ale statelor participante la Con venţie, stabilite a fi la nivelul de
1% din contribuţia lor la bugetul ordinar al
UNESCO ;
- contribuţii volu ntare ale statelor, donaţ11
venind de la instituţii sau de la persoane particulare, produ su I unor campanii naţionale sau
internaţionale organizate în acest scop, sau din
Convenţiei

vînzări.

Raportat la amploarea sarcinilor, fondul patrimoniului mondi al este deocamdată modest,
dar el a permis totuşi intervenţii importante
însumînd mai multe milioane de dolari pentru
salvarea de bunuri culturale şi naturale în Africa,
în Asia, în America latină sau în Europa.
Text oferit de Secretariatul patrimoniului mondial
din cadrul UNESCO
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-Aniversări

PENTRU O ISTORIE A ARTEI ROMÂNEŞTI
Convorbire cu academicianul Virgil

Vătăşianu

cu prilejul împlinirii vîrstei de 90 de ani

Le trajet exemplaire d 'un fondateur de l'ecole
roumaine de l'histoire de l'art·la retrospective
de toute une epoque mouvementee.

La 21 martie 1992 academicianul Virgil Vătăş i anu
90 de ani. Cu această ocazie, colaboratorul revistei noastre, dl. Virgil Pop i-a
adresat cîteva întrebări menite să evoce si să
puncteze principalele repere ale unei ca~iere
de excepţie.
Virgil Pop: Ce v-a condus la hotărîrea de a
împlineşte

studia istoria artei: o chemare

interioară

sau o

influenţă exterioară?

Virgil Vătăşianu: În şcoală, am aflat de la un
profesor că manifestări le artistice se completează reciproc şi prezintă reciproc aceleaşi tră
sături stilistice. Pe atunci eu studiam pianul.
Cînd am plecat la uni versitate, la Praga, nu

ştiam încă dacă voi studia în continuare pianul
sau, cine stie, istoria artei . Am renuntat la
pian ... n~-mi îngăduia vacanţe, excursii', căci
la fiecare întoarcere acasă trebuiau reluate oarecum da capo eforturile tehnice ale mîinii. Istoria
artei mi-a apărut în primul moment ca un fel
de completare a studiilor artistice muzicale .
Curînd am constatat cu surprindere că există
o istorie a artei a diferitelor popoare ... a
bulgarilor, a sîrbilor... numai despre arta
românească nu se vorbea nicăieri. Ex ista un
singur studiu al lui Iorga-Balş, Histoire de /'art
roumain, din 1922. Or, nici acolo nu era vorba
de artă românească ci despre ctitori, ceea ce nu
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este acelaşi lucru. Am fost, rînd pe rînd, întîi
indispus, apoi indignat şi am sfîrşit prin a scrie
o recenzie în care îl criticam pe Iorga, motiv
pentru care am devenit şi am rămas adversari.
Dar trebuia spus că istoria artei nu e o istorie
a ctitorilor ci a monumentelor, din punct de
vedere stilistic, din punct de vedere al materialului care determină formele artistice ... Aşa
am ajuns încet, încet, să mă ocup de istoria
artei.
V.P.: Deci tentaţia pentru un teren virgin,
necercetat ...
V.V.: În ceea ce priveşte arta românească,
era într-adevăr un domeniu necercetat.
V.P.: Care sînt profesorii ce v-au marcat formarea intelectuală?
V.V.: Un profesor de la Liceul german din
Sibiu. Fuchs, a fost cel care mi-a atras atenţia
că manifestările artistice aparţin unei familii
colective şi toate reprezintă aceleaşi nuanţe
estetice, aceleaşi aspecte, aceleaşi tendinţe.
Acest profesor de limba greacă a fost cel care,
la vîrsta de 17 ani, mi-a stîrnit interesul pentru
acest domeniu.
V.P.: Dar profesorii de specialitate de la facultăţile pe care le-aţi urmat?
V.V.: La Universitatea germană din Praga,
primul pe care l-am cunoscut a fost profesorul
Klein, un arheolog. Avea o colecţie de copii
de monumente, circa 90 de piese, aşa încît
toate demonstrati i le le făcea în fata unei copii
corecte a mon~mentului respectiv. În anul
următor, 1921-1922, am trecut la Universitatea din Viena, unde am fost elevul profesorului
Strzigowski, de la care am învăţat metoda de
cercetare în istoria artei si care m-a format
ca om de ştiinţă în special i'tate. În 1923 m-am
întors în ţară (trebuia să termin Facultatea de
drept). Am revenit la Viena abia în 1925 şi în
primăvara lui 1927 am terminat examenul de
doctorat, cu Strzigowski. M-am întors deci
acasă în 1927 ca doctor în istoria artei al Universităţii din Viena. Dreptul îl făcusem la insistenţele tatălui meu, di rector general al Băncii
«Albina», care nu vedea posibilitatea unei cariere
în domeniul istoriei artei. Mi-a oferit şi postul
de avocat al Sucursalei Bucuresti a Băncii
«Alb ina». ceea ce îmi asigura u~ venit de cel
puţin 1 OOO OOO de lei ... În 1920, cînd am avut
această discuţie cu tatăl meu, am încheiat o
înţelegere: tatăl meu îmi dădea posibilitatea
să st udiez ce vreau şi unde vreau în schimbul
obligaţiei mele de a face Dreptul. Şi astfel.
după ce i-am prezentat tatălui meu titlul de

Iicenţiat în drept, de avocat, membru al Baroului Ilfov, m-am întors la Viena ca să-mi continui
studiile de istoria artei, de unde m-am întors,
cum spuneam, în 1927, cu doctoratul, ce a fost
recunoscut şi de Universitatea din Cluj, care
mi-a publicat teza în româneşte.
V. P.: Numiţi vă rog, personalităţile sau şcolile
din domeniu pe care le socotiţi reprezentative ?
V.V.: În România, din păcate, n-a fost decît
şcoala de la Cluj. Apoi s-a făcut o secţie la
Institutul de Istoria Artei din Bucureşti care a
reuşit să formeze şi să promoveze cîţiva istorici
de artă români. În străinătate, Viena a fost
cea care a creat această disciplină, acolo a fost
primul Institut de Istoria Artei european ...
V. P. : Şi în prezent?
V.V.: Tot Viena. În Rom ânia, din păcate,
specialitatea aceasta a fost eliminată de la Universitate, iar şcoala de la Bucureşti, nici ea n-a
evoluat. Nici nu mai ştiu în ce măsură exist ă
specialitatea.
V. P.: Viaţa dumneavoastră s-a confundat cu
cariera ştiinţi(tcă şi universitară?
V.V.: Da. Odată ce am început să mă preocup
de istoria artei româneşti, să încerc eu să concretizez această disciplină ce nu e xista în formă
metodică, m-am pasionat în aşa măsură încît am
respins orice alte preocupări care m-ar fi abătut
de la studiul istoriei artei româneşti.
V.P.: Nişte momente importante din viaţa dumneavoastră ...
V.V. : În calitate de secretar al Şcolii Rom âne
din Roma am reuşit să înfiinţez o bibliotecă cu
documente referitoare la istoria artei româneşti
şi la colţul acesta balcanic al Europei, inclusi v
despre arta sîrbească, bulgărească etc. În 1946,
cînd am decis să mă întorc în ţară, mi s-a oferit
slujba de bibliotecar al Bibliotecii Internaţionale
de Istoria Artei. Trupele germane, la retragerea
lor din Italia, au primit ordin să evac ueze Biblioteca Herziană din Roma şi să o ducă în Germania.
Americanii au descoperit-o în Austria şi au
adus-o înapoi. S-a decis să fie reinstalată la
Roma ca bibliotecă internaţională şi au început
discuţiile în căutarea unui director «internaţional», care să nu fie în stare, sau să nu aibă
interesul să o naţionalizeze. S-a ajuns la con ci uzi a
că ăsta ar trebui să fie Vătăşianu, care a întemeiat o foarte bună bibliotecă la Şcoala Română
din Roma. Şi m-au poftit să primesc această
slujbă, de director al Bibliotecii Herziene din
Roma. La care eu am răspuns «nu», pentru
că eu trebuie să mă întorc în ţară, pentru că
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informaţiile

bibliografice pe care le am despre
monumentele din România sînt incomplete, sînt
redactate de nespecialişti, trebuie revăzute, trebuie să găsesc alte elemente la faţa locului .. .
V.P.: Aţi refuzat deci postul de director al
Bibliotecii Herziene pentru a vă întoarce în vremurile acelea tulburi? I
·
V.V.: Da, mi se spusese că eram nebun de
legat ! Fireşte că la Herziana aş fi trăit într-un
palat baroc dintre cele mai frumoase, situat
pe o colină, cu o privelişte minunată peste
oras. Dar nu acesta era interesul meu. Interesul
me~ era să seri u Istoria artei feudale în Ţările
Romîne; materialul pentru primul volum îl aveam
gata deja la Roma. Trebuia însă să verific la
faţa locului, o seamă de monumente. Apoi ţineam
să revin definitiv în ţară, în speranţa de a putea
publica şi volumul al doilea.
V.P.: «Ce păcat că nu a apărut ş1 volumul al
doilea al Istoriei artei feudale în Ţările Romîne ».
este o remarcă des auzită astăzi.
V.V.: Şi mie îmi pare foarte rău. Totuşi, în
linii mari am schitat istoria artei romînesti
pînă În veacul al Xl X-lea, publicind-O În lstO;la
României, voi. li, Editura Academiei, 1962, în
Istoria României, voi. III, Editura Academiei,
1964, în Istoria artelor plastice în România, voi. I,
Editura Meridiane, Bucureşti, 1968, precum şi
în Istoria artelor plastice în România, voi. li,
Editura Meridiane, Bucureşti, 1970. De asemenea
si în volumul Studii de artă veche românească
Şi universală, Editura Meridiane, Bucureşti, 1987,
am inserat cîteva capitole aferente istoriei artei
de pe teritoriul României.
V.P.: Întors la Cluj în 1946, ce funcţie vi
s-a oferit.
V.V.: Cea de profesor universitar la disciplina
Istoria artei, funcţie pe care am ocupat-o prin
concurs.
V. P.: Şi totuşi cursul a fost interzis. Atacul
era îndreptat împotriva dumneavoastră personal
sau ... împotriva istoriei artei ?
V.V.: Împotriva istoriei artei religioase. Asta
era. Arătasem în prefaţa unuia din volumele
mele că arta românească reprezentativă este
arta religioasă.
V. P. : Deci cursul a fost interzis pentru că se
făceau referiri la elemente religioase?
V.V.: Da. Explicam acolo că evoluţia artistică
este determinată de arta religioasă.
V.P.: Revenind, se simte foarte mult lipsa celui
de-a/ doilea volum .. .
V.V.: Da, însă Ministerul învăţămîntului mi-a
0

cerut atunci să scriu o istorie a artei europene
pe care am publicat-o în două volume, în anii
1968 şi 1972. Preocupăr i le mele în domeniul
istoriei artei, cu timpul s-au diversificat, trezindu-mi interes şi pentru alte probleme; ca urmare, am publicat - de pildă - în 1966 Arhitectura şi sculptura romanică în Panonia medievală,
Editura Academiei, Bucureşti; Metodica cercetării în istoria artei. Consideraţii, Editura Meridiane, Bucureşti, 1974; Pictura murală în nordul
Moldovei, Editura Meridiane, Bucureşti. 1974,
apărut în limbile română, germană, engleză şi
franceză. În anul 1986 am scris în limba germană
volumul Kunstdenkmăler in Rumanien, publicat
la Edition Leipzig, Munchen, Berlin şi Darmstadt.
Pe lîngă activitatea didactico-publicistică timpul mi-a fost furat şi de o seamă de conferinţe
tinute vreme de circa 15 ani, cam de prin 1963
la universităţile din Moscova, Leningr2d, Varşovia, Budapesta, Berlin, Bohum, Bonn, Londra,
Ravenna, Roma, Washington, Montevideo, etc. ..
La toate conferinţele ţinute peste hotare am
tratat exclusiv probleme de arhitectură şi pictură românească.

V. P.: În ce măsură presiunea exercitată de
sistemu{ comunist v-a influenţat viaţa, cariera ?
V.V.: Mi-a influenţat cariera pentru că mi-a
fost greu să studiez şi să public în măsura în care
as fi dorit. Ba, mai mult; din profesor universitar
a~ fost retrogradat la gradul de conferenţiar,
în 1950, an în care disciplina Istoria artei a
încetat să mai fie specialitate principală; a rămas
doar ca un curs auxiliar, în cadrul specialităţii
«Istorie». Acolo, timp de doi ani am ţinut
cursuri de aşa-zisă cultură generală. În toamna
lui 1952, întorcîndu-mă de la şantierul arheologic din Suceava, am găsit acasă scrisoarea
prin care eram eliberat şi din funcţia de conferentiar. În treacăt fie-zis, cînd am fost retrogradat la gradul de conferenţiar am întrebat
cînd o să ajung portar la Universitate. Mi s-a
răspuns că nici odată, pentru că acesta este un
post de încredere.
Rămas fără slujbă, mi s-a oferit un post foarte
modest, de cercetător, pe linie de Academie,
post care - pe atunci - era foarte slab remunerat. L-am ocupat pînă în 1958, cînd am fost
reintegrat ca profesor de istoria artei, la Universitatea din Cluj.
V.P.: Nu e surprinzător că Academia v-a putut
ajuta în condiţia de «profesor dat afară din
Universitate»?
V.V.: Da, însă în această instituţie erau istorici şi oameni de ştiinţă care mă apreciau, în
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Virgil Vătăş i anu, gh idul M. S.

Regele Mihai I, în timpul

ciuda faptului că Universitatea mă concediase.
Şi mai mult de atît, Academia a fost aceea care
în 1958 mi-a achiziţionat, spre publicare, manuscrisul de la Istoria artei feudale în Ţările Române,
care - aşa cum am mai spus - a văzut lumina
tiparului în 1959.
Din moment ce începusem să public trebuia
să mă consider mulţumit, deşi textele mi-au
fost revizuite (din p.d.v. politic) de aşa-zişi
redactori care aveau dreptul să intervină (şi
interveneau) în text fără să-l consulte pe autor.
V.P.: Ce apreciaţi cel ,mai mult de-a lungul

cor ierei

dµmneavoastră?

războiului,

la Roma

şi în cele din urmă s-a bucurat de faptul că am
reuşit să mă realizez în domeniul istoriei artei,
publicînd o seamă de volume cu privire la arta
românească,
şi
la cea universală. Pentru

întreaga mea activitate, în 1963 mi s-a acordat
titlul de membru corespondent al Academiei,
iar în 1974 titlul de membru plin al Academiei.
Între timp, în 1972, mi se decernase premiul
internaţional Herder. Dar, privind retrospectiv,
adevărata mea satisfacţie a constat în aceea că în ciuda vicisitudinilor pe care le-am avut de
înfruntat - am putut rămîne fidel pasiunii ce
am avut-o pentru istoria artei româneşti.

V.V.: Eu am lucrat tot timpul independent.
Am avut noroc de la început că tata m-a finanţat
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Interviu realizat de
VIRGIL POP

cronica

internă

ACTIVITATEA CNMASI (octombrie - decembrie 1991)
În ultimul trimestru al anului
1991, membrii CNMASI au participat la şedinţele lunare (30 oct.,
20 nov., 20 dec.) curente luînd în
discuţie cîteva probleme majore:
Listele monumentelor istorice, indeplinirea planului de restaurare
pe 1991 şi principii de plan pe
1992, alături de avizarea unor intervenţii la monumente de valoare
deosebită sau în zona lor de protecţie şi de alte probleme generale
privind monumentele. În urma
discuţii lor purtate s-au stabi Iit
următoarele:

1. În prob Iema Liste/or monumentelor istorice: sînt încheiate Iistele pentru toate judeţele din
zonele: Muntenia, Oltenia, BanatCrişana, Transilvania N-V şi S-E
însumînd cca 15.366 monumente.
Din Moldova sînt definitivate Listele monumentelor din judeţele
Vrancea, Galaţi, Neamţ şi Suceava,
fiind însă în lucru judeţele Botoşani,
laşi şi Vaslui. În cazul Bucureştiu
lui şi S.A.1.-ului, s-a acceptat încheierea listelor în luna martie 1992,
ţinînd cont de multitudinea problemelor ce le implică. Toate listele încheiate au fost validate de
CNMASI şi înaintate la prefecturi
şi Muzeele judeţene însoţite de
o circulară explicativă.
2. în ceea ce priveşte planul de
restaurare avut pentru 1991, situaţii le sînt încă neconclude nte deoarece datele finale se pot stabili
abia în ianuarie 1992. Bugetu I
alocat a fost cheltuit dar la data
raportului (decembrie 1991) mai
existau datorii în valoare de cca
20 milioane. Orientarea a fost
spre: intervenţii urgente (pictura
la Suceviţa„ Moldoviţa, Biserica
Domnească Curtea de Argeş, Hurezu etc.) , salvarea monumentelor
în stare de colaps (biserica Balaciu
sau mănăstirea Bordeşti) şi realizarea unor proiecte corecte care
să fie puse la dispoziţia proprietari lor, beneficiari lor pentru a rea1iza pe baza lor execuţia . S-a ţinut
cont de interesul beneficiarilor de
a pune în valoare monumentul,
dar au apărut greutăţi din lipsa
personalului calificat în special
pentru execuţie şi a materialelor de construcţie speciale. Sintetizînd, în 1991 s-au încheiat
412 contracte pentru intervenţii
la 153 obiective.

Din acestea , 128 sînt contracte
pentru studii, 192contracte pentru
proiecte şi 92 contracte pentru execuţie (sînt 65 şantiere deschise în
ţară).

3. Pentru stabilirea planului de
urgente şi restaurare
pentru 1992, CNMASI, în urma
discuţiilor, a recomandat să se
urmărească continuarea contractelor în derulare cu accent pe
intervenţii le urgente, în special
la biserica de lemn, să se ţină
seama de valoarea monumentului şi
de starea lui de degradare, dar şi
de posibilităţile reale de execuţie
a proiectului, de menţinerea unui
front de lucru pentru antrepri ·
zele ce s-au angajat deja în astfel
de lucrări. Procentul redus va fi
pentru studii şi cercetări.
Avizu I CNMASI s-a solicitat
pentru următoarele proiecte: amplasarea unei biserici noi lingă
biserica Sf. Ioan Botezătorul din
Vinători Neamţ (nu s-a admis stră
mutarea ce ar distruge-o, se recomandă găsirea altui amplasament); soluţii de restaurare la
biserica Doamnei din Bucureşti (se
recomandă coborîrea nivelului de
călcare, degajarea cornişei, pridvor netencuit, şi învelitoare de
tablă de aramă şi se acceptă proiectul de sistematizare a zonei înconjurătoare ce urmăreşte punerea
monumentului în valoare); biserica
din Chilieni jud. Covasna (se avizează proiectu I cu recomandarea
ev idenţierii nivelului romanic de
călcare); amplasamente în zona
hanurilor din Craiova (se avizează
varianta nr. 5); restaurarea palatului Potlogi (se acceptă soluţia
de consolidare fără cămăşuire, se
recomandă un studiu geotehnic
şi un studiu al incintei ca zonă de
protecţie); amplasarea noii biserici catolice în preajma bisericii
catolice din laşi (se avizează amplasamentu Iîn variantele 3-4,cu navă,
urmînd a se aviza şi la faza STE),
restaurarea bisericii So/danu jud.
Călăraşi (se acceptă varianta A, ce
conservă imaginea din sec. al
XIX-iea şi turla de lemn).
Un alt subiect abordat a fost cel
al «Problemelor monumentelor
de lemn din ţară» pe baza referatului întocmit de d-nii Ion Andron, istoric de artă şi Andrei
Pănoiu, arhitect, referenţi de speintervenţii

cialitate. la DMASI, care subliniază
situaţia dezastruoasă a acestei categorii de monumente istorice mai
ales în contextul indiferenţei proprietarilor şi beneficiarilor care le
abandonează în favoarea construcţii lor noi. S-a pus accentul pe
importanţa păstrării lor în situ
şi pentru aceasta a obţinerii unui
efort conjugat din partea Patriarhiei Române, Inspectoratului de
cultură, o ofertă în acest sens fă
cînd-o şi Muzeul Ţăranului Român.
S-a recomandat emiterea unor
acte normative elaborate de DMASI
sau comandate de aceasta şi avizate de CNMASI care să reglementeze problemele tehnice şi
financiare ale proiectării şi execuţiei (conţinutu I proiectelor de restaurare, conţinutul comenzilor şi
cpntractelor, condiţii de finan·
ţare din fondurile CNMASI etc.).
Tn discuţia CNMASI a intrat şi
solicitarea avizului pentru prelu·
area următoarelor monumente istorice: mănăstirea Comana jud.
Giurgiu, solicitată de arhiepiscopia
Bucureşti lor (se acceptă cu condiţia revenirii la funcţiunea iniţială
de mănăstire, urmînd a se prezen·
ta planurile tehnice de realizare);
casJaBrăiloiu din Tîrgu-Jiu ,jud. Gorj,
cerută de Fundaţia engleză pentru
copii orfani. care organizează că
minu I din vecinătatea acestei case,
şi intenţionează să deschidă aici
un muzeu cu replici ale operelor
lui Brâncuşi aflate în afara ţării
pentru a avea un spaţiu public
în favoarea socializării copiilor (se
acceptă funcţiunea ce pune în
valoare construcţia monument, se
vor aviza planurile) .
Concluzia anului 1991 a fost
necesitatea de a acorda o importanţă sporită discutării probleme1or de metodă pe baza unor sinteze elaborate de referenţii de
specialitate din DMASI, fără a
diminua ponderea avizării. Pentru
a putea să-şi execute funcţia cit
mai eficient s-a considerat ca fiind
necesară dezvoltarea secţiunilor
CNMASI şi completarea lor astfel
ca să poată acoperi toate categorii le
de monumente cuprinse în Liste
şi să integreze acestei activităţi
specialiştii de prestigiu, conform
scopului pentru care a fost creată
CNMASI.
CEZARA MUCENIC

87

http://patrimoniu.gov.ro

Oo

LISTA CONTRACTELOR DMASI , 1991

(X)

Comisia z:onall

~~

LOCALITATEA

JUD .

o

1

2

1. ARAD
2. ARAD
3. ARAD

4. ARAD
5. BIHOR

Sat BODROGUL
NOU
Corn. FELNAC
Sat LIPOVA
P-ţa Republicii

Oraş

ARAD

Sat SALARD
Corn. SALARD

7. BIHOR

Oraş

ORADEA

8. BIHOR

Oraş

ORADEA

9. BIHOR

CARAŞ-

SEVERIN

DATARE

4

3

Studiu delimitare zone rezervate

6. BIHOR

10.

OBIECTIV

Mănăstirea
Hodoş Bodrog

Sec. XVIII

Bazarul
Sec . XVII
(turcesc)
« Sub dughene»

Banat- Cri~ana

PROPRIETAR

s

PROIECTARE

6

1

Studiu delimitare zone rezervate
Episcopia Arad Studiu geo

IP Arad
12. 1991
(termen)

Primărie+

IP Arad
XI 1991
(termen)

part icu Iari

Clădiri
B-dul Revoluţiei

Sf. sec. XIX In stituţii+
înc . sec. XX particulari

Biserica

Sec. XV

Parohia

reformată

Studiu delimitare zone rezervate Bihor
Cetatea Oradei Sec. XVIXVIII

FELUL
INTERVENŢIEI

Pr imărie

Cetatea Oradei Sec. XVIXV III

Primărie

Sat HIDIŞELU
DE JOS
Corn . HIDISELU
DE SUS

Biserica de
lemn Sf. Arhang he i i

Sec. XVIII

Parohia

Sat PIRINAUREA
Corn. SOCOL

Mănăstirea
Zlatiţa

Sec. XVIII

Vicariatul
sîrb

Consolidare
restaurare

8

IP Arad
(a rh . Anghel )
os. 1992
Muzeul Ţării
Cercetare
Crişuri lor
arheologică
termen 031992. (arhg.
Doru Marta)
IP Bihor
Studiu de(arh. H. Goga)
limitare
zone rezervate termen 12. 1991
Muzeul Ţării
Cercetare
Crişuri lo r
arheologică
(arhg. Adrian
A. Rusu)
Cons o Iidare
IP Bihor
argheologică
(arh. Pantor)
termen 03 . 1992
Consolidare
Episcopia
restaurare
Oradea
(Serv.
tehnic)
termen
12. 1992
Cercetare
Muzeul Naţioarheologică
nai de Istorie
Conso lidare
restaurare

(e•JCureşti).
Luminiţa

Dumitriu)

OBSERVAŢII

9

Nepredat
ISPIF
(ing. A.
Kisilievici)

(ar hg.
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EXECUŢIE

Predat
Sistare
pînă la
stabilirea beneflei arului
Predat
parţ ial

Predat
Predat

Predat

o
11.

1
CARAŞ-

SEVERIN

12.

l

Sat ZLATITA
Corn. SOCOL

CARAŞ-

CARAŞ-

SEVERIN
14.

CARAŞ-

SEVERIN
15.

CARAŞ-

SEVERIN

Biserica fostei mănăstiri
Cusici

4

5

Sec. XVI

Vicariatu I
sîrb

Studiu delimitare zone
rezervate

SEVERIN
13.

l

6

Cercetare
arheologică

Studiu delimitare zone rezervate
Relevee

Sat PIRINAUREA
Corn. SOCOL

Mănăstirea
Zlatiţa

Sec. XVIII

Vicariatu I
sîrb

Sat ZLATITA
Corn. SOCOL

Biserica fostei mănăstiri
Cusici

Sec. XVI

Vicariatul
sîrb

Relevee

Sf. sec. XIII

Primărie

STE+PE

TIMIŞ

17.

CARAŞ-

Oraş CARANSEBEŞ Biserică
(fundaţie)

18.

TIMIŞ

19.

TIMIŞ

20.

TIMIŞ

9
Predat

Predat
Predat

Studiu delimitare zone
rezervate

Sat LUCARET
Biserica de
Corn. BRESTOVAT lemn sîrbească
Sf. Gheorghe

1750

Vicariatu I
sîrb

Consolidarerestau rare

Sat HOMOJDIA
Corn. MARGINA

1782-1804

Parohia

Consolidare
restaurare

Sec. XVIII

Primăria

Consolidare
restau rare

Oraş TIMIŞOARA

Biserica de
lemn Adormirea Maicii
Domnului
Casa cu atfanţi

Sat BANLOC
Corn. BANLOC

Castel

Predat

PRODOMUS

Predat

Bucureşti

Studiu del imitare zone
rezervare

str . V. V. Delamarina nr. 1

Grup X
Turnu Severin
(arh. Graţiela
Lăzărescu)

Timiş

SEVERIN

Muzeul Naţionai de lstorie (Bucureşti)
(arhg. Luminiţa
Dumitriu)
CASE Reşiţa
(arh. Alina
Bâldea)
Grup X
Turnu Severin
(arh. Graţiela

8

Lăzărescu)

.
16.

7

1790

Ministeru I
Muncii şi
Ocrotiri lor
Sociale

())

-o
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Consolidare
rest.

(arh. Dădîrlet)
IPROTIM
(arh. Şerban
Sturdza),
termen 12. 1991
IPROTIM
(arh. Oprişan)
termen 02. 1992
PROTIM
(arh. Oprişan)

ENERGOVEST
Timişoara

termen 12. 1991
(arh. Gruia
Aneta)
IPROTIM
(arh. Şerban
Sturdza)
termen 1992

Predat

Predat
Predat

Predat

Comisia zonali Bucure,ti

'°o
Nr .
cr t

JUD.

o

LOCALITATEA

2. SAi

3. SAi

4. SAi

PERIOADA
DE CON·

PROPRIETAR

STRUCŢIE

1

1. SAi

OBIECTIV

2

Sat SNAGOV
Corn. SNAGOV
Sat CIOLPANI
Corn. CIOLPANI
Sat SILIŞTEA
SNAGOVULUI
Corn. GONIN

Sat BUCIUMENI
Buftea

5.

BUCUREŞTI

Mun.

BUCUREŞTI

6.

BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

7.

BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

8.

BUCUREŞTI

B U C UREŞT I

9.

BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

Mînăstirea

Snagov (bi·
serică+ turn)
Muzeul M.

Sec.
XIVXVI
1846

PROIECTARE

7

M. Snagov

Con so Iidarerestaurare

PERS-SRL

M.

Ţigăneşti

Cercetareconsolidare

EXECUŢIE

OBSERVAŢII

8

9

Serv. tehnic
Arhiepiscopia
Bucureşti

CERIC
Sec. XVI

Parohia

Naşterea

Maicii
Domnului
(a fostei M.
Turbatele)
Bis. Sf. Împăraţi Constantin şi Elena
Bis. Creţulescu

FELUL
INTERVENŢIEI

6

Ţigăneşti

(fost arhondaric)
Biserica

SAi

5

4

3

+

lnst. electrică paratrăznet

1787

Parohia

Consolidarerestaurare

REMON

1722

Fundaţia
Creţulescu
DMA~I

Consolidare
restaurare
restaurare

l.P. «Carpaţi », S. 17
Ionescu şi

Casa de tîrgoveţ Sec. XVIII
Str. Şerban Vodă
nr. 33
Biserica "Intra1728
rea în biserică
cu sfinţi"
Casa Boierească Sec . XIX
str. lenăch iţă

Nu a
fost
menţionată

Crişan

parohia

Consolidare
restaurare

DMASI

Reparaţii
amenajări

parohia

Restaurare

Serv. tehnic
Arhiepiscopie

Văcărescu

Biserica·· Intra·
rea în biserică"
Doamnei

1683
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PERS

Nu a fost
menţionată

Com isia
Nr.

c rt .

JUD .

o

1

1.

LOCALITATEA

OBIECT I V

PERI OADA
DE CONS-

zonală

Dobrogea

PROPRIETAR

TRUCŢIE

CONSTANŢA

2

4

3

VENŢ I EI

5

Sat ISTRIA
Corn. !STRIA

Cetatea
Histria

Sec. VII î.Hr. Prefectura
-VII d.Hr. Constanţa

2.

CONSTANŢA

CONSTANŢA

Poarta
III Tomis

Sec. IV d.Hr

3.

CONSTANŢA

CERNAVODĂ

Geamie
str.

Sf. sec. XVIII Comunitatea

Crişan,

FELUL INTER·

Primărie
Constanţa

musulmană

4

6

Cerce. arhg.
A. Suceveanu

PROIECTARE

7

Restaurare
IPJ C-ţa
arh.
Vecerdea

Proiectare

IPJ C-ţa
arh.
Vecernea
Comproiect

expert i ză+

Bucureşti

relevee

arh. Florin

Consolidare
+restaurare

Corn proiect

Consolidare
proiectare

E XECUŢIE

OBSERVAŢII

9

8

Consolidare
«Alexandru »
SA, ing.
Popovici

'92

III '92

XI '92

Mihăescu

4.

CONSTANŢA

CERNAVODĂ

Front

Sf. sec. XIX Particulari

clădiri (27)
fostă V. I.

5.

CONSTANŢA

+Primărie

Lenin
·Sat «ADAMCLIS I Cetate
Corn. ADAMCLISI» Adamclisi

Mihăescu

Sec. li - VII
d.Hr.

Primărie

6. CONSTANŢA
7. TULCEA

TULCEA

Muzeul Delta

9. TULCEA
10. TULCEA

str. Progresului, 32
Sat ENISALA
- Cetatea
Corn. SARICHIOI Enisala

Primăria

Sf. Sec. XIX

Dunării

8. TU LCEA

(în admin.
Muzeu Delta

Restaurare
Studiu
delimitare
zone
Consolidare
restaurare

Primăria

Enisala

Cercet. arhg.
R. Verussi
proiectare

1.P. Tulcea
Andreev
Prascovia

Sat NICULIŢEL
Corn. NICULIŢEL

Basilică cu
criptă str.

Sec. IVVI d.Hr.

Primăria
Nicu Iiţei

Execuţie

BABADAG

Geamie Gagi-

1 /2 sec.
XVII

Comunitate

ACS Buc.
Cercet. arhg.
arh. I. Vasiliu
arh. Mihăescu
Muz. Tulcea
proiectare
Studiu delimitare IPJ Tulcea
zo11e istorice
arh. Andreev

Ali-Paşa

III '92

IPJ Constanţa
arh.
Vecernea
1.P.J. Constanţa
Ist. arh.
Vecernea
l.P. Tulcea
arh. Luminiţa
Arhire

XI '91
nepredat

Dunării)

Sec. XIVXVII

musulmană

str. Republicii
nr. 87

'°....

Bucureşti

arh. Florin

11. TULCEA
'

http://patrimoniu.gov.ro

restaurare

Muzeul Delta

'93

Dunării

i ng. Serghei
Conpref.
Tulcea
ing. Mereuţă

VI '92
IV '92

'°.....,

Com isia. zonală Moldova.
JUDEŢUL

Nr .
crt .

o

LOCALITATEA

1

1.

(oraşele
judeţului)

2.

Mun. BACĂU

3.

Sat OPRISEŞTI
Corn. RĂCHITOASA

4.

5.

MONUMENTUL

Sat MĂNĂSTIREA CAŞIN
Corn. MĂNĂSTIREA CAŞIN
Loc. BORZEŞTI
Mun. ONEŞTI

PAT ARE

3

2
STUDIU DE DELiMITARE A ZONELOR ISTORICE
CURTEA DOMNEASCĂ - RUINE,
TURN LOCUINŢE
BISERICA Sf-ţii
Apostoli (în ruină)

B A CĂU

P'ROP'RIETAR

4

FELUL INTERVENŢIE I

5

P'ROIECTARE

MĂNĂSTIREA

Predat
Amînat pre ·
dare 1992

Muzeul de
Istorie

Intervenţie
urgenţă de

GENERAL PROIECT Bacău

c. 1640

Episcopia
Romanului

consolidare
Consolidare
restaurare

CRIŞAN

BISERICA
Adormirea

1494

Episcopia
Romanului

Episcopia
Romanului

Cercetare
arheologică

pentru delimitarea
vechi lor
case
Consolidare

8

GENERAL PROIECT Bacău
Sec. XV

Sec. XVIIXVIII

OBSERVAŢIE

1

6

IONESCU+
Buc. (ing.
Mircea Crişan)

CAŞIN

EXECUŢIE

REMICON

Termen final
1992

!AŞI

(ing.
Silviu
Micu)

MUZEUL DE
ISTORIE
Bacău (Al.
Artimon)

Realizat

EPISCOPIA
ROMANULUI

Documentaţia
preluată de

la Episcopie.
Execuţie aminată 1992

http://patrimoniu.gov.ro

JUDEŢUL

Nr .
c r-t .

L OCAL I TATEA

MONUMENTUL

DATARE

1

2

3

o
1.
2.

(oraşele
judeţului)

Mun .
BOTOŞANI

3.

Mun.

4.

Str. Ilie Pintilie
5
Mun .

BOTOŞANI

BOTOŞANI
Str. Ştefan cel

5.

FELUL INTERVENŢIEI

'

EXECUŢIE

OBSERVAŢIE

1

8
Predat

Botoşani
Primăria

Studii şi
proiecte revitalizare

armenească

clădiri
Intervenţie
urgentă de

gregoriană

sprijinire

Biserica

NORD PROIECT

Proiectantu I nu a
răspuns la

Botoşani

comandă

NORD PROIECT

Termen 28.05;
predat
10. 12

Botoşani

şi eşafod

sec.
XV - XVI

Mitropolia
Moldovei şi
Bucovinei

Cercetări

arheologice;
Intervenţia

Sat GOROVEI
Corn . VACU-

urgentă consolidare
Consolidare
restaurare

Sat COSULA
Corn.
COPALĂU

PROIECTARE

5

4

Mare 1

LEŞTI

6

PROPRIETAR

NORD PROIECT

STUDIU DE DELiMITARE A ZONELOR ISTORICE
4 clădiri în municipiu I Botoşani
BISERICA
ARMENEASCĂ
Sf. Treime, sec.
XVIII
BISERICA Sf.
Nicolae - POPAUTI

BOTO Ş ANI

BISERICA SF. IOAN
VECHI A MĂNĂTIRll GOROVEI

Sec. XVIII XIX

Primăria

MĂNĂSTIREA
COS ULA

Sec. XVIXIX

Primăria

Cercetare
arheologică

Studiu punere
în valoare a
ansamblului
I. V. zid
incintă

-a
w

http://patrimoniu.gov.ro

INST. ARHEOLOGIE IASI
(Stelea Cheptea)
URBATECT
BUC. (arh.
Felicea)
ALFACEZAR
IAŞI (Cezar
Rebenciuc, ing.
Mircea Crişan)
I NSTIT. ARHEOLOGIE IAŞI
(Stelea Cheptea)
POLARH Buc.
(arh. V. Polizu)

Nu s-a răspuns la
comenzi

Amînat 1992
proiectul
Nu s-a răspuns la coman dă
-

Continuă

1992
RESTACO
SV (Mihai
Bradu)

Continuă

1992

JUDEŢU L

'°

~

N r.
cr t.

LOCAL ITA T EA

o

1

1.

(oraşele
judeţului)

2.

Mun.

3.

Mun.

IAŞI

IAŞI

MONUMENT U L

DATAR E

PROPRIETAR

3

4

2

Studiu de delimi·
tare a zonelor
istorice
BISERICA TREI
IERARHI

MĂNĂSTIREA 'RU· 1733 cu
MOASA - Biserica
refaceri
Sf-ţii Arhangheli
1836-1839

FELUL INTER·
VENŢIEI

5

PROIECTARE·
CERCETARE

Mitropolia
Moldovei şi
Bucovinei

Studiu
de biodegradare
a pietrei

MUZEUL DE
ISTORIE IAŞI
(Mariana

Consolidare
restaurare

ARCONDIA
IAŞI (ing.
Ilie Lazăr)
MUZEU ISTORIE
IAŞI (Voica

Cercetări

arheologice

IPROM

laşi

Mun.

IAŞI

CASA POGOR str.
Vasile Pogor 4,

1858

Muzeu I Literaturi i IAŞI

Const. rest.
Expertiză

program
lucrări

6.

7.

8.

9.

Mun .

IAŞI

CASA XENOPOL,
str. Vasile Conta 9

sec. XIX

Inst. Istoric
Intervenţie
A.D. Xenopol urgentă,
- laşi
consolidare,

Predat
15. 12

-

Proiectantul a
amînat
con tractul pt.
1992
Proiect
25. 09
încep.ere

Mustaţă)

ARCONDIA
IAŞI

-

ALFACEZAR
IAŞI (Cezar
Rebenciuc)

-

REMICON IAŞI
(i ng. Si Ivi u
Micu)

-

Mun.

Mun.

IAŞI

IAŞI

IAŞI

PALATUL CALIMA- sec. XVIII
CHI - UNIVERS!TATEA VECHE

Facultatea
de Medicină,

urgentă,

laşi

consolidare,

CASA CĂLĂULUI
str. Manta Roşie

sec. XVIII

BIS. SF. IOAN CEL
NOU - NICORIŢĂ
str. Nicoriţă 1

1629

PREFECTUStudiu isRA IAŞI (pro- tor ic
punere preluare a clădirii de către DMASI)
Mitropolia
Intervenţie
Moldovei şi
urgentă, conBucovinei
solidare

Intervenţie

PROCONS Buc.
(arh. L. Bi Iciurescu)

-

INST. ISTORIE

-

execuţie

Cercetare amînată pt.
1992
"Predat
25. 11
contract
PE pt ..
1992
Predat 25.12
expertiză+

relevee

expertiză

Mun.

8

-

Puşcaşu)

4.

OBSEltvAŢIE

7

-

Mitropolia
Moldovei şi
Bucovinei

EXECUŢIE

6

-

1639

IAŞ I

Predat 15.12
expertiză

expertiză

IAŞI (Gh.
Pungă)

REMICON
(i ng. Si Iviu
Miel!}

IAŞI

ARCONDIA
IAŞI

(ing.
Ilie
Lazăr)

http://patrimoniu.gov.ro

:

Nu a răspuns
la comandă

În conti'actare pt.
1992 ."

o
10.

1

Mun.

l
IAŞI

„

3

BISERICA SF. SAVA 1583-1625
str. Costache Negri,

41
11.

Sat STROIEŞTI
Corn. TODIREŞTI

BISERICA

5

Sf-ţii

JU D E ŢU L

LOCA L ITATEA

o
1.

1
(oraşele
ţului şi

PAT ARE

2
jude4

comune)

2.

MONUMENTU L

Sat PÎNGĂRAŢI
Corn. PÎNGĂ·

velitoare
olane ·
Cercetări

Mitropolia
Moldovei şi
Bucovinei

sec. XVI

Arhangheli

Nr
crt

Intervenţie
urgentă, în-

Mitropolia
Moldovei şi
Bucovinei

arheo-

FELUL INTER·
VENŢIEI

„

5

-

-

4.
5.

Mun . ROMAN
str. Cuza Vodă,
36
Mun . ROMAN
Str. Cuza Vodă,
33
Sat TAZLĂU
Corn. TAZLĂU

În co~tinuare
pt. 1992

REM ICON
IAŞI

,.

:. . •,...

-

Muz. lnst. laşi
(Voica Puşcaşu)

. .• .

~

Contract
greşit .
(în Joc
de consol-idare)
Anulat.

MĂNĂSTIREA
PÎNGĂRAŢI

Sec. XVXIX

Mitropolia
Moldovei

CASA NEGRUZZI,
Muzeul de Istorie

Sec. XIX

Muzeul

BIBLIOTECA
MUNICIPALĂ,
MĂNĂSTIREA
TAZLĂU,

oră-

7

6

8

Studio geohidro

ISPIF BUCUREŞTI (ing. P.

-

Predat

Expertiză

lănescu)
PERS Bucureşti

-

Predat

Sec. XIX

Bibi ioteca

Consolidare
restaurare

Sec. XVXIX

Mitropolia
Moldovei şi
Bucovinei

http://patrimoniu.gov.ro

OBSERVAŢIE

Predat

tehnică

'4)

EXECUŢIE

-

şenesc

V1

PROIECTARE·
CERCETARE

ENIL PROIECT
NEAMŢ (arh.
L. Land Karnrner)

RAŢI

3.

IAŞI

8

N E AMŢ

-

STUDIU DE
DELIMITARE
A ZONELOR
ISTORICE

REMICON
(ing. Silviu
Micu) ·

..

logice

PROPRIETAR

3

. ..

7

6

Cercetare

Bă-

(ing. C. Pavelescu)
PERS Bucureşti
(ing. C. Pavelescu)
MUZ.JST.

arheologică

NEAMŢ
(I. Scorţeanu)

Cercetare
urgentă, I ucrări drenare

POLAH BUCUREŞTI (arh. V.
Polizu, ing. D.
Pârscovea nu)

Continuare
1992
Exed.
REM ICON
laşi

(ing.
Silviu Micu)

Continuare
1992

J UDEŢ U L

'°
crNr
cr t

LOCALITATEA

MONUMENTUL

DATARE

SUCEA V A

PROPRIETAR

FELUL INTERVENŢIEI

s

o

1

2

3

1.

(oraşele
judeţ ului)

STUDIU DE DELiMITARE A ZONELOR ISTORICE

-

2.

Mun. SUCEAVA

CETATE DE SCAUN
A SUCEVEI

sec. XIVXVII

Prefectura
jud. Suceava

Stud iu hidro-geo

3.

Mun . SUCEAVA

BISERICA ADORMIREA MAICII DOMNULUi - ITCANll
VECHI
BISERICA SF. IOAN
BOTEZĂTORUL coconi
BISERICA SF.
GHEORGHE -

1639

Arhiepiscopia
Sucevei şi

Cons o Iidare
restaurare

4.

Mun . SUCEAVA

5.

Mun . SUCEAVA

MIRĂUŢI

6.

Mun. SU CEAVA

BISERICA SF . DUMITRU, SUCEAVA

4

-

PROIECTARE

Arhiepiscopia
Sucevei şi

Refăc ută

Arhiepiscopia
Sucevei şi

PROIECT BUCOVINA SU CEAVA (arh.
E. Lateş )
PROIECT BUCOVINA SUCEAVA (ing.
V. Grădinaru
POLARH Buc.
(a rh . V. Polizu)

-

Predat

-

Predat
20.12

Conso lidare
restaurare

POLARH Buc.
(arh. V. Polizu)

Cercetare

INST. ARHEOLOGIE Bu c.
(Mircea Matvi )
USP Buc .

arheologică

Rădăuţ ilo r

1535

Arhiepiscopia
Sucevei şi
Rădăuţilor

Restau rare
exteri oară
pictură

REST AC O
SUCEAVA
(Mihai
Bradu)
RESTACO
SUCEAVA
(Mihai Brad u)

RESTACO
(Suceava)
M. Bradu

turlă

7.

Loc.

VORONEŢ

GURA
HUMORULUI

Oraş

8.

Sat MĂNĂSTIREA HUMORULUI
Corn. MĂNĂSTI REA HUMORULUI

BISERICA SF.
GHEORGHE,

BISERICA ADORMIREA MAICI I DOM NULUi şi
TURNUL DE APĂRARE ale MĂNĂSTIRll HUMORULUI

1488 cu
adăugiri

Arhiepi scopia
Sucevei şi

1547

Rădăuţilor

1530
1641

Arhiepiscopia
Sucevei şi
Rădăuţi lor

Studiu urnidi ta te;
Studiu influenţă factori atmosferici (1 + 11)
Studiu urniditate biserică;
Restaurare
pi ctură murală e xterioar ă;
Intervenţie

repaînvelitoare bi serică şi turn;
Stud iu in fluenţă
factori atmosferici
urgentă

raţii
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•

1

Rădăuţ il or

1700

OBSERVAŢIE

6

Rădăuţilor

1643

EXECUŢIE

ACAD . ARTE
BUC. (ing.
I. lstudor)
POLARH Buc.
(arh. V. Polizu)
CERIC BUC.
(ing. Ion
lstudor);
CERIC BUC.
(Tatiana Pogonat)
RESTAC O SUCEAVA (Mihai
Bradu);
POLARHBUC.
(arh. V.
Pol izu)

RESTACO
(Suceava)
M. Bradu

Proiect
preluat de
la beneficiar
actualizat
Proiectare
şi exe-

şi

cuţie

amînat în 1992
la cererea benefici ar
anulat
fiind pi ătit de
beneficiar
Predat
21.11 ;
avizat pt. 1991

Predat
21 .10 ;
Amînat
1992;
procurare
materiale

Predare
1992

o
9.

10.

1

Sat VATRA
MOLDOVEI
Corn. VATRA
MOLDOVEI

Sat SUCEVIŢA
Corn. SUCEVIŢA

3

2

1532

BISERICA BUNA
VESTIRE
MĂNĂSTIREA

4

Arhiepiscopia
Sucevei şi
Rădăuţi lor

MOLDOVIŢA

BISERICA Învierea
Domnului; ZIDUL
DE INCINTĂ cu
TURNURILE

1583;
sec. XVIXVIII

Arhiepiscopia
Sucevei şi
Rădăuţi lor

6

5

Sat AR BORE
Corn. ARBORE

BISERICA Tăierea
Capului Sf. Ioan
Botezătoru I

1991 ;

Studiu umiditate

CERIC Buc.
(1 ng Ion
lstudor)

Predat
21.10

Studiu
umiditate;

ACAD. ARTE
Buc. (arh.
V. Pol izu):
U.A.P. Buc.
(Tatiana
Pogonat);

exte-

Restaurare

1502

Arhiepiscopia
Sucevei şi
Rădăuţi lor

8

CERIC Buc.
(Oliviu
Boldura)

Restaurare
pictură
murală
rioară;

pictură
murală exteri oară;

11.

7

Intervenţie
urgentă

Predat
21.10;
1992

contract

Refacere
înve Ii toare
incintă şi turnuri

IAŞI

REM ICON
(ing.
Silviu Micu)

1992

Studiu
umiditate;

CERIC Buc.
(ing. Ion
lstudor);
PERS Buc .
(ing. C.
Pavelescu):
RESTACO
SUCEAVA
(Mihai Bradu);
U.A.P. Buc.
(Ovidiu
Bold ura)

predat
21.10;

Expertiză+

PE consolidare;
Studiu
topo-geo;
Intervenţii

urgente
pictură
murală

execuţie

Amînat
1992
Predat
parţial

1991

Realizat
1991

ex-

teri oară
12.

Sat PROBOTA
Corn.
DOL MASCA

MĂNĂSTIREA

PRO BOTA

sec.
XVI-XVII

Arhiepiscopia
Sucevei şi
Rădăuţi lor

Documenîn
vederea
stabilirii
temei de
restaurare
Studiu topogeo;
taţie

Studiu
refluenţă
piatră

-c

atmosferă

'.I
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CEREX Bu c.
(Ovidiu
Boldura)

Propus pentru colabarare cu
JAPONIA

RESTACO
SUCEAVA
(M1ha1
Bradu):

Predare 1992

POLARH Buc.
(arh. Virgil
Pol izu)

Predare 1992

~
(X)

o
13.

2

1
Sat RIŞCA
Corn. RIŞCA

MĂNĂSTIREA
RIŞCA

3
sec.
XVI-XIX

4
Arhiepiscopia
Sucevei şi
Rădăuţi lor

5
Studiu influentă

facto~i atmosferici;
Studiu geotapo;
Consolidare
chilii N

14.

Sat BAIA
Corn. BAIA

BISERICA Adormirea Maicii Domnului

Cercetări

sec.
XVI-XIX

arheologice
exterioare;
Studiu topogeo

15.

Oraş RĂDĂUŢI

Str. Bogdan
Vodă, 4-6
16.

17.

18.

19.

Sat PUTNA

Oraş CÎMPU-

LUNG MOLDOVENESC
Calea Transi Ivaniei, 130
Sat IACOBENI
Corn. IACOBENI
Oraş

VATRA
DORNEI

BISERICA Sf.
Nicolae - DomnescBOGDANA

sec. XV

MĂNĂSTIREA

PUTNA

sec.
XV-XIX

CASA SAGHIN
CONSTANTIN

sec. XIX

GOSPODĂRIA DE

LEMN NICHITAS
CASA NEGREA
AURORA -

Arhiepiscopia Studiu geo
Sucevei şi
Rădăuţilor

Arhiepiscopia Proiect refaSucevei şi
cere acces la
Rădăuţi lor
Turnul Tezaurului
ProprieConservare
tate particu lară
Proprietate particu lară

Conservare

Proprietate particul ară

Conservare

6

3

POLARH Buc.
(arh. V. Polizu);

Predare 1992

RESTACO
SUCEAVA
(Mi hai Bradu);
RESTACO
SUCEAVA
(Mihai Bradu):
INST. STORIE
A. D. XENOPOL
laşi (Stela
Cheptea);
RESTACO
SUCEAVA
(Mihai Bradu)
PROIECT
BUCOVINA
(ing. V. Grădinaru)
Idem
RESTACO
(Mihai Bradu)
SUCEAVA
(arh. V.
Antonescu)
Idem
REST AC O
SUCEAVA
(Mihai
Bradu)

Predat parţi a I;
Predare 1992

RESTACO
SUCEAVA
(Mihai
Bradu)
RESTACO
SUCEAVA
(Mihai
~radu)
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7

Realizat 1991

Predat
parţial

1991

Predat 20.12

Predare 1992

Predare 1992

Idem

Predare 1992

Idem

Predare 1992

JUDEŢUL

Nr.
crt.

LOCALITATEA

MONUMENTUL

- DATARE

PROPRIETAR

o

t

2

3

4

-

1.

(oraşele
judeţului)

STUDIU DE
DELIMITARE
A ZONELOR
ISTORICE

2.

Mun. BÎRLAD
Str. Vasile
Pârvan 1

MUZEUL «VASILE 1980
PÂRVAN»

Mun. BÎRLAD

BISERICA VOVIDENIA

3.

VASLUI
FELUL
INTERVENŢIEI

MUZEUL
BÂRLAD

EXECUŢIE

-

8

-

PROVAS
VASLUI

-

Consolidare

OBSERVAŢII

1

6

5

-

PROIECTARE
CERCETARE

CONSINT
BÂRLAD

Predat

Continu are

1992
1849

Episcopia
Romanului

Consolidare
restaurare

şi Huşilor

POLARH
Bucureşti

(arh. V.
Pol izu,
ing. Al.

BASILICON
BÎRLAD
(ing. C.
Manolache)

Continu are

1992

Cişmigiu)

-4.

Mun. BÎRLAD
Str. D. C.
Codrescu

CASA MILCESCU

1850

Muzeul
Bîrlad

Consolidare

-

PROCONS
Bucureşti

Continu are

1992

(arh. M. Caffe
şi arh. M.
Băltăţeanu)

5.

Sat FLOREŞTI
FOSTA MĂNĂSTICorn. POIENEŞTI
RE FLOREŞTI

18521854

Episcopia
Romanului
şi Huşilor

Consolidare

LUMS

biserică şi
intervenţie

Bucureşti

urgentă

turn

intrare

6.

Sat MÎNZAŢI
Corn. AL.
VLAHUŢĂ

'°'°

RUINELE
BISERICII
SF. IOAN

BOTEZĂTORUL

1761

Episcopia
Romanului
şi Huşilor

http://patrimoniu.gov.ro

Studiu istoric şi arheologic

(arh. Marius Smighelschi)+
IonescuCrişan Buc.
MUZEUL
VASLUI

BASILICON
BÎRLAD
(ing. C.
Manolache)

Predat
parţial

continu are

1992

--

-

Predare 1992

_.

Comisia :z:onall Munten ia

o
o

•:trt
Nr,

JUD .

o

LOCAL I TAT EA

OBIECTIV

PERIOADA
DE CONS·

PROPRIETAR

FELUL INTER·
VENŢ I EI

TRUCŢIE

1·

2

„

3

5

1 . ARGEŞ

PROIECTARE

7

6
Studiu privind ansamblurile de

EXECUŢ IE

OBSERVAŢ II

8

Argeş

9

Proiect S.A.
arh. A. Mulţescu

Precat
avizat

Argeş

Predat

arhitectură
şi

delimitarea
zonelor rezervate

2.
3.

ARGEŞ

ARGEŞ

Mun .

PITEŞTI

Sat BĂJEŞTI
Corn. BĂLILEŞTI

Muzeu I Jude-

1898-1899

ţean Argeş

Ansamblul
curţii lui

Muzeul Jud.

Reparaţii

Argeş

1666

Primăria

Consolidare

1666

Parohia

Restaurare

Mareş Băjes-

4.
5.

ARGEŞ

ARGEŞ

Sat CONTEŞTI
Corn. DAVIDEŞTI

cu
Biserica
Adormirea
Maicii
Domnului
Conacul

Academia
de Arte
FrumoaseV. Grimalschi

pictură murală

sec. XIX

Primăria

sec . XIV

Domnească

În lucru,
executat studiu topogr.
geotehnic
continuă în
1992

Argeş Proiect S.A.
termen 02-1992
Academia de
Argeş ProArte Frumoaiect S.A.
se - Dan
termen
Mohanu
06. 1992

În lucru
termen 02.1992

Restaurare
arheologice
Muz. Jud. Argeş
Sp. Cristocea,
R. Maschio
(subcontract
Argeş Proiect)
Restaurare

Argeş

Consolidarerestau rare

Argeş

Exec. studiu
faza geo.
proiect în
lucru, cercetări le
arheologice
prima fază
a proiectului
Predat stu·
diu topogeo., predat parţial
proiect
Predat par·
ţ i al

Consolidarerestaurare

Perieţeanu

Ora$ CURTEA DE Biserica
ARGEŞ

Proiect S.A.
Argeş Pro·
iect S.A.
arh . A. Mu lţescu

Muzeul

Restaurare

Orăşenesc

pictură

Sf. Nicolae
şi pivniţe-

Continuă

în 1992

le caselor
6.

ARGEŞ

Sat FĂGETU
Corn. COLIBAŞI

domneşti

Ansamblul
fostei
mănăstiri
V i eroşi

7. ARGEŞ

Sat GLAVACIOC
Corn . ŞTEFANCA
MARE

Ansamblul
mănăstirii

Sf. sec.
XVI-sec.
XVII-XIX

Parohia

sec. XVXVI, XIX

M-rea Glavacioc, Episcopia Arge-

Glavacioc

Cercetări

Proiect S.A.
arh . A. Mulţescu

Argeş

Proiect SA

şului

8.

A RGEŞ

Sat GOLEŞTI
Corn. ŞTEFĂNEŞTI
Mu n. PITEŞTI

Ansamblul
conacului
Goleşti lor

sec. XVIIX IX

Muzeul

Goleşti

http://patrimoniu.gov.ro

Pro·
iect SA

o

1

2

4

3

9.

ARGEŞ

Cula DrugăSat RETEVOIEŞTI
Corn. PIETROŞANI nescu

10.

ARGEŞ

Sat RÎNCACIOV
Corn. CĂLINEŞTI

5

1822

Primăria

mănăstire

sec. XV,

Parohia

Rîncaciov
biserica
Intrarea în

1648, trasf.
1846-1853

Fosta

refăcută

biserică

ARGEŞ

Suită-

Sat SUICI
Corn. SUICI

Cula
ni ca

12. BUZĂU

Mun. BUZĂU

13. BUZĂU

Mun. BUZĂU

14. BUZĂU

Sat CHIOJDU
Corn. CHIOJDU

Ansamblul
conacului
Marghiloman
Casa din
str. Cuza
Vodă nr. 90
«Casa cu
blazoane»

11.

1

6

Cons o Ii dare

8

Argeş

Proiect SA

Proiect
predat parţi al
Comandă nr.
971 /23.08.
1990, eşec
1990, 15.09-20.10.1990

Cercetări

arheologice
«Omul şi natura» (Muz.
jud. Argeş)
Sp. Cristocea
1990
Consolidare

Sf. sec. XVIII

Primăria

Sec. XIX

Tratative
pentru preluare DMASI

lnterv.

Sec. XIX

Primăria

Consolidarerestaurare

Sec. XVIII

Part icu Iar

Argeş Proiect S.A.

urgentă

ROMPROIECT

Intervenţie

9

Predat studiu
Fotogr.-geoteh.
Predat proiectul
În lucru, contiRO MCO NSTRUCT-ISTRI- nuă în 1992
TA
Avizat
COMAR

În lucru, conîn 1992

tinuă

urgentă

(acoperiş)

15. BUZĂU

Sat GREBANU
Corn. GREBANU

Turnul

17. BUZĂU

Oraş RÎMNICU
SĂRAT

Parohia

Proiect consolidare

Sec. XVIIXIX

Mu zeul

Restaurare

Orăşenesc

cercetări

clopotniţă

şi zidul
incintă

16. BUZĂU

1843
de

Ansamblul
fostei mănăstiri din
Rîmnicul
Sărat (Casa

.

domnească)

Sat VERNEŞTI
Corn. VERNEŞTI

Biserica
Buna Vestire

1714-1715

Parohia

18. BUZĂU

arheologice
Muz. jud .
Buzău (Emil
Lupu)
Proiect consolidare
Studiu privind ansambi uri le de
arhitectură şi del imitarea zonelor rezervate

~

o
....

http://patrimoniu.gov.ro

INCO proiect consolid.
termen
02.1992
DMASI

«Ionescu şi
Crişan SRL »
(proiect
consolidare)
lnstit. Proiec.
judeţean, termen 12.1991

În lucru

COMPACT
t e rmen
03.1993

În lucru

În lucru, conîn 1992

tinuă

Nu a fost
predat

încă

.....
\..

IV

o
--

1

2

"

3

5

19. DÎMBOVIŢA

6
Studiu privind ansambi uri le de
arhitectură

20. DÎMBOVIŢA

Mun.

TÎRGOVIŞTE

Ansamblul
curţii domneşti: Turnul
Chindiei
Biserica
domnească

22. DÎMBOVIŢA

24. DÎMBOVIŢA

Sec. XV

Muzeul Jud.
Dîmboviţa

15831585

Muzeul Jud.
Dîmboviţa

28. PRAHOVA

Nu a fost
predat
(28 ianuarie)
încă

12.1991

Expertiză
tehnică

ARA Buc.

Predată,
avizată

Expertiză
tehnică

ARA Buc.

Predată,
avizată

Foto releveu faţade
centru vechi

ISPCE
termen 02.1992

Capela familiei Ion Ghica
Ansamblul
Palatului
lui Constantin Brâncoveanu

1869

Academia
Română

$f. sec.
XVII

Muzeul Jud.

Consol idarerestaurare
Restaurare

Dîmboviţa

Studiu privind ansamblurile de
arhitectură
şi delimi-

27. PRAHOVA

Instit. Proiectări
Judeţean, termen

Tîrgovişte

Sat GHERGANI
Corn. RĂCARI
Sat POTLOG!
Corn. POTLOG!

25. PRAHOVA

26. PRAHOVA

9

8

şi delimitarea zonelor rezervate

21. DÎMBOVIŢA

23. DÎMBOVIŢA

7

Oraş CÎMPINA

Sat TÎRGUŞORUL
VECHI
Corn. TÎRGUŞORUL VECHI
Oraş URLAŢI

«Casa cu
Grifoni »
Bd. Culturii
nr. 18
Ruinele bisericii fostei mănăstiri Tîrgşor
Conacu I Bel lu

Sf. sec. XIX

1661-1672

DMASI

Primăria

Academiei

tarea zonelor rezervate
Consolidarerestaurare
Consolidarerestaurare

FAMADO
În lucru (nu
s-a dat curs
contractului
de cercetări
arheologice
de către
Muzeu I Jud.)
Predat avizat

Arh. Cornel
Ionescu

CONSPROIECT
SA, Ploieşti
arh. C. Hoinărescu

CONSPROIECT CORECO
SA
ROMCONSTRUCT

Proiect predat
şi avizat,
execuţia

în

curs
În lucru

Română-lnstit.

Sec. XIX

de Arheologie
Muzeul Jud.
Prahova

http://patrimoniu.gov.ro

Intervenţie

Contract semnat, lucrări le

urgentăacoperiş

înceapă

CO REC O

urmează să

o

29. CĂLĂRAŞI

Corn . FUNDENI
Corn. FUNDENI

31. CĂLĂRAŞI

Corn . FUNDENI

33. CĂLĂRAŞI
34. CĂLĂRAŞI
35. CĂLĂRAŞI
36. GIURGIU

Corn. FUNDENI
Corn. CĂSCJOARELE
Corn. ŞOLDANU
Corn.

ŞOLDANU

41.

IALOMIŢA

Studiu delimitare
zone istorice
Corn. CĂLUGĂRENI
Studiu delimitare
zone istorice
Studiu delimitare
zone istorice
Sat CRĂSANI
Corn . CRĂSANI
Sat HAGJEŞTI
Corn. HAGIEŞTI
Sat HAGIEŞTI

42.

IALOMIŢA

Sat CRĂSANI

37. GIURGIU
38.

IALOMIŢA

39.

IALOMIŢA

40.

IALOl'11ŢA

43. TELEORMAN

44. TELEORMAN

Mănăstirea

1646

s
Parohia

7

6

Cercet . arhg.

Delimitare zone
istorice
Oraş ALEXANDRIA

Mănăstirea
Plătăreşti
Mănăstirea
Plătăreşti

1646

Parohia

1646

Bis. Sf.
Andrei

1732

Parohia
Parohia
Parohia

Frunzăreşti
Mănăstirea
Cătălin
Mănăstirea
Negoeşti

Sec. XVII

Parohia

Proiect cons.
restaurare
Cercetare
parament

M. Neagu

Val. predat

Prof. M.
Smigelschi
Ionescu

Predat

parţial

Predat

parţial

M. Neagu

În curs de
predare

Jos
Muzeul

Venera

Predat

Naţional

Rădulescu

Sec. XVII

M ~ n:istirea
Negoeşti

Sec . XVII
1913

Parohia
Parohia
Primăria

1824

Conac Marghi Io- Sec. XIX
man
Conac Marghi Io- Sec. XIX
man
Schitul Balaciu 1824

Mănăstirea
Primăria

Primăria
Mănăstirea

Crişan

Muzeul
Dunării

Cercetări

Muzeul

arhg.

Dunării

Proiect
conservarerestaurare
Proiect
recons.
Studiu

Schitu I Balaciu

Ionescu

Cercetări

arhg.

Jos

LUMPS

arhg.
Cercetări

9

8

Muzeul
Dunării

Plătăreşti

30. CĂLĂRAŞI

32. CĂLĂRAŞI

4

3

2

f

de

de

jos
IPJ-Prahova

Banu
Basarab
C.

Predat

Hoinărescu

Marmura

lng. Popescu

Predat

IPJ-Giurgiu

E. Negulescu

Predat
ln curs

Hariton

V. 139800

Cişmigiu
lng. Mihăilă

dă

Studiu
IPJ - Ialomiţa
Proiect conser- PERS-BUC.
vare, restaurare
Proiect conservare-restau rare
Interv. urgentă SC PopeştiLeordeni
Conservare
restaurare

MARCCiomîrtan

JPJ Alexandria
Şc.

Gen. 5

1894

Primăria

Predat parţi al

Se preîn 1992
Anulat

V. 3665318
1992

Exp.

tehnică

Predat

SCALA
Bucure şti

45. TELEORMAN

Oraş

ALEXANDRIA

~c.

Gen. 5

1894

Primăria

Cons. -rest.

Predat

SCALA
Bucureşti

46. TELEORMAN

Sat GROSENJ

Şcoala

Veche

1840

Primăria

Expert.

tehnică

Predat

SCALA
Bucureşti

47. TELEORMAN
48. TELEORMAN

_.
ow

49. BRĂILA

Sat SERICU
Corn. SERICU
Corn . PLOPII

SLĂVITEŞTI
Oraş BRĂILA

Şcoala

Veche

Sec. XIX

Primăria

Exp.

tehnică

Da

SCALA
Bucureşti

Mănăstirea
Plăviceni

Sec. XVII

Cetate

Sec. XI - XVI

Primăria

Primărie
Brăila

Proiect cons.
restaurare
Cercetare
arheologică

arh. I. Cândea

http://patrimoniu.gov.ro

Predat

LUMPS

-

-

parţial

10.1991

......
o
.....

o

---

50. BRĂILA

Sat MAXINENI
Cam . MAXINENI

51 . BRĂILA

Oraş BRĂILA

52. BRĂILA

Oraş BRĂILA

53. BRĂILA

Oraş BRĂILA

54. BRĂILA

Oraş BRĂILA

55. BRĂILA

Oraş BRĂILA

56. BRĂILA

Oraş BRĂILA

„

3

l

f

1637-1638

Biserica

s
Parohia

arheologică

Sf. Ioan

arhg. I. Cândea
Muzeu Brăila
Consolidarerestaurare

Inc. sec . XX

Primărie
Brăila

Sec. XIX

Primărie

(adminis-

IX-1991

Consolidarerestaurare

So ce vi I Brăila
ing. N. Preda

-

03.1992

Conso Ii darerestaurare

So ce vi I Brăila
ing. N. Preda

-

1992

Consolidarerestaurare

REM O N Buc .
arh . C. Carp
ing. V. Carp
PRODOMUS
SA Brăila
IPJ-Brăi la
PRODOMUS SA

-

04.1992

traţie

A doua jum. Primărie
a sec. XIX (administraţie

Primărie

Sf. sec .
XIX

-

-

-

Structural
IMEX Buc.
ing. Toma C.

Muzeu)

Muzeu)
Prima jum . Parohia
a sec. XVIII

Biserica Sf.
Arhanghel
Mihail
Case, str.
Eminescu

9

8

-

Cercetare

Naşterea

Liceu I
Murgoci
str. Călăraşi
nr. 1
Muzeul de
Istorie
str. Belvedere
nr. 1
Casa Perpessicius, str.
Cetăţii, 70

7

6

-

Restaurare conservare
Studiu deIimitare
zone istorice

Brăila

Comisia z:onall Oltenia

!':.~ :

JUD .

o

1

1.

DOLJ

LOCALITATEA

PERIOADA
DE CON-

OBIECTIV

PROPRIETAR

STRUCŢIE

l

-„

3

5

Detaliu sistematizare zona
Han Hurez-Han

FELUL
INTERVENŢIEI

6

PROIECTARE

7

EXECUŢ I E

OBSERVAŢII

8

9

PROIECT
Craiova

1991

PROIECT
Craiova

1992

Puţureanu

2.

DOLJ

Craiova
delimitare zone rezervate - jud. Dolj

~tudiu

http://patrimoniu.gov.ro

Nr.
crt.

JUD :

o

t

1.

DOLJ

2.

DOLJ

3.

DOLJ

4.

DOLJ

5.

DOLJ

6.

DOLJ

LOCALITATEA

-

OBIECTIVUL

2

PERIOADA DE
CONSTRUCŢIE

„

3

Sat COŞOVENI
Corn. COŞOVENI
Corn. BRABOVA

Conacul
Nicolau
Cula lzvo·
ranu Geblescu
Sat CERNĂTESCU
Cu la CernăteşCorn . CERNĂTESCU tilor
Oraş FILIAŞI
Mausoleul
familiei
Fi Iişanu
Sat COŢOFENll
Curtea CoDIN FAŢĂ
ţofeni lorCorn. ALMA]
Conacul
Mun . CRAIOVA
Casele

Sf. sec. XVIII
(1797 -1798)
Sec. XVIII
Sec. XVIII
Sec. XIX
Sec. XVII
Sec. XVII

DOLJ

Mun. CRAIOVA

Casa

Sec. XIX

Primăria
Coşoven i
Primăria
Primăria
Cernăteşti
Primăria
Filiaşi
Primăria
Coţofeni

Ministerul
Culturii
Palea Ion

MEHEDINŢI

Sat CERNEŢI
Corn. CERNEŢI

9.

MEHEDINŢI

Sat GURA
MOTRULUI
Corn. BUTOIEŞTI
Polata

10.
11.
12.

GORJ

Sat CARTIU
Corn. TURCINEŞTI

GORJ

13.

GORJ

14.

VÎLCEA

15.

....
o

GORJ

VÎLCEA

BERISLĂVEŞTI
FEDELEŞANI

VENŢIEI

Sec . XVII
Bis. Sf. Treime
a fostei Mănăstiri Cerneţi
Sec . XVII
Mănăstirea
Gura Motrului

xv

Casa Cartianu

Sec. XIX

Consolidare

PROIECT
Craiova

1992

PROIECT
Craiova
PROIECT
Craiova
SCALA Buc.
IPM
Tr. Severin

1992

reparaţii
Reparaţii

consolidare
Consolidare

Mitropolia
Olteniei

Consolidare
restaurare

ISPIF

Cercetare
arhg.

V.

Intervenţie

REST OR
Vîlcea

DMASI

9

1992
1992
1992
1992

1992
terminat
1991
1992
1992

Bucureşti
Rădulescu

V. Rădulescu
Muzeul Naţienai de Istorie
REST OR
Vîlcea

Tncheiat 1991
1992
1992

URBIS' 90
Bucureşti

Încheiat
1991

ROMPROIECT
Bucureşti

Sec. XVIIXVIII

Parohia

Sec. XVII

Parohia

Cercetare
arhg.

lăveşti

Fostul Schit

OBSE VATll

8

PROIECT
Craiova
PROIECT
Craiova
PROIECT
Craiova
PROIECT
Craiova

Consolidare
restaurare

-

EXECUŢIE

Consolidare
restaurare
Consolidare
restaurare
Consolidare
restaurare
Consolidare
restaurare

urgentă

Studii del imitare zone
rezervate
Gorj
Studii renovare urbană
Tîrgu Jiu
Fosta Mănăsti re Beris-

7

Primăria

Sec. XIV-

Ruine medievale

PROIECTARE

6

reparaţii
Expertiză

Coţofeanu

8.

FELUL INTER·

5

Brabova

Băniei

7.

PROPRIETAR

Fedeleşani

VI
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Cercetare
arhg.

Sergiu
Muzeu
Sergiu
Muzeu

Purece
Vîlcea
Lurece
Vîlcea

1991
1991

.... o
~
16.

1

VÎLCEA

3

2

Sat ROMANI
Oraş HOREZU

Mănăstirea

4

Sec. XVII

Horezu

5

Episcopia
Rîmnic

7

6

Consolidare
restaurare
paraclis
Interv. urgen-

Bucureşti

ACS

-

tă pictură

9

8

- „

"

1992

°CERIC
Bucureşti

1991

pridvor biserică

17.

VÎLCEA

18.

VÎLCEA

19.

VÎL CEA

Sat BISTRIŢA
Corn. COSTEŞTI

Mănăstkea
Bist riţa

Sec. XVIXIX

Episcopia
Rîmnic

Studiu
teren
Consolidare
restaurare
ChitH

- _.,:::. 1)<2,~ :~ucu r_e1ţi

'

'

.

Studii
delimitare
zone rezervate
Sat FRîNCEŞTI
Corn. FRîNCEŞTI

Mănăstirea

Sec. XVII

Dintr-un
Lemn Stăreţia (Casa

Episcopia
Rîmnicului

Consolidare
restaurare

1992 .

--

ACS

REST OR
Vîlcea

1993

IPJ . Yîlcea

1992

Bucureşti

Continuă

1992

stăreţie

Studii teren

ACS

Bucureşti

Continuă

Domnească)

20.

21.
22.
23.
24.

25.

VÎLCEA

VÎLCEA

Sat CREMENARI
Corn. CREMENARI

Oraş

CĂLIMĂNEŞTI

1992

Biserica
Sec. XIX
«Intrarea
în bis. a
Maicii Domnu lui»
Mănăstirea Cozia Sec. XVIII
Bolniţa mănăs-

Părohia

Episcopia
Rîmnicului

tirii
VÎLCEA
VÎLCEA
VÎLCEA

Sat BERISLĂVEŞTI
Mănăstirea
Corn. BERISLĂVEŞTI Berislăveşti
Sat FESE LESO IU
Corn. DĂEŞTI

Expertiză
tehnică ·

SCALA Buc.

Consolidare
restaurare

SCALA Buc.

Consolidare

INCO Buc.
(ing Cişmigiu
Alex.)

turlă
Interven ţie
urgentă

Sec. XVIII

Parohia

Cercetare
arheologică

Sec. XVII

Parohia

Cercetare
arheologică
Intervenţie
urgentă

VÎLCEA

Sat FEDELEŞOIU
Corn. DĂE"ŞTI

Sec. XVII

Parohia

Cercetare
arheologică

Consolidare
restaurare

-

Predat ·1991
1991

REST OR
Rm. Vîlcea
Muzeul
jud. Vîlcea
Muzeul
jud. Vîlcea
REST OR
Rm Vîlcea
Muzeul
jud. Vîlcea
REST OR

1992
1992
1991
1991

Turn
ziduri
1992
Incintă '91
Casa
Domnească

1992

http://patrimoniu.gov.ro

Com is ia
Nr .
crt.

JUP.

LOCALITATEA

2.

3.

PERI O APA
PE CON -

Transilvania de Est

PROPRIETAR

STRUCŢIE

o
1.

OBIECTIV

zonală

2
BISTRIŢA

BISTRIŢA

BISTRIŢA

Sat TARPIU
Corn. Dumitra

„

3

Sec. XIV

Biserica

s
Bis.

Ortodoxă

Evanghelică

Biserica
Evanghelică

Sat TARPIU
Corn. Dumitra

Evanghelică

Biserica

Bis.

Ortodoxă

Bis .

Ortodoxă

Săpături

Intervenţii
urgenţă

Bis .

Ortodo xă

Conso Iidare
arh it., expertiză tehnică

4.

BISTRIŢA

5.

BISTRIŢA

6.

BISTRIŢA

Sat TARPIU
Corn. Dumitra
Sat JELNA
Corn. BUDACU
DE JOS
Sat ŞIEU MAGHE-

Biserica
Evanghe Ii că

Sec. XIV

Biserică
Evanghel ică

Sec. XIII

Biserica

RUŞ

Evanghelică

Sec. XIII XIV

Conservare
restaurare

Biserica

Săpături

Evanghelică

arheologice

Biserica

lntervenţi

Ortodoxă

urgenţă

i de

Corn. SIEU MAGHERUŞ .
7.

8.

9.

10.

BISTRIŢA

BRAŞOV

BRAŞOV

BRAŞOV

Sat ŞIEU SFÎNTU
Corn. ŞINTEREAG
Sat FELDIOARA
Corn. FELDIOARA

OBSERVAŢII

8

9

Rădulescu
Muzeu de
12.1991 -termen Istorie Bistriţa
G Rădulescu
ARMl-Bistrita
ARM!
Ionescu § Cr işan, BISTRIŢA
termen 12.1991
Ionescu§ Crişan
ARM Ionescu§ ARM!
Crişan, termen
06.1991
ABF-FABINI,
termen 02.1992
Rădulescu
Muz Ist.
termen -1992
Bistriţa
G Rădulescu
Radu Simina
0

Bistriţa,

termen 05.1991
Biserica de
lemn «Sf.
Dumitru»

Sec. XVIII

Biserica

Sec. XIIIXVI

Evanghelică
şi Cetate

Sat BRAN
Corn. BRAN

Castel

BRAŞOV P-ţa

Case

Biserica
Ortodoxă

Sfatului nr.15 - 16

.....

EXECUŢIE

7

de
Sec. XIV

PROIECTARE

6
arheologice

Sec. XIV

Sat TARPIU
Corn. Dumitn

FELUL INTER·
VENŢIEI

11.

BRAŞOV

Oraş BRAŞOV

Str.

12.

BRAŞOV

Oraş BRAŞOV

Zone rezervate

Primărie

Conservarerestaurare

Radu Simina
ARM !
termen-07.1991

Săpături

Radu Popa
Radu Popa
termen-08.1991

arheologice

Sec. XIV-

Casa de

XX

Cultură şi
Creaţie
Braşov

Sec. XVI

Muzeul de
Etnografie

BARIŢIU

o

.....i
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lntervenţi i
urg. cercetare,
restaurare

Cercetare restau rare

PRODOMUS
L Bi lciurescu
termen
15.05-1992
PRODOMUS

Studiu de
impact

URBIS 90
termen 02.1991

Studiu de
delimitare a
zonelor pro- _,
tejate

« PROIECT » BV
termen 12.1 991

.....

o00

o
13.

1
BRAŞOV

Castelul
Bethlen cu
incinta for-

Sat RACOŞ
Corn. RACOŞ

s

4

3

2

Primărie

1664

Intervenţie

de

tificată

14 .

BRAŞOV

Bastionu I
lor

Oraş BRAŞOV

Brădiceanu

1573

Ţesători

Tiberiu

Cercetare

-

lnterv. de

-

Reactualizare
lucrări de
rest. şi amenajare
Săpături arhg.

urgenţă

nr. 8
Sec. XIV - XVII

16. SIBIU

Oraş

Biserica
Azilului

Sec. XIII XIV

Mitropolie

17. SIBIU

Oraş SIBIU
P-ţa MARE, nr.
Oraş MEDIAŞ

Casa Haller

Sec. XV-

Mitropolie

Fortificaţii

Sec. XV

Primărie

Săpături

Primărie

arheologice
Consolidare
restaurare

BRAŞOV

SIBIU

-

« PROIECT» BV MAXIMLX
termen 1993
Braşov

urgenţă

Oraş FĂGĂRAŞ

15.

8

7

6

Coop. meşteşugăre ască
«SOLIDARIT ATEA » Rîşnov
termen 05.1992
CERIC
termen 12.1991
Termen
09.1991

Muzeul Brukenthal, Petre
Beşliu

18.SJBIU

1O
medievale

19 . SIBIU

Oraş MEDIAŞ

Fortificaţii

Sec. XV

medievale
20 . SIBIU

Oraş MEDIAŞ

Zone rezervate

21. HARGHITA

Sat DAIA
Corn . ULIEŞ
Sat DAIA
Corn. ULIEŞ

Biserica

22. HARGHITA

Releveu

Sec. XV

Reformată

Biserica

Studiu de
delimitare
Consolidare

Reformată

Biserica

Sec. XV

Reformată

Documentaţia
intervenţiei

ABF. FABINI
termen 02.1992
P. Beşliu
termen 11.1991
PRO ARH
Sibiu
termen 10.1991
IPJ Sibiu
termen 12.1991
AX SRL, CO
termen 08.1991
Peter Pall

de consolid.
23 . HARGHITA

Sat ARMĂŞENI
COM. CIUC
SÎNGEORGIU

24. HARGHITA

25 . COVASNA

26. COVASNA

pictură

Biserica
romano-

Sec. XIII-

xv

catolică

Zone rezervate

Sat ARCUŞ
Corn. VALEA

Cetate

să-

tească,

cu

CRIŞULUI

Biserica

Sat CHILIENI
Corn. SF.
GHEORGHE

unitariană

Sec. XVII

unitariană

Biserica

1495
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Studiu geotopo releveu
Studiu de
delimitare
zone rezervate
Studiu istoric, consolidare
restaurare
Consolidare
restaurare

Proiect
Covasna
termen 08.1991
IPJ M. Ciuc
termen 12.1991
«PROIECT»
Covasna lnstit.
de Istoria Artei
Cluj, termen
12.1991
«PROIECT»
Covasna termen
12.1991

Muzeul Brukenthal P. Feşi iu

'

o

1

27. COVASNA

2
Sat MARTANUŞ
Corn. BRETCU

„

3

5

1796

Biserica
ortodoxă

(Adormirea
Maicii Domnu lui)
Zone reiervate

28. COVASNA
29.

MUREŞ

Oraş SIGHIŞOARA

30.

MUREŞ

Oraş SIGHIŞOARA

31 .

MUREŞ

Oraş SIGHIŞOARA

32.

MUREŞ

Oraş SIGH I ŞOARA

Sighişoard

6

1

Studiu istoric consol idare restaurare

lnstit. Ist.
şi Artă Cluj
termen 12 .1991,
«PROIECT»
Covasna termen
12.1991
«PROIECT»
Covasna termen
06.1991
IPJ Mureş
07.1991

Delimitare
zone rezervate
Studiu de
revitalizare
urbană studiu
topo 1/0000
Studiu sociologic,
Studiu geotehnic
Relevee 4
case
Expertiză
tehnică

....o

'°
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Ad r iana Rusu
termen 09.1991
ISPIF
termen 12.1991
lnstit. de Arhitectură« I. Mincu» termen
11.1991
PERS termen
08.1991

8

9

.....
....

Comisia

zonală

T ransilvania de vest

o

Nr.
cr t.

JUD.

LOCALI TATEA

o

1

2

1.

CLUJ

Oraş

2.

CLUJ

SOMEŞU

3.

CLUJ

MĂNĂSTIREA

Castelul Korniş Sec. XIX

4.

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

Turnul eroitori lo r

OBIECTIV

„

3

TIGSOR

RECE

DATARE

PROPRIETAR

s

Sec. XVII

Biserica de
lemn Sfinţ ii
Arhangheli

VENŢ I EI

6
Proiect
de consolidare
restaurare
Proiect
de con·
solidare
consolidare
Proiect
consolidare

Sec. XVIII
Biserica de
lemn « Pogorîrea Sf. Duh »

Sec. XVXVII

·FELUL INTER·

PRO I ECTARE

7

EXECUŢIE

8

OBSERVAŢII

9

ACS Cluj
20.12.1991

-

Predat

ACS Cluj
20.12.1991

-

Predat

REMON Buc.
15.04.1992

-

Predat faza
I, avizată
Comandă in-

Primăria
m un icipală

tervenţie
urgentă

s.

CLUJ

CLUJ

Studiu de
delimitare
a zonelor
istorice
şi a rezer-

..

Proiect
IPJ - Cluj
20.07.1991

« CLI O - SRL »
Predat ,
avizat

vaţiilor

de arhitec·
tură

6.

CLUJ

BERINDU

7.

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

8.

CLUJ

CLUJ -NAPOCA

9.

CLUJ

BERINDU

Biserica de
1752
lemn « Înălţarea Domnului» zisă
„ din deal"
Turnul
Sec. XVcroitoriXVII
lor
Studiu de delimitare a zonelor
istorice şi a rezervaţi i lor de

Proiect
cons.+rest.

ACS - CLUJ
20.12.1991

Primăria
municipală

Predat

Comandă intervenţie urgentă

Proiect IPJ
Cluj - 20.07.'91

« CLIO-SRL »
Predat, avizat

arhitectură

Biserica
de lemn

1752

«Înălţa-

rea Domnu lui»
zisă « din
deal»
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Proiect
cons.+
rest.

ACS - CLUJ
20.12.1991

Predat

o

1

10.

CLUJ

2
CLUJ-NAPOCA

4

3
Piaţa

Vestigii
romane,
sec. 11-111

Muzeului
11.

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

5

Palatul
Banffy
(Muzeul de

1774-1785

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

13.

ALBA

ALBA-I ULIA

Prefectură

14.

ALBA

SARO

reformată

Proiect predat,
în execuţie

CLIO

În execuţie

ABROM Alba Iulia
1992

În execuţie

În execuţie

IPJ Alba-

ABROM
Alba Iulia
1992
20.02.1992

Studii de
revitalizare

«LE» - Alba
Iulia 15.02.'92

Predat faza I,
avizat

IPC Cluj+
I. Arh. Cluj
20.12.1991
l.P. Alba-Iulia
(întrerupt)
ABROM Alba
Iulia -1992

Predat, avizat

gică

Proiect
ţie urgentă acoperiş
Intervenţie
urgentă, 1992

Cercetare,
proiectare,
execuţie

Sec. XVXVIII

Intervenţie
urgentă

acoperiş

15.

ALBA

ALBA-IULIA

Executant, nepredat raportu I
de săpătură

interven-

Sec. XVMuieul FarXVIII
maciei (str.
Gh. Doja nr. 1)
Fosta
Sec. XVIII
(str. Bibliotecii nr. 7)
Biserica

9

Muzeul de
Istorie al
Transi Ivan iei
20.12.1991
IPJ Clui+ Execuţie
CLIO - SRL

acoperiş+

Artă)

12.

Cercetare
arheolo-

8

1

6

Studiu de
delimitare
a zonelor
istorice
şi a rezervaţiilor de
arhitectură

din localijude-

tăţile
ţului

16.

ALBA

ALBA-I ULIA

Cetatea
Alba Iulia

Sec. XVIII

17.

ALBA

VÎNTU DE JOS

Castelul
Martinuzzi

Sec. XVIXVIII

18.

ALBA

SINCRAI

19.

ALBA

ALBA-I ULIA

Castelul
1805
Kemeny, anexe
Palatul
Sec. XVII
Apor (str.
Bibliotecii
nr. 5)
Biserica de
1753
lemn Sfinţii
Arhangheli
Biserica de
Sec. XVIII
lemn Adormirea
Maicii Domnului

urbană

Releveu şi
cercetare
arheologică

............

20.

SĂLAJ

DOMNIN

21.

SĂLAJ

ST ÎN A
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Restaurare
Cercetare,
proiectare,

ARMI

BISTRIŢA Continuă

În execuţie

în 1992

intervenţie
urgentă

Proiect
consolidare+
restaurare
Proiect
conservare
restaurare

URBIS '90
4.10.1991

Predat,
avizat

URBIS '90
29.11.1991

Predat,
avizat

......
......

IV

o

f

22. SĂLAJ

MOI GRAD

23. SĂLAJ

INĂU

24. SĂLAJ

DOBA

2S. SĂLAJ

NOTIG

26. SĂLAJ

SOLOMON

27.
28.
29.
30.

31.

MARAMUREŞ

MARAMUREŞ

MARAMUREŞ

MARAMUREŞ

MARAMUREŞ

ARDUZEL
BUZEŞTI

RĂZOARE

LĂPUŞ

BERCHEZOAIA

„

3

2

5

Oraş roman
11-111
Parolissum: amfiteatru roman

6
Muzeul jud.
de Istorie
şi Artă Zalău

Biserica de lemn 1832
Sf. Arhangheli
Biserica de lemn Sec. XVI I
Sf. Arhangheli
Biserica de lemn 1842
Sf. Voievozi

Proiect
cons,+ rest.
Proiect
cons.-rest.

Bisericadelemn Sec. XVIII
Adormirea Maicii
Domnului
Biserica de lemn 1650
Sfinţii Arhangheli
Biserica de lemn 1799
Sfinţii Ar hangheli
Biserica de lemn 1700
Sfinţii Arhangheli
Biserica de lemn 1697
Adormirea Maicii
Domnului
Sec. XIIICetatea
Chioarului
XVIII

Execuţie

Execuţie

Proiect
consolidare
restaurare
Proiect
consolidare
restaurare
Proiect
conservare
restaurare
Proiect
conservare
restaurare
Comandă cercetare arheologică

32. SATU MARE

CAREI

Castelul Karoly

Sec. XVIIIXIX

27.06.1991
Proiect
de i ntervenţie urgentă
la acoperiş

33. SATU MARE

SOCONZEL

34. HUNEDOARA

ORĂŞTIE

Biserica de
lemn Sfinţii
Arhangheli
Cetatea
Orăştiei

35. HUNEDOARA

VEŢEL

Oraşul

roman

Sec. XVIII

Proiect de
consolid.
restaurare
Cercetare

Sec. XIVXVI

arheologică+

Sec. li-IV

proiect consolidare+
restaurare
Cercetare
arheologică

Micia
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7
Cercet. arhg.+
(consolidare
ruine)
URBIS '90
4.10.1991
URBIS '90
1.11.1991
Taina Lemnului - Maramureş 1992
Taina Lemnului - Maramureş 1992
«CERIC»

8

9

termen 1993

execuţie

În execuţie

Predat,
avizat
Predat,
avizat

În execuţie
Predat

Bucureşti

25.11.1991
«CERIC »

Predat

Bucureşti

25.11 .1991
« CERIC »

Predat

Bucureşti

25.11 .1991
«CERIC»

Predat

Bucureşti

25.11.1991
Muzeul Jud.
de Istorie
Maramureş

«SIGMA Pn »
Satu Mare
25.12.1991

Predat,
avizat,
achitat

« CRIS-COSTINEMIL» Baia
Mare 20.12.'91
« ASAR » Deva15.05.1992

Predat,
achitat,
avizat
Predat
parţial
şi avizat
parţial

Muzeu I Naţional
de Ist . Bucureşti 1 .11.1991

Executat,
avizat

o

f

36. HUNEDOARA

2

LESNIC

...

3

Biserica
Sfîntul
Nicolae

Circa 1400

Biserica
Adormirea
Maicii
Domnului

Sfîrşitul

5

7

6

8

'

Comandă
pictură

UAPfiliala
Timişoara

37. HUNEDOARA

CRISCIOR

38. HUNEDOARA

HUNEDOARA

39. HUNEDOARA

LĂPUGIU DE JOS

40. HUNEDOARA

BRETEA
MUREŞEANA

41. HUNEDOARA

LUNCA

42. HUNEDOARA

DEVA

Biserica
de lemn
Adormirea
Maicii
Domnului
Biserica de
lemn Sfîntul
Dumitru
Biserica :le
lemn Adormirea Maicii
Domnului
Teatrul

Proiect
consolidare
restaurare

REMON Buc.
30.01.1992
UAP - fii.

pictură

Timişoara

Studiu de
delimitare
a zonelor
istorice şi
a rezervaţii lor
de arhitectură
Proiect cons.+
rest.

IPJ Hunedoara
25.12.1991

Predat,
avizat

« PERS» Buc.
15.10.1991

Predat,
avizat

Sec. XVII

Proiect cons.+
rest.

PERS
15.10.1991

Predat,
avizat

Sf. sec. XVI I

Proiect cons.+ «PERS»
15.10.1991
rest.

Predat,
avizat

1911

Intervenţie

sec. al XIVlea

Sec. XVIII

aco-

orăşenesc

urgentă

Castelul Bethlen Sec. XVI(Magna Curia) XVIII
B-dul 1
Decembrie 1918

Intervenţie

Predat
pictură

1992

METAL EXPRES
Deva - 1992

execuţie

În

METAL EXPRES
Deva

execuţie

periş

43. HUNEDOARA

DEVA

.....
......

w
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urgentă

În

Viaţa

ştiinţifică

TINERETUL ŞI PATRIMONIUL

Din dorinţa de a contribui la
procesul de salvare, apărare şi
valorificare a monumentelor şi
siturilor istorice din România, un
grup de studenţi din anul li al
Facultăţii de istorie din Universitatea Bucureşti a luat iniţiativa
constituirii Asociaţiei TINERETUL
ŞI PATRIMONIUL. Gîndită ca o
viitoare posibilă filială română
a
cunoscutei
JEUNESSE
ET
PATRIMOINE INTERNATIONAL,
această asociaţie sub
patronaju I
Comisiei Naţionale a Monumente·
lor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice şi Direcţiei Monumentelor,
Ansamblurilor şi Siturilor Istorice,
urmează a desfăşura o activitate
cultural-educativă,
ştiinţifică;

pedagogică

şi

principalele sale obiective sînt sensibilizarea opiniei
publice faţă de starea actuală a
monumentelor şi siturilor istorice

prin toate mijloacele la care va
avea acces. Susţinînd şi promovînd
participarea concretă a tinerilor
la activităţile de cercetare (arheologică, istorică, arhitecturală, artistică), restaurare, conservare şi
punere în valoare a monumentelor,
asociaţia speră totodată să-şi aducă

o importantă contribuţie la formarea viitoarelor generaţii de specialişti în acest domeniu de activitate.
Conform statutului, din asociaţie poate să facă parte orice tînăr
care se angajează să acţioneze în
sensul celor de mai sus; întreaga
activitate este coordonată de un
Consiliu de administraţie, compus
dintr-un preşedinte (studentul Şte
fan Petre), vicepreşedinte (studentul Aurel Trandafir), un secretar general (studenta Emilia Ciurea) şi doi membri (studenţii

1H
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Szocs Daniel şi reprezentantul
DMASI).
Organizarea activităţilor ştiinţi
fice, desfăşurate sub înaltul patronaj al CNMASI, este realizată de
către un Consiliu ştiinţific condus
de un secretar (studenta Cristina
Ion).
Fondurile necesare desfăşurării
activităţilor Asociaţiei se vor constitui din donaţii publice şi private
precum şi din cotizaţiile membrilor, sau din sume obţinute de
aceştia pentru diferite prestaţii.
În viitorul apropiat Asociaţia
TINERETUL ŞI PATRIMONIUL îşi
va constitui f1 liale în toate centrele
universitare din ţară, pe lîngă
Facultăţile de istorie, istoria artei
şi arhitectură, mărindu-şi astfel
considerabil sfera de acţiune.
ŞTEFAN

PETRE

Rece n zi i,

prezentări

AVENTURI ÎN ORIENT
* ADRIAN -SILVAN IONESCU .
Bucu reş t i,

Artă şi do cument. Arta docu ment ori stică
Colecţia« Curente şi sinteze », 53 .

in Romdnia secolului al XIX -iea,

Editura Meridiane , 1990,

« Ajungînd la locul nostru de
refugiu, am descoperit că era o
mizerabilă colibă de lemn. înconjurată de o palisadă dărăpănată,
plină de călători, bagajele , ~aii. lor
şi o turmă de oi ( ... ) lna1nte
de a ne retrage la odihnă am luat
măsuri de precauţie ca nu cumva
vreun lup singuratic să ne facă _o
vizită în timpul nopţii ( ... ) ln
sfîrşit, şi-a făcut apariţia un jupîn
puternic,' probabil comandantul,
care, după ce a făcut o recunoaş
tere asupra poziţiei noastre şi fiind
fără îndoială puternic tentat de
oile ce behăiau şi caii ce nechezau
( ... ), s-a avîntat curajos înainte,
urmat de întregul grup, şi cu un
asalt au încercat să sară palisada
( ... ) Doi sau trei au reuşit să se
caţere pe gard, de unde însă au
fost imediat expediaţi peste el
de armele noastre şi lungile cuţite
şi securi ale tovarăşilor noştri de
luptă, spre a fi devoraţi de fîrtaţii
lor flămînzi ( ... ) ».
Descrierea
aparţine căpitanului englez Edmund Spencer şi reprezintă doar
una din aventurile (de data aceasta
terminată cu bine pentru plimbă
reţi) prin care puteau trece cei
atraşi de alte meleaguri.
Să vedem cîte ceva din ceea ce
ţi se mai putea întîmpla: să te
îmbolnăveşti de frigur i, ca universitarul de la Cambridge
Edward Daniel Clarke ; să fii şicanat
la graniţă. ca James Henry Skeene
(«A izbucnit o mare exclamaţie
cînd au fost descoperite cele cîteva
desene grosolane ale
mele ;
evident, trebuia să fiu un spion
militar căci toate subiectele erau
castelele şi ortăreţele »):în pericol
de a fi arestat, ca George Edwards
Hering, sau chiar arestat de «vigilenţii» paznici ai hotarului, ca
Theodore Valerio; sau să fii
bruscat. din prea multă curtoazie,
ca Sir Robert Ker Porter («Spre
marea mea sui-priză, părăsind salonul [după o audienţă la domnitor], m-am găsit deodată apucat
de braţe şi umeri ( ... ) Astfel am
fost imediat grăbit de mulţimea
(„ .) de servitori vulgari, care pur
şi simplu m-au îmbrîncit tot drumul spre marea intrare a palatului;

astfel legat de mîini şi înălţat în
aer ( ... ) am fost imediat împins
înăuntru [în caleaşcă] cu aşa puţină
atenţie pentru protecţia picioarelor şi mîinilor mele de parcă cei
ce mă aduseseră ar fi îndesat un mă
nunchi de vreascuri într-un cuptor») .
Cartea lui Adrian-Silvan Ionescu
ne prezintă pe aceşti căutători de
noi tărîmuri, care, fie din pasiune,
fie cu treburi oficiale, au străbătut
pămîntul românesc în secolul trecut, lăsîndu-ne prin pana, dar mai
ales prin desenele lor, imaginidocument mai mult sau mai puţin
exacte, în funcţie de instruirea şi
talentu I fiecăruia.
Fie că sînt englezi, francezi, de
limbă
germană,
pămînteni
sau
«naturalizaţi» (Henri Trenk), fie
că sînt medici, pastori, profesori,
fie că sînt civili sau militari (de
fapt astfel e structurat materialul),
fie că sînt pur şi simplu « gentlemen » (James Henry Skeene), fie
că îşi execută singuri
lucrările
sau nu, cu toţii au de trecut
dificilu I examen a I transportului
prin ţară - de fapt una din cele
mai palpitante aventuri ale acestor
«curioş i »-cu formidabila
sau
mai curînd groaznica (după cei ce
lată
au folosit-o) « keroutza ».
două mărturii edificatoare: William Macmichael: «Unul dintre
servitorii noştri mai călătorise în
Moldova şi vorbea în aşa termeni
despre viteza cu care mină poşta
lionii ( ... ) încît ne făcea să privim
cu ochi temători la starea nefericitului nostru bridgkas ( ... ) Conductorul nostru ( ... ) cu greu a
putut fi con vi ns să facă un compromis pentru noi mergînd într-un
trap iute. Viteza lui obişnuită, un
galop întins, ar fi sfărîmat vehiculul nostru într-o mie de bucăţi »;
Theodor Aman : « Căruţa fugea
incit nu mai avea vreme să scîrţie
( ... ), săltînd din hopuri în hopuri
şi
azvîrlindu-mă în sus ca pe o
minge ; surugiul ţipa, vorbea,
pocnea de asurzea cîmpii ( . . .)
Un vîrtej grozav mă cuprinse în
sînul acelui steeplechase diavolesc;
ochii îmi ieşau din cap, creierii
mi se clătinau ca o apă într-o
carafă, şoldurile mă durea, dinţii

îmi clănţănea, urechile îmi ţiuia».
Nici surugii nu erau mai prejos,
după cum ne asigură
cavalerul
August von Henikstein: «Ei purtau o căciulă grosolană din piele
de capră, cu cea mai hidoasă
înfăţişare, ori părul le era ras pe
ţeastă în aşa fel încît să lase numai
în vîrfu I capului un smoc mare,
doar flocoasele-i bucle căzînd în
jurul urechilor, peste ochi şi pe
gît în jos». Un drum cu căruţa
de poştă în astfel de condiţii
semăna mai curînd cu peripeţiile
pe care le vor fi trăit ocupanţii
unui vehicul al companiilor Pony
Express sau Wells-Fargo, urmărit
prin Utah de indieni sau de temuţii
desperados.
Lucrarea nu este exhaustivă
(lipsesc, de exemplu, Jules Rigo
sau Paul Baudry); de altfel nici nu
şi-a propus şi nici nu putea să fie.
Principalii documentarişti sînt însă
prezenţi, atraşi de «exotismul şi
culoarea locală a zonelor îndepăr
tate şi necunoscute» (p. 5). «Cele
găsite aici [în ţările române] reprezentau o inepuizabilă sursă de
inspiraţie, prin cromatica vie, prin
marile discrepanţe de viaţă socială,
de habitat, de port, prin toată
ciudătenia întîlnirii dintre Orient
şi Oc~ident » (p. 15).
Întîlnirea dintre cele două lumi,
cea orientală şi cea occidentală,
este şocantă şi ca atare larg ilustrată (Barabâs Miklos. Maxim Nikiforovici Vorobiev, Charles Doussault, pentru a aminti numai
cîţiva artişti). Theodor Aman resimte şi el acest şoc: «Acest
amestec de toate contrasturile mă
silea să mă cred cînd într-o insulă
din Oceania, cînd într-o capitală
a Evropei şi prin urmare nu ştiam
cu siguranţie dacă acele ce vedeam
era un vis a închipuirei mele sau
lucruri în fiinţă».
Subiectul a fost şi este, pe
nedrept, puţin abordat la noi,
arta documentaristă fiind «mai
degrabă acceptată ca o rudă săracă,
dar amuzantă şi pi i nă de pitoresc »
(p. 23). Se detaşează lucrarea lui
George Oprescu, Ţările Române
văzute de artişti francezi
(sec.
XVIII şi XXI), Cultura Naţională,
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(Bucureşti),

1926 ; cea a lui Nicolae
Iorga, Istoria romdnilor prin călă
tori, Bucureşti, Editura Eminescu,
MCMLXXXI, sau colecţia lansată
de Editura Academiei, Călători
străini despre Ţările Romdne (din
care au apărut pînă în prezent
opt volume). Articole sînt, relativ,
numeroase şi, totuşi, subiectul
nu-şi găseşte locul potrivit, mai
bine spus pe care-l merită, dintr-o
superficială percepere a acestui
fenomen artistic sau din necunoaştere.

Cîtă injustiţie, dacă ne gîndim
că datorită artiştilor documentarişti putem ajunge, cu un veac
şi

ceva în urmă, din oraşe mai
mari sau mai mici (laşi - foarte
des reprezentat, Bucureşti, Braşov,
Giurgiu, Brăila, Timişoara, Suceava, Cernăuţi, Tirgovi şte sau Cîmpu lung), la sate \Bărăi - pe valea
Arieşului - sau Balta Albă); de
la munte \vîrful Panaghia, Ceahlăul
sau Cozia), la văi de ape (valea
Almaşului, valea Mureşului, valea
Oltului sau valea Putnei) sau
Dunăre ; de la coloanele de bazalt
de la Detunata la « cataractul
Sucevii lingă Şipotu»; ne putem
preumbla prin diferite localităţi
(Su lina, Grădiştea, Turnu Severin,
Mehadia, Constanta, Găeşti, Baia
de Aramă sau St~rojine); putem
vizita monumente - un tezaur de
imagini şi informaţii, mult prea
puţin folosit, pent ru restauratori
(Mitropolia din Bucureşti, piciorul
podului lui Traian, biserica din
Densuş, castelul Hunedoara, bastionul croitorilor din Cluj, bisericile Mihai Vodă, Sf. Gheorghe,
Colţea, Stavropoleos, Bucur, B ă
răţia din Bucureşti, mănăstirea şi
cetatea Neamţului, hanurile Sf.
Gheorghe şi Manuc din Bucureşti,
mănăstirile Cozia, dintr-un lemn
Surpatele, Hurez, Bistriţa, Tismana, Trei Ierarhi, Suceviţa, Dragomirna, Putna, Pasărea, Sinaia,
Tutana, Arnota, schitul Brădetu
sau cetatea Sucevei).

Principalul merit, poate, al artei
documentariste este acela că a
permis să ajungă pină la noi «amintirea unor forme de viaţă şi de
comportament ale unei societăţi
în plină transformare ( ... ) , aspectele urbanistice ale României de
acum un veac» (p. 303), într-un
cuvînt lucruri astăzi definitiv pierdute, rămase imortalizate de preocuparea şi talentul acestor «aventurieri». Datorită lor ştim uneori
destul de bine, alteori parţial, cum
arătau o staţie de poştă, un han
«valah», un pichet grăniceresc
din Delta Dunării, biserica episcopală din Curtea de Argeş înaintea
«restaurării»

radicale efectuate de

Lecomte de Nouy (subl. ns.), un
«hotel de grand boyard en Valachie », o cîrciumă «valahă» în
împrejurimile Oradei Mari, o casă
acoperită cu paie din satul Şuiei
(sat de sub munte, azi cu case
exclusiv de zid şi lemn), «casa
du bon viei lard (calugăr'u) » de
la Hurez, «strada mare» din
laşi, interiorul casei principelui
Ghica din Culoarea de Negru,
uliţa mare din Cernăuţi sau schitul
Mărculeşti-Flămînda din Cîmpulung
(dărîmat în 1943).
Cartea lui Adrian-Silvan Ion escu
ne permite, totodată, să cunoaştem
«scena de gen, cu pitoreşti le
descrieri de iarmaroace [tîrg la
Sibiu sau tîrgul Moşilor], bîlciuri
( ... ). străzi forfotind de lume
~P· 304) sau să trăim, oarecum,
alături de: ţărani moldoveni, din
Hodod, din Orşova, din jurul
Sibiului, din Bucovina, din Muscel;
ţigani - aurari, fierari, muzicanţi
unguri, « valaques de Transylvanie » sau ursari ; feţe bisericeşti popi, călugăriţa de la Surpatele,
egumenul de la Hurez, preoţi
reformaţi, călugăriţa de la Văratec
sau parohul grec bucovinean; saşi oameni simpli, burghezi, doamne
din Sibiu; militari -·arnăuţi, dorobanţi, santinelă turcească, husar
ungur, ofiţer austriac, soldaţi de
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infanterie ai miliţiei pămintene,
roşiori sau ofiţeri de stat major,
mocani (păstori) - «valah» de
lîngă Oradea Mare, din Cîmpulung
sau unguri ; lipoveni ; ruteni din
Maramureş ; evrei ; surugii ; tirgoveţi ; sacagii ; pi utaşi de pe Bistriţa: tineri în «hai ne nemţeşt i»
sau obraze subţiri şi capete înc.oronate - doamna Mariţica Bibescu-Văcărescu, soţie de nobil bucovinean, boieri de diferite ranguri
sau domnitorii Alexandru şi Mihai
Suţu, Alexandru ş i Grigore al
IV-iea Ghica, Alexandru Ioan Cuza.
Carol I. Şi tot prin mijlocirea
acestor artişti (căci mulţi dintre
ei sînt veritabili profesionişti atît
în ale documentarismului, cit şi
în ale artei) putem vedea astăzi
o nuntă la Orşova la 1847, o horă
înaintea unei cîrciumi la 1864 sau
jocul căluşului la 1819.
Ilustratorii sau documentariştii
peregrini încep să dispară în jur
de 1860 datorită apariţiei şi răspîn
dirii fotografiei, cucerire care a
făcut munca lor oarecum de prisos .
La noi, ei mai rezistă pînă către
sfîrşitul
secolului al XIX- iea ş1
pri mii ani ai secolului nostru
(Tadeusz von ,A jdukiewicz). Locul
lor este luat, în noi condiţii, de
fotografii profe sionişti (vezi exemplul tipic, am putea spune, al lui
Carol Szathmări).
« Documentarismul » actual, cel
al fotografi lor, este din ce în ce
mai puţin gustat, cerut, deşi
cîteva reviste se străduiesc •
menţină interesul şi tradiţia dor
niului (să ne gîndim doar la exc
ţionalele
''The National C
graphic" din Statele Unite
„Geo" din Germania).
Artă şi document este o ater
nare şi un îndemn pentru
reîntoarce privirile spre un
meniu căruia ar trebui să-i <
dăm mult mai multă atenţie
reuşeşte să o facă.
AURELIAN STRO

Vă rugăm să reţineţi

Revista noastră oferă spaţii publicitare pentru
firmele a căror activitate e apropiată domeniului
nostru (restaurări, restructurări urbane, consolidări, adaptări arhitecturale etc.).
Plata se efectuează în lei sau în valută prin
intermediul Agenţiei de publicitate « Prestip »,
specializată în publicitate prin presă.
Pentru informarea dv. asupra preţului şi
realizării reclamelor vă rugăm să vă adresaţi
la « Prestie >> - Agenţia de publicitate, Calea
Victoriei nr. 135, intrarea A, et. VII, cam. 33-35,
sect. 1, tel. 59.25.77, zilnic între orele 8-16,
sau la redacţia «Buletinul Monumentelor Istorice», str. lenăchiţă Văcărescu nr. 16, sector IV,
tel. 15 .54.20, Interior 115.
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