
Recent descoperit (În prim:1vara a n u l u·i 
1 966) am fiteatrul roman din ora.�ul Durres, 
datînd de la Începutul sccolul tli I T  e .n . ,  con
stitllie subiec tu l an ic lul u i semnat de Vangje l 
To�i, Am/iteatTltl din Dyrrachium (n I'. 2, 1 97 1 ,  
p .  33-42).  

[ I ementele de cul t llr:1 m aterială descoperite 
În Dimpul cercetărilor arheologice efectuate în 
diferite localităţi sînt consemnate de către Ta
nush Frashcr i , Noi descoperiri arheologice pe 
valea rîului Vjosc (nI'. 1 ,  1 9 7 1 ,  p. 1 8 5- 1 92), 
Fabian Miraj,  Zidurile antice de la Persqop 
(n I'. 2, 1 97 1 ,  p. 1 53 - 1 56), Lmfi Dcrveni, Să
păwrile recent.e la cetatea de la Mccrgellic 
(nr . 2, 1 97 1 ,  p. 1 47- 1 5 1 ) şi de către Dail 
I-!al i laj ,  Urme antice în regiullea Gollo�orde 
(n I'. 2, 1 97 1 ,  p. 1 65-1 66). 

Cetaţ ile ridicate fie în per ioada bizantină, 
fie În cea a statelor feudale albaneze, fol os-i te 
şi În t impul ocupaţiei otomane, fac obiectul 
unor in teresanre descrieri de fortificaţii şi pre
zentări ale materialelor arheologice, în cîteva 
articole. Astfel, ccle semnate de către Gjerark 
Kara iskaj , Cetatea Ubasan (nr. 1 / 1 971 , 
p. 6 1 -77), Apol ion [la�e, OraşlIl fortificat 
Berea (nr.  2, 1 97 1 ,  p. 43-62), studiul lui  

ti l ian Adhami ,  Ridicarea celiiţii Kmje şi eta
pele ei principale de construcţie (nI'. 1, 1 9 7 1 ,  
p .  87- 1 0 1 ), care analizează cetatea ridicată 
lîngă oraşul amintit cu acest nume în ca În 
secolul IX, cetate legată de lupta condusă de 
eroul naţional albanez Skanderbeg; În fine ar
ticolul lui Skcndcr Bejko, Cetatea de la Te
pelene (n I'. 2, 1 97 1 ,  p. 1 03- 1 1 2),  prezinr;l 
o fortăreaţă din secolul XV, construi tă de turci, 
alătlIri de o alta mai veche, complet distrusă. 

O altă mare problema care-i preowpă 
pe cercetător i i monumentelor istorice din A lba
nia  este cea legată de ansambl tn'<i le urbane şi 
de tipu rile de locuinţc din oraşe. I n teresÎndu-se 
de valori le culturalc ale oraşul ui Gjirokastcr 
sau de speci fieul locuinţei de aici, Gan,i Stra
zil11 ir i  În Gjirokaster ,'i valorile sale wlmrale 
(nr. 2, 1 97 1 ,  p. 85- 1 02), Em i n Riza În Tipul 
de lowinţă fortificată de la Gjirokaster 
(nr. 1 ,  1 9 7 1 ,  p. 1 27- 1 47) şi Thanas Kamberi 
În Date asltpra tehnicii de c017Stmcţie folosită 
la tipul de 10C/linţă de la Gjirokaster (nr. 2 ,  
1 971 , p .  1 57- 1 63) doresc s ă  prezinte evnlu-

�ia ora.jtl lu i-l11uzeu, menţ ionat prima dată în 
1 336 sub numele de Argyrocastri o , dar ante
rior acestci in formaţ i i .  De-a l ungu l secolelor, 
oraşul s-a extins În afara zi durilor de inoin tă, 
i ar astăzi păstrează Încă un t ip de 10winţă 
d in secolul X V I I I :  easele au un etaj - tipul 
mai vech i , sau două ori tr ei , deasupra pane
rului şi toate pastreaza caracter·istici  defensive. 

Descrierea cuielor - al t tip de locuinţă 
din Albania - În stlldiul lui A. Meksi, Arhi
tectllra mlelor ca tip de locuinţă (nr. 1, 1 97 1 , 
p. 1 93-1 98) sau a unor culc specifice unei 
al1 lLmite regiuni, BllI'han Strazimiri şi Tirro 
Thomo, CI.da în regiunea Mat (nr. 1 ,  1 97 1 ,  
p .  1 49- 1 63) prez in tă celor interesaţi particu
huităţi le acestei construcţii marcate de un pu
ternic caracter defensiv. Locuinţa cu unul, două 
sau trei etaje, fiecare avînd cîte o singu ră 
Încape re, com tlJ1<icÎnd cu ajutorul mai multor 
scări interioare, cula se remarcă prin sobrie
tatC şi simpli tate. Unele asemănari pc care 
acest tip de locuinţă le prezintă cu cele de 
l a noi din ţara pot spor i  interesul cercetăto
rilor noştri faţă de cele doua articole men
ţ ionate mai sus. 

Preocupaţ i  de cercetarea caractcristicilor 
casei din Tirana, Emin R iza şi Koc;:o Zheku 
menţionează În studiul Tipltl de casă din 
Tirana (nr. 2, 1 97 1 ,  p. 1 1 3-1 27), că locuin\a 
avea În prim a  faza o singură Încăpere "camera 
foculni", situata la parter şi l ipsită de tavan; 
ul terior, în timp, constrUCţia s-a dezvoltat pe 
orizontală şi pe verticala, dar "camera focu
l ui " şi-a păstrat locul central . 

Cercetătorul Gene Samimi este interesat 
de principiile de construcţie a tipurilor de lo
cuinţe urbane şi  prez.in tă concluziile sale în 
articolul Indicaţii aSltpra procedeelor de con
strltcţie a tipului de 10C/linţă din Berat (nr. 1 ,  
1 9 7 1 ,  p .  1 7.3- 1 76). 

In paginile celor două reviste sînt abor
date şi  probleme legate de arhi tectura unor 
monumentc rel igioase sau de activitatea unor 
p ictori de b iser ici din sec. al XVI-lea şi al 
XV I I I-lea. Aleksander Mcks·i prezintă u n  inte
resant  articol despre Biserica mănăstirii din 
Apo/lonia. Arhitectura şi problemele datării sale 
(nI'. 1 ,  1 97 1 ,  p. 1 03- 1 1 7) monument care ar 
putca fi datat Înainte de 1 250, datorită unei 

inscripţi i  zgîria tc pe o p. iatră şi a cărei frescă 
este contemporană cu exonartexul construit în 
perioada 1 264- 1 282. 

Îteva date asupra a două personal i tăţi 
reprezen tative pen tru picmra medievală sînt 
cxp llse În articolul hli Dhorka Dh31110, Des
pre ullele opere încă necunoscute ale pictomllti 
albanez din secolul XVI, Nikollă (n I'. 2, 1 9 7 1 ,  
p. 63-72), care aparţine tradiţiei şco l i i  din 
l3erat, nu cclei cretano-veneţiene ce ·influen
ţează Peninsula Balcanică În această epocă, sau 
studiul lui Hasan N al iban i, Despre opera pic
torului David Selenicasi (nr. 1 ,  1 97 1 ,  p. 1 1 9-
1 26), completa t de nota l u,i Theofan Popa, 
H. Natibani. In legătură CII opera pictomlui 
David Selenicccsi (ne 2, 197 1 ,  p. 1 67- 169) 
care întregesc imaginea celui mai de seamă 
pictor albanez al secolului a l  XVI I I-lea. 

Activitatea de resta mare a Institutului 
Monumentelor de Cultmă cupr inde lucrări la 
o mare varietate de obiective: monumente anti
ce, locuin\,e şi fortăreţe, biserici. Ko�o Zheku, 
În Restaurarea "Porţii f�eubti" de la Blttrint 
(nr. 1 ,  1 97 J ,  p. 79-86), prezintă detal iat 
operaţ iunile efectuate la acest monument, la 
care a fost Îmbinată tehnica de lucr u an t·ică 
cu cea moderna. 

Biserica din Marmi ro , monument din se
colul XI I I ,  şi prob\.ema res,taurăr·ii sale con
sti mie subiecml articolulu-i lui Aleksander 
Meksi, Restaurarea bisericii din Marmiro (nr. 2, 
1 97 1 ,  p.  73-83). O veche locuinţă din oraşul 
Shkoc\er - a caroi restaurare a vizat readu
cerea monumcntului la forma in i ţială prin su
pr.imarea elementelor adăugate tîrziu - con
stituie obieCllll studiului lui  Yalter Shtylla,  
RestaMarea Imei lowinţe la Shkoder (nr. 2,  
1 9 7 1 ,  p. 1 29- 1 37). Deosebit de interesant, ar
ticolul lui Vi i i  Kamsi, Fortăreaţa de la Shkodiir 
,�i restaurarea sa (nr. 1 ,  1 97 1 ,  p. 1 6 5 - 1 72) 
prezintă lucrările de restaurare Începute În 
1 96 1  şi rezultatele cercetărilor Întreprinse În 
cursul restaurarii . 

Revista "Monumentet" constituie o pre
,.enţa Îmbucurătoare, care o feră speciaL iştil or 
date preţioase asupra unei parţi a tezaurului 
de monumente ale Alban ie i, expresie a unei 
mituri de tradiţ ie straveche. 

MARIA IRINA CANTACUZINO 

SESIUNE OMAGIALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE A DMIA 

DireCţia monumentelor istor ice şi de artă 
a omagiat, În zilele de 23-25 ianuarie 1 973, 
printr-o sesiune şt iinţi fică împl in irea a 80 de an i 
de la În fiinţal'ea Comisiunii MonWllentelor I s
ton ce. 

La sesiune au asist lt membri ai fostei Co
m,siuni, membri ai Com isie i actuale, cerceta
tor,i şt i inţifi.ci de la ,i nsti tu tele Academiei, mu
zeografi, arheologi, istorici, istorici de artă şi 
arhitecţi din cadrul Dirceţi'Ci monumentelor is
torice şi de ana. 

Cele ci rca 40 de comunicări au abordat 
o problematică variata. avînd Însă ca unică 
preocupare prezentarea monumentulu i  isto�ic d!n 
cele mai variate unghiuri: ,istorie, arheologie, din 
punct de vedere al istoriei arhitecturii şi artei, 
restaurare. 

Majoritatea covîrşitoare a comul1Jcanlor au 
marele merit  de a pune în circulaţie rezul tatele 
unor cercetări foarte recente asupl'a monumente
lor prezentate, cercetari ce aduc lumifli noi asupra 
dezvoltării artei feudale din România. (Din ne
fericire, nici  una dintre comunicăr·ile axate pe 
aHa antică ,  anunţate, n u  a fost susţinuta). 

In principal, cunoşt inţele noastre de i�to
r·ia arhitecturii au fost substanţial îmbunătăţite 
cu ocazia acestoi sesiuni. Prin cercetările arheo
logului Radu Popa se conturează existenţa unei 
aşezări feudale (sec. XIII),  devenită ul terior 
mănăstire (sec. XIV) pe valea Bisurei, la  Voie
vozi. Arheologii Lia şi Adrian Bătrîna Îşi aduc 
contr.ibuţi a  l a  cunoaşterea atît de l acunară Încă 
a arhitecturii din Ţara Românească din secolul 
al XV-lea, prin comunicarea descoperir i i unei 
ctitorii din vremea lui  Vlad Ţepeş în incinta 
mănăsti rii Comana, iar Elena Busuioc prezin tă 
o casă de orăşean, d in lemn şi piatră, din prima 
jumătate a secolului  al XV -lea, dcscoperita la 
RÎmnicu Vîlcea. Confirmarea expresii a existen
ţei unui pr i dvor la vechea biserică a mănăstirii 
Stelea (sec. XVI) din Tîrgovişte (com unicare 

arheolog G. 1. Cantacuzino) aduce un element 
În pl us În conturarea pasionantei p robleme a 
evoluţiei pridvorulu i În Ţara Românească, iar 
Panait I .  Panait stabi leşte pe cale arheologică 
fazele aparţinînd secolului XVI d in ansamblul  
palatului voievodal din Bucureşti. In acelaşi con
text, se Înscriu redatarea, l a  Începutul secol ului 
XVI, a biserici i episcop ale din Buzău (arh. 
Cristian Moisescu) şi prezentarea pentru prima 
dată - paradoxal , dată fi ind aprop ierea de 
l3uclll'eşti şi  semnificativ pen tru pUţlna cunoaş
tere a acestei zone - a ansambl ului  de la 
Tunari (casă boiereasca ş i  b iser·ică) din secolul 
XVI I I  (Radu Creţeanu). Pentru Moldova , de 
o deosebita importanţă apare stabilirea - În 
urma săpăturiior arheologice - a planului bise
ricii iniţc iaie a mănăstirII Putna �faza 1 466-
1 484),  akătuită din pridvor, pronaos, gropn iţ� ,  
naos ş i  altar (arheolog Nicol ae PuşcaŞu). 

Dintre comunicările abordînd aspecte de 
sinteză ale istoriei arhiteclllrii ,  merită a fi men
ţionate În primul rînd comunic",rea arheologulu i 
Voica Mar· ia Puşcaşu, Constatări relative la 
bisericile medievale de zid din Tara Românească, 
rezultate în urma Imei prime analize statistice 
a datelor istorice şi caracteristicilor de arhitec
wră, excelent instrument de l ucru pentru cerce
tător i ;  cea a arhitectuJui sibian Paul Nieder
maier, care încearcă să reconstitu ie aspectul ur
ban.istic al unor aşezări transilvănene în evul 
mediu şi cea a Ioanei Cristache Panait, Consi
deraţii privind arhitectltra romtlnească de zid 
din Transilvania din secolul XVI fi. 

Problemele p icturii au constimit tema unui 
număr mul t mai mic de comunicări: relevarea 
noul ui aspect dobÎn.dit în urma restaurari i de 
ansambl u l  de pict'ur i n1Llrale de l a  Strei şi pla
sarea lu i  - astfel întregit şi resmdiat - Într
lin context mai l aTg bakano-suditalic al picturii 
I'Ol11ani,ce (Vasi l e Drăgu ţ) , abordarea succintă a 
cîtorva aspecte r.idicate de activi tatea unor pic
tori din Ţara Românească În secolul XVII I  În 
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[lanat - zonă insufjcient stud iată d.in punct de 
vcc\ere al istor iei artelor ş i  al istori�i clllmrii 1'0-
l11âne�ti În genere (Eleonora Costescu) , analiza 
sti l istică a fragmentelor de piomră l11urală des
coperite pri n  sapătur·i arheol ogice la biserica 
mănăstirii COl11ana şi  încercarea de atribuire a 
lor fazelor de pictare cunoscute documentar 
(Maria Irina Canracllzii1O) . 

Citeva comunicăr i  s-au axat pe probleme
le restaurăr i i :  istoric ( Em i l Lăzărescu, Doctrine 
de reslattrare în secollll al XI X -lea; prof. dr. 
Gr. Ionescu şi arh. dr. Sanda Vo icll lescu , "Le
comte dll Noily" şi restaurarea m01lltmenulor 
de arhitectură In România) şi practic - pre
zentarea unor proiecte de restaurare (arh. Şte
fan Balş - mănăstirea Radu Vodă, arh. Liana 
n,i\.oiurescll - latura de vest a incintei măn;ls- ' 
L iri i  Com ana) .  

Monumentele de arhitectură popul ară ali 
constitllit tema doar a doua comunicări, sus
\ inute de dL Cornel Irimie şi de muzeografii 
Marian Stroia şi  Ruxandra Petre. 

In gene.ral , sesiunea s-a dovedit rodnică şi  
interesantă - problemele atinse şi nivelul co
municarilor au solicitat interesul part icipanţ ilor, 
deran jat oarecum de desfăşurarea concomiten
tă, în două săli (corespunzator celor două 
seqi i : arheologie-istorie şi artă) a sesiunii ,  im
pusă de timp şi de numarul comunicăriloL Dis
cuţi i le ce au urmat fiecărei serii de cOl11uni
cări au evidenţiat atît valoarea cercetărilor şi  
a descoperir i lor cît şi impol'tanţa acestui gen 
dc manifestări În schimbul de opinii  dintre 
special i şt i . 

In Încheierea ses.iunii a fost prezen tată o 
gală de filme artistice de scurt metraj reali
zate la  cererea şi  cu sprijinul Direcţiei monu
mentelor istorice şi de artă şi pentru Muzeul 
de istorie a munic.ipiulu i  Bucureşti, dintre care 
se remarcă cel închinat cetăţilor româneşti din 
Ţara Ha\cgul ui .  
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