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MONUMENTELE ROMANIEI-
PARTE DIN TEZAURUL MONDIAL DE VALORI 

S-au constituitComisia Na~ionala aMonumentelor,Ansamblurilor 
~i Siturilor lstorice (C.N.M.A.S .I.) ~i Direqia Monumentelor 
lstorice, organisme ce urmaresc, in principal, revigorarea acti
vita~ii de conservare-restaurare, de protec~ie a monumentelor 
~i intrarea lor in circuitul contemporan de valori, salvarea de Ia 
ruina a multora dintre ele sau chiar reconstruqia unora atit de 
importante sub raport istoric ~i artistic, expresie a demnita~ii 
~i identita~ii na~ionale, monumente care, datorita vitregirii 
acestui domeniu in ultimii ani, au disparut, din pacate, din peisajul 
cultural al ~arl i. 

Fara sa ne propunem prezentarea exhaustiva a sarcinilor 
acestei activita~i complexe ce se afla in curs de organizare ~i 

desfa~urare, ne-am adresat domnului Radu Popa, specialist in 
istoria ~~ arheologia medlevala romaneasca, vicepre~edinte al 
C.N.M.A.S.I., care, in aceasta calitate, a raspuns , cu amabilitate, 
Ia intrebarile puse de redaqle. 

Organizare-restaurare-valorificare 

E.A.-R.: Care este rolul asumat de Comisia Na~ionala a 
Monumentelor, Ansamblurilor ~~ Siturilor lstorice in noua etapa 
deschisa de Revolu~ia din 22 Decembrie? 

R.P.: De~i au existat ~~ au funqionat, In ultimele decenii, 
diferite instan"fe angajate In supravegherea ~ i conservarea pe plan 
general a patrimoniului cultural national, sau a ce lui mai specializat 
al monumentelor istorice, in cadrul unei comisii centrale de stat, 
care a avut plna prin anul 1977 o activitate efectiva ~i de atunci 
incoace doar una fkti va, Comisia pe care am intemeiat-o, Ia 
acest lnceput de 1990, de dupa Revolutia din 22 Decemb rie, 
este descendenta fostei Comi si i a Monumentelor lstori ce, o 
institutie care are aproape un secol de existenta. Cea nou lnfl in
tata, C.N .M .A.S .I., este legallndreptatita sa cond uca, sa controleze, 
sa lndrume, sa realizeze politica generala, culturala, ~tiintiflca, 
de conservare, restaurare, de proteqie, de salvare In unele 
cazuri, unde este necesar, ~i de punere In valoare a lntregului 
nostru tezaur de monumente, a patrimoniului imobil , aflat In 
teren pe tot cupri nsu I tari i. 

Formata din speciali~ti ai diferitelor domenii, multe Ia numar, 
pentru ca activitatea Ia monumente ~i sit uri istorice trebuie sa 
fie interdisciplinara, Comisia cuprinde arhiteqi, restauratori, 
istorici de arta, arheologi ~i istorici, etnografl, arti~ti plastid, 
oameni care $i-au dovedit, in ultimii 20- 30 ani, ata$amentul 
fa"fa de patrimoniul istoric al tarii, care, prin competenta ~i autori
tate profesionala, dar ~i morala (morala datorita $i atitudinii 
pe care au adoptat-o in cei 15 - 20 de ani de vitregie ~ide agresi
une impotriva acestui domeniu, impotriva patrimoniului national), 
au avut o anumita tinuta, o anum ita atitudine responsabila $i 
demna. in Comisia Na1ionala sint 36 de membri, numi"l;i de catre 
ministrul culturii, Ia propunerea pre$edintelui Comisiei noastre, 

' ... 
I 

.. ~ .. 
. BI&LIOTICA 
.Nr. ""' ..... . .. . 

lista flind deschisa. Completata cu opt subcomisii zon ale, ea 
acopera in mod logic ~i armonios, dupa parerea noastra, lntreg 
teritori ul tari i; u n numar de 10- 15 special i~ti com pun fiecare 
subcom isie, cu alte cuvinte exista, Ia nivelul t arii, un numar 
de circa 200 de ~pec i ali~ti; unii dintre ei au aratat mult entuzias m, 
in foarte multe locuri chiar incepind acti vitatea care mi se pare 
de o importanta exceptionala, mult mai mare decit se poate spune 
in citeva fraze . 

Ramlnlnd In sfera problemelor de organizare a Comisiei in 
teritoriu, mentionez ca s-au organizat, pentru inceput, subcom i s i .:~ 

Banat-Cri~ana Ia Timi ~oara ~i ~ubcomisia Transil va ni a-Est Ia Sib iu , 
care acopera 6 judete : Sibiu, Bra~ov , Covasna, Harghita, Mu re~ . 

Bistrita-Nasaud; cu acest pri lej am declan ~at, sper, Ia Si bi u, 
o aqi une de constitui re a unei lntrepri nderi speci al izate ~ i , 

totodata, i ntensiflcarea acti vitati i a doua ~ a nti ere care exista u 
In ora~ Ia Primaria Sibiului ~i Ia catedrala evangheli ca Sf. Mari a, 
urmind, In continuare, organizarea a doua ~antiere Ia doua case: 
Hailer ~i Hecht pentru care s-au oferit din strainatate fonduri 
de res tau rare. 

Comisia, foarte cuprinzatoare, are putere de decizie, cu alte 
cuvinte va da av ize, va face recomandari, i~i va spurre cuvlntul 
in legatura cu una sau alta dintre problemele numeroase ~i diverse, 
de Ia evidenta. conservare-restaurare ~ i pina Ia valorificarea prin 
multiple cai, inclusiv prin publicatiile sale, a monumentelor, va 
hotari atunci cind este vorba de salvarea unui monument sau de 
modul cum se salveaza unul sau altul dintre elementele patri
moniului imobil. 

E.A.-R: Comisia avizeaza proiecte de restaurare? 
R.P.: Evident, av izeaza proiecte; ne gindim, chiar, Ia lnfiintarea 

unui atelier In care sa se realizeze proiecte pentru monumentele 
de grad zero, pentru cele importante care nu pot fi lasate pe 
mina oricui. 

in ceea ce prive~te alte citeva monumente, existii interesul 
inscrierii lor in patrimoniul mondial, odata ce "fara noastra, dupa 
o intirziere de 18 ani, a aderat Ia Conven"l;ia din 1972 privind 
patrimoniul de monumente ~ ~ rezerva"l;ii naturale afl at sub proteqia 
UNESCO, forma de participare Ia const ituirea unui tezaur apar"fi
nind umanitat ii; pentru ca, real mente, avem asemenea monumente, 
asemenea marturii istorice ce reprezinta unicate pe plan mondial. 

in regulamentul de fun qionare a Comisiei s-a prevazut schim
barea din timp in timp a factorilor de conducere, adica a pre~e
dintelui, a vicepre~ed int i lor, $i consideram ca nu se poate accepta 
mai mult de o singura realegere, pentru ca nici in acest domeniu 
sa nu se ajunga Ia fenomene reprobabile, de permanentizare a 
unei autorita"l;i ci~tigate Ia un moment dat; viata- ~i in domen iul 
cercetari i, al specialita"l;i lor - este intr-o continua transform are, 
oamen ii tineri se aflrma ~i e normal sa se produca un permanent 
schimb, o innoire in ceea ce pri ve$te preocuparile pentru 
monumentele noastre. 
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Monumente dispărute din imagin ea urbană a Capitalei, în timpul dicta
turii ceauş i ste urmări ndu-se anihilarea a t o t ceea ce reprezenta sau evo ca 
trecutul nostru ist or· ic: Mănăst i rea Văcă re şti (1716 - 1722) , cu ved e ri dinspr·e 
vest, sud-est şi galeria d in ansa mb lul monasti c (1- 2- 3) 
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Vă mărturi sesc că după o înt rerupere aproape total ă, pe 
durat a a 13 ani, a unei activ i tăţi organi zate şi responsabi le în 
domeniul monument elor , ansamblurilor şi siturilor istori ce, dis
punem acum de foarte puţ i ni s pec i a li şti , în ge_neral de vî rste 
mai îna intate, mulţi din cei tineri au pă răs i t ţara. ln mu lte jud eţe 
nu mai dispunem de ni ci un cadru ca li ficat, cu experienţă în acest 

domeniu. Sînt de cea mai mare importan ţă regîn direa prog 1·ame
lo r din învăţămîntul mediu , de spec ialitate îndeosebi , penti-u 
fami li ari zarea cu c unoşt inţe aferente acestu i domen iu, şi, mai 
ales, refacerea unui învăţă mînt superio r· de special it ate, la Insti
tutu l de Arhi tectură , la Academ ia de A r·te Frumoase , la Facultat ea 
de Istorie, poate ş i la alte institu te de învăţămînt supe1· ior care 
urm ează a fi înfiinţate. Ne sînt necesar i , pentru monumentele 
noastre, zec i şi chi ar sute de spec i a li şt i de ca lifi car-e s uperioa1·ă 
ş i medie, ţăr i înveci nate nouă dispun azi de asemenea forte, 
pentru a nu mai evoca în acest sens stăr; l e din tările occ identa

0

le. 
Am intrat pentru aceasta în contact cu 0 1·ga n° i zaţi i ş i i nstituţi i 
int ernaţ i ona le de specialitate ş i am găs it multă înţeleger· e, ofe r·te 
de ajutor pentru colectivele noastre de spec i a l işti. 

Ne preocupă deci formarea ş i perfecţ i onai-ea cadre lor· , folo
sirea faci l ităţ i lor actuale pentru spec i a li ză ri în stră in ătate. 

Sit storic = loc istoric 

E.A.-R. : Înainte de a trece la substanţa altor întrebări, vă 
sugerez să explicaţi accepţia termenului de sit. De ce , deci, în 
titulatura Comisiei figurează şi acest termen , de specialitate, 
de altfel, şi, totodată, să faceţi unele referiri la locul ce li se 
rezervă monumentelor arheologice în activitatea viitoare de con
servare şi valorificare . 
· R.P .: Nu şt iu dacă termenul de sit (situs) este cel mai feri cit; 
el s-a impus, în ultimii 10- 15 an i , în lim baju l spec i a l işt il o1·, poate 
fi ch iar înlocuit ş i prin termenul de /oe, deci, sit istoric = loc 
istoric. Oricum te1·menul, fer icit sau mai puţi n feri cit adoptat, 
vizează nenumăratele locuri în care, fără să se afle monum ente sau 
i-uine impresio nante la s uprafaţă, există o î n cărcăt u ră de istorie 
ş i de patrimoni u ascun să în păm î nt ; ne-am gînd it, în specia l , să 
acoper im cu ace~ t te1·men rezervaţ ii le arheolog ice, i-u inele 
aproape tota l dispă rute de la sup rafaţa solului, cum ar fi, de p il dă. 
teritor iu l H i ~tr i e i , al Sarmizegetusei romane, Paroi iss u m-ul ş i 
multe ase menea locuri în care t ermenul de monument istoric 
~a u de ansamb lu istori c nu exprimă satisfacător cali tatea !ucu lui. 
ln cont ext, vorbi nd despre Histr ia, şi impli cit despre Dobrogea . 
nu pot ocoli evocarea unor sit uri istori ce speciale, de pi ld ă cele 
20- 30 hectare cu r uine de asezare c i v il ă, de cetate, de castr u 
de leg iune rom a n ă, de cet ate ~edieva l ă, ca re se afl ă la Troesm is, 
situat la 8- 9 km sud de Măc in , ruine care nu sînt ni ci monu
ment, ni ci ansamblu istor ic, ci un sit istori c de o im portanţă 
excepţion a l ă. 

Sighişoara şi urgenţa salvgardării unui frumos ansamblu urban 
medieval. 

Monumente - simbol al demnităţii şi identităţii 

E.A.-R . : Cum se stabilesc priorităţile în acţiunea de intervenţii? 
RP .: Este o înt reba re difi c il ă. deoarece cadru l juridic ş i cel 

patri maniai , adi că apartenenţa difer·itelor monumente la organ i
zaţ i i de stat sau la ce le obşteşti, cum ar fi, de pi ld ă , biseri ca, 
şi chi ar la persoane part iculare , nu este încă precizat, l eg i s l aţia 
fi ind în curs de elaborare; ori cum , indiferent cui apa1·ţin monu
mentele ş i indi ferent de unde reuş im să obţinem fondur il e necesare 
deschider ii şantierelor, Com isia va da giru l, desigur, ş i va stab ili 
o politi că de priorităţi, pentru a mi cşora la minimum posib il 
pierde1· il e care s-a r mai putea produce, pînă cînd intră în acţ iun e 
în mod eficient ş i real noua Direcţ i e a Monumentelor. An>amb lu
ril or ş i Situr i lor Istor ice, organismul operat iv al Comisie i Naţio
na le, co:np u să din spec i al i ş ti angaj aţi şi lu crînd efecti v în cadru l 
acestei in sti tuţii pi urid isc i pi inare . 

Vo rbind de pr i or ităţ i , credem că nu e~te li psit de interes 
d acă m enţio n ăm s ituaţ i a trag i că de la S ighi şoara, unde a fost 
d i st i-u să parţial zona de jos a oraşu lui, cu o duşmăni e şi o lipsă 
de mil ă, de înţelegere, incredib il e. Po rţ iuni din ziduril e oraşului 
vechi s-au p răb u ş i t sau stau să cad ă , turnul cositorar il or prez i ntă 
o fază avansată de fisurare; ~ -a initi at renova rea une i constructii 
din cetate - Casa cu cerb - casă de primar din °ecol ul al XV tl 
lea. În forma act u a l ă, rezultat al unifi că rii prin co n str u cţi i ş i 
reco n stru cţ ii a tre i case medieva le din sec. XV - XVI, mon um entul 
cupri nde 20- 25 spaţi i dispuse pe mai multe ni ve luri . î n căperi , 
cor idoare ş i scări interioare, două din încă peri fiind decorate 
cu fresce de mare interes din secolul al XV III - iea, iar o alta avînd 
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tavanul cu casetoane în sti lul Renaşterii; ei bine, această casă, 
evacuată cu puţ in timp în urmă , de locatari, a foct atri buită 
Oficiulu i Jud eţean de Turism Mureş, pentru a fi transformată 
într- un restaurant; în momentu l de fat ă, se de-făso3 ră aco!o asa
zise l u c ră ri de restaurare ş i adaptare ~ casei la ~oua ei funcţi'o 
nal itate ; sute de clienti ar urma să v in ă si să cons um e acolo , zil ni c 
deci, camioane, l ăz i, na'vete şi butoa ie se v'ăd pe strad ă şi în pi aţa înve'. 
c in ată, deoarece casa nu are curte de ni ciun rel. Acest proiectat 
resta urant , abera nt, iese din sca ra oraşului vech i al Sighi şoa rei . 
Este anacroni c un restaurant cu sute de locuri în cetatea Sighi
ş oarei, importantă zon ă a urbani smului medieval, construită 
în sec. XIV - XV II în condiţiile create şi cerute de o anum ită 
populaţie; un asemenea restaurant se poate ridica pe „Vi Ila Franca", 
din beton ş i oţel, cu o panoramă as upra oraşului vechi. 

E.A.- R. : Considerăm că a venit momentul în care trebuie 
să înţelegem corect valorificarea spaţiilor monumentelor şi an
sa mblurilor istorice. 

R.P.: Se vo r găsi beneficiari ca re să î nţeleagă folosi rea cores
punzăto3re ş i tocmai aic i inte1·vi ne rnlul Comi oiei Naţiona le de 
a judeca , pe temeiul experienţe i ş i al competenţei membrilor ei, 
de la caz la caz, de-a găs i s oluţi i ş i a u rmăr i ca ele să fie respectate. 

E.A.-R .: Care vor fi primele monumente sau ansamb lur i 

Bi ~c r·i ca Sf. 5.? i;ido n Vec hi (4) 
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S?italul Brân covenesc (5). 

istorice cărora li se elaborează documentaţiile ş i proiectele de 
restau rare? 

R.P. : Sînt aşa de multe obiecti ve, li sta se completează în 
momentul de faţă, evid ent pentru unele ex istă doc umentaţia 
deja întoc mită , într-o formă OJrecum învechită, rămasă în sertare 
de acum 15- 16 ani. Aceste docum entaţ ii, aceste proiecte de 

restaurare t rebuie revăz ute, actualizate, iar pentru altele trebuie 
con ce pute, cît mai repede posibil , noi proiecte de restaurare 
datorită u rgenţei. Cea mai grea problem ă este aceea a specia
l işti lor, a lucrător i lor s pecializaţi, a c reă rii întreprinderi lor de 
execuţie, pent1·u că, din păcate, colecti vele vechi ale fostei Direcţii 
a Patr imoniului Cultura l National s-au destră mat, fortele s-au 
dispersat , oamenii au îmbătrî,nit, nu s-a u mai format n~i cadre, 
nu avem ni ci dotarea te hni că necesară şa ntierelo1· ca re îndep linesc 
lu c răr i de mare complexitate; mă gîndesc, de exemplu, la restau
rarea de frescă , de piatră sc ulptată, m ă gîndesc la monumente 
ş ubrezite sa u la ce le afectate de ultimele cutremu re cu pagube 
atît de importante, apoi şant ie re l e începute cu mulţi ani în urmă 
ş i oprite: s-a evocat, între altele, în aceste zile, posib il itatea 
începerii 1·apide a l ucră rilor de resta urare la palatul brîncove
nesc de la Potlogi, pentru care s-a propus deschiderea, acolo, 
a unui muzeu, s-au evocat biserica fortifi cată de la Drău şen i (jud . 
Braşov), castel ul Cri ş (jud. Sib iu). 

În a ceastă prim ă etapă , ne propunem să actualizăm evidenţa 
monumentelor istor ice , să aducem la zi li sta monumentelor, 
î ntoc mită prin 1974- 1975, care cup1·ind e multe mii de monu
mente. În ceea ce pr i veşte activ itatea de urbanism ş i de sistema
tizare urban ă, a fl ată în că în căutarea propriilo r parametr i, nu 
ne-am precizat deoca mdată un hotar cronologic între domenii, 
nu şt im în ce m ăs ură este bine să ne ocupăm şi de monumente le 
din secolul al XX-iea ş i de prob leme legate de anumite cartiere 
din a doua jum ătate a secolului al XIX- iea: mi -e team ă că dacă 
lu ă m în grija noast1·ă în treaga acti vitate de monumente istorice 
ş i de arhitectură şi dacă nu fi xăm o limită cronologică la care 
să ne oprim, atunc i ne vom impli ca în prea m.ulte probleme, 
inclusiv ale ace lor monumente recente, noi, foarte va loroase, 
dar care au alt specific. · · 

E.A.- R. : Cum vedeţi problematica monumentelor ce se vor 
reconstrui? 

R.P.: Perso nal, sînt adeptul şi partizanul unor reconstrucţii 
care n-a r avea doar va loare i sto ri că sa u s oc i a l ă , ci ş i una de ;ati
tudine politică în t r- un anumit sens ; mă gînde,sc )a reconstrucţia 
cîtorva bi serici importante sau a ns.am bi uri di~ Buc u reşt i , care 
au sufer it, au fost neantizate , di st ruse; · reface rea situl ui istoric 
de la Mih ai Vodă ar fi, desigur, şi un ·mijloc de a mai . mq.sq1, a 
atenua efectu l anti uman, copleş itor , al construcţiei aberante 
care e „casa poporu lui "; biserica Sf. Spiridon-Vechi . poate fi 
bine refăc ută pe locul unde se afl a; M ăn ăst i rea Văcăreşti sperăm 
să poată fi reconstr ui tă, permiţî nd replantarea zecilor de metri 
pătraţi de frescă , extrasă din biserica mănăstirii, şi a coloanelor , 
a fragmentelor şi elementelor de sculptură monumentală. Abia 
dacă mai e nevo ie s ă evoc faptul că, în Polonia, în Cehoslovacia 
şi în alte ţăr i, asemenea monumente au fost refăcute ca simbol 
al trezi rii unei demnităţi n aţio n a l e jignite, lovite în ceea ce avea 
mai reprezentativ, iniţiati vele găsîndu-şi acest mod de exprimare. 

Publicaţiile Comisiei deschise spre dialog şi confruntări de op'nil 

E.A.- R. : Ce materiale consideraţ i că ar trebui să se regă · 
sească mal mult în „Revista Monumentelor Istorice", publicaţie 
care continuă cele două numere axate, în special , pe cercetare, 
dar care în actualul şi viitorul climat spiritual va reflecta mal 
bine dezvoltarea activităţii ştiinţifice şi culturale în domen iu l 
ştiinţei monumentelor? Urmărindu-se deschiderea spre dialog 
şi confruntarea de opinii, vom publica, cu o frecvenţă mal mare , 
dezbateri pe diferite teme de la evidenţă şi cercetare la criterii 
ş i procedee ştiinţifice în activitatea de conservare-restau rare , 
anchete asupra valorii restaurărilor cu respectarea veridicităţii 
monumentelor etc . 

R.P. : Deşi are un caracte,r, cumva, de reprezentare - mă 
gîndesc la faptul că revista noastră este o apariţ ie deosebită, 
imprimată pe hîrti e de calitate ş i cu ilustraţie excelentă, bene
ficiind de colaborarea unor autori care sînt oamen i cu experienţă 
ş i cu o an umită platform ă profesională -, deşi are acest caracter, 
cred că trebuie să fie foarte vie, să aibă o multitud ine de rubrici 
acoperind, poate , nu egal fiecare num ă r; pe ansamblu să apară 
materiale cu : cercetări, opinii, evidenţă, confruntări de opinii, 
pe care, de astă dată , sper să le putem aduce în atenţia citi
tor i lor, mai ales acolo unde di alogul , confruntăr il e, produse 
înainte de punerea în aplicare a unui proiect, a unei soluţii, pot 

s 
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duce la î mbunătăţ i rea acestei soluţii. Spre deosebi re de acti vitatea 
medi cului, care d acă greşeşte (cînd ope raţia nu se l asă cu 1.Jn rezu ltat 
fatal) , operaţ i a poate fi remediată, în materie de arhitectură, de 
monumente, o greşe a l ă are, de obicei, drept consec inţă obli
garea colecti v ităţ ii de a recepta acea greşeal ă pe durata 
a 2-3 generaţii, mai ales în materie de con strucţii noi în zone 
de interes şi valoare istorică . Am în vedere, spre exemplu, zonele 
de protecţie ale monumentelor istori ce care au fost încălcate 

sistemati c, mai ales în ultimii 20 ani. 

l:Jn exemplu concret: tot la Sighişoara, pe malul Tîrnavei 
Mari, s-,a construit un şir de blocuri de cinci etaje, de fapt parter 
înalt + 4, care obturează total vederea dinspre nord-est asupra 
cetăţ ii, în aşa fel încît pentru un cartier întreg al Sighişoarei 

8 

Imagin ile a l ătu rate î nfăţ i şează bi ser ici ş i m ă n ăst i r i mascate înt re bl ocurile 
de l ocu i nţe , so l uţi il e «preţioase» urbani sti c-a rhitectura le din ultimii ani 
di strugînd as pectul de cetate al mănăstiril or bu cureştene : biseri ca 
Mănăstirii Mihai Vodă (6); bi ser ica Domniţa Bă laşa (7); bi seri ca « Cuibul 
cu r arză » (8) ; bi ser ica ~<Sf. Apost o li » (9). (Fotografii executate de Adrian 
Al ~ss i u). 
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cetatea nu mai ex i stă. Aceste blocuri sînt noi, locuite, ridicare 
lor a făcut ca 1/3 din oraş să dispară din ansambl ul armonios pe 
care l-a avut Sighişoara ca urmare a unei evo l uţii fireşti şi logice 
de-a lungul secolelelor XVIII - XX . 

E.A .-R . : Toate acestea să reflecte oare o politică prin care 

s-a urmărit scoaterea din conştiinţa publicului a anumitor t ipuri 

de construcţii , a unor monumente? 
R.P.: Este un subiect pe care l-am mai abordat şi cu alte ocazii, 

impresia este că politica din domeniul monumentelor a fost 
deliberată . 

în acest sens, să mai marcăm ideea şi cu alte detalii pline 
de semnificaţie, anume monumentele mascate de construcţii noi 
ş i scoase din circuitul firesc, al străzii, al vieţii pub li ce. Biseri ca 
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Doamnei, de pi ld ă , o ctitorie din deceni ul al nouă l ea al secol ului 
al XV II -iea, a Mari ei Cantacuzino, a fost scoasă din circu itul vieţi i 

social-culturale, din v i aţa z ilni că a Bucureştilor, p1· in ascunderea 
ei în spate le unu i bloc, cu valori estetice şi arhitectoni ce mai 
mult sau mai puţin acceptabile; oricum, mi se pare n ecesară 

refacerea legăt u r ii fireşti dintre stradă, zona înconj urătoare 

şi acest monument . La fel, mi se semnala, recent, că ar tre
bu i ca pe nt ru Bi serica Cuib ul cu Barză (avînd o vechim e 
de 150 ani ), mutată, nu dem ul t, ş i în faţa căreia s-a ri'dicat 
un bloc ce o i zo l ează într-o curte interioară a acestui a, să se 
găsească soluţia ca printr-o a rcadă sau două , practicate la par
teru l bloc ului, încă nefinisat. să se as igure ră mîn erea în 
ambientul arhitectura l, în ansa mblu/ urban de c ivili zaţ i e şi 

c ultură al zonei. 
E.A.-R.: Ce consideraţi că ar trebui să prezinte noua publi

caţie trimestrială „Buletinu/ Comisiei Monumentelor Istorice" 
(„B .C.M.1."), a cărei menire este , printre altele, să aducă în 
actualitate, sub toate aspectele, fenomenu/ cultural-şti inţ ific din 
resortul ocrotirii monumente/or, ansamblurilor şi siturilor 
istorice, contribuind prin comunicări şi articole de specialitate , 
pe de o parte, la dezvoltarea în ţara noastră a concepţii/or 

înaintate asu pra restau rări lor ştiinţifice, ia r, pe de altă parte, 
la informarea corectă asupra stării de conservare a monumentelor 
ş i intervenţiilor operate? 

R.P. : La ce le ce aţi sp us dv., cu care sînt întru totul de acord, 
;:iş adăuga faptul că ambele pub li caţ i i ar treb ui să fie şi o repre
zentare a noastră pe plan european, deci un mi jloc de reconec
tare a acestei acti v it ăţ i specifice, româneşt i , la act ivitatea foarte 
intensă care se desfăşoară în domeniu în toată lumea, de legăt ură 
cu organ i ~ me internaţ i onale, cu nenumărate foruri care încearcă 
să îmbunătăţească permanent această act ivitate. Deci să se urmă

rească, pe de o parte, informarea cititor il or di n ţară, pe de altă 
parte, reco necta rea la circu itul internaţ i ona l de idei şi în al 
tre il ea rînd să fie un mijloc de expr imare pentru generaţia tînără, 
pe care trebu ie să o formăm, să o la n săm într-un dialog cu ge-
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Imagini s ighi şon~r.e cu ziduri ale oraşu l ui vechi ce stau să se prăbu
şească ş i monumente din cetate negl ijate în anii din urmă (10- 15) 
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neraţia precedentă care-şi va înche ia treptat, la acest sfîrş i t 

de secol şi mileniu, activitatea, prin forţa împrejurăr i lor. 

„B.C.M .I." va constitui şi un bun instrument pract ic datorită 
caracterului informativ al publicaţiei, de instrucţie şi ed u caţie 

a tinerei generaţii în spiritul cunoaşterii istoriei neamu lui, al 
înţelegerii creaţiei generaţii l or trecute, al 1·espectu lui faţă de 
monumente, de trecut, de tot ceea ce au creat strămoş ii ş i care 
reprezintă o parte din tezaurul mondial de valori. Desig ur, est e 
necesară păstrarea unui ech ili bru între naţ i o n a l şi uni versa l, 
catedrala gotică de la Cluj trebuie văzută atît ca o creaţ i e a 
oamenilor acestui pămînt cît şi ca parte a patrimoni ulu i european, 
aşa este şi Densuşul, aşa este Voroneţul, trebuie depus un efort 
permanent de a simţi şi a ne comporta ca europeni , altfel r i scăm 

să ajungem din nou în afara circuitului mond ial de ide i ş i progrese . 

SUMMARY 

Interviu realizat în 30 mai 1990 de 
Elisabeta ANCUŢA-RUŞINARU 

This interv iew given by the historian Radu Popa to our editor ial 
staff centres round the main problems with whic h the two recently consti
tuted bodies are confrontEd: The National Committee for Monuments 
EnsemblEs an d Histor ica l Sites (C.N.M.A.S. I. ) and the Adm inistrative 
(D.M.A.5.1.) aim ing at revitalizing the activity of preservat ion-restoration, 
the protection of monuments and their inclusion in the contemporary 
circuit of values, the savi ng from ruin of ones, reconstruction of some 
monuments which are important from a historical point of view, as well 
from an artistica! one , an expression of nat.ional dignity and ident ity, 
monuments which owing to the scant regard for this f1e ld in the last 
few years, have unfortunately disappeared from the cultura l landscape 
of our countr·y. 

Stress is laid on the part assumed by the Nat ional Committee in the 
new stage inaugurated by the Revo lution of the 22r.d of DecEmber 1989, 
on the manner of territoria l organisation and the pol icy of emergrnciEs 
to lead, contro l and gui de, th e Committee wil I carry on the general, 
cult ural, scientific policy of preserving, re stor ing, protecting and turning 
to good account of the whole fund of monuments of the immovab le patri 
mony existing all ove r the country. At the same time, it guides and 
o r·i entates the two publications: "R.M.I." and "BCM I" . 
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Casa cu cerb (sec. XV II ), monument care urma să se transforme, 
din nefericire, într-un r·cstaurar.t al 0.j.T. Murq . 
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