
PUNCTE DE VEDERE ASUPRA NOTIUNll i:>E VALORIFICARE 
. ' 

A MONUMENTELOR SI ANSAMBLURILOR ISTORICE , 

"1 ntr-o primă form ă , textul articolului de faţă a fost prezentat 
la ses iunea organi zată de fostul Consiliu al Culturii ş i Edu
caţie i Socia li ste la Tîrgu Mureş, între 12- 14 decembrie 

1980, cu tem a Monumente de arhitectură în contextul activităţii de 
ocrotire şi valorificare cu ltura l-educativă a patrimoniului cu ltura l 
naţional. Comunicarea a co nstituit o anal i ză c riti că a teoriei expuse 
de Gheorghe Curinschi-Vorona în articolul Arhitectura contem
porană în context istoric urban , publicat în nu măr ul 2 /1979 al 
revistei „Monumente istor ice ş i de artă", teorie care încearcă 
să prezinte drept act de c ultură di strugerea tota l ă sau parţial ă a 
ansamblurilor istor ice din Români a. „Firul roş u conducător" al 
acestei acţ iuni, ca re a I uat proporţii de catastrofă naţional ă în 
faza delirantă a dictaturi i ceau ş iste , poate fi urmărit din primii 
an i de stăpînire a regimului comunist, atît sub aspect teoreti c 
cît şi practic . 

Am predat textul comunicării mele aceleiaşi rev iste în ca re 
apăru se articolul cr iti cat , dar redacţ i a nu l-a acceptat, pe moti v 
că polemicile nu îş i g ăsesc loc la „Monumente istori ce ş i de artă" . 
Un răspuns simil ar, form ul at cu sin ceritate, l-a m primit de la 
colegu I meu, arh. Ştefan Ionescu, redactor şef al revistei „ Arh i
tectura": „Cum vrei să apară un materi al în care critic i exemplul 
Piteşti lor (sistemati zare s uperv i zată de Elena Ceauşescu şi condusă 
de preşedintele Uniunii Arh itecţ il or, prof. emerit dr. arh.Cezar 
Lăză resc u), precum ş i ampl asamentul teatrului din Tîrgu Mureş 
(pri ma avizare pe mac hetă, ofer i tă, în septembrie 1965, proas păt
alesului secretar genera l al PCR, din iniţiati va arhi tectului şef 
al judeţului Mureş, Rado Coloman)". 

Se pune întrebarea, ce rost are acum publi carea criticii un ei 
teorii al cărei caracter oportun ist ş i arti ficial a devenit ev ident 
prin însăşi evoluţ ia inuman ă a aşa-numitei reconstrucţii socialist e 
a oraşelor? În plu s, abrogarea, la 25 decembrie 1989 , a nefastei 
legi a sistemati zăr ii pare să fi opr it procesu I de di strugere ş i 
ar trebui să fie urmată logi c de atenta exam in are, asana re şi 
conservare a tutu ror ansambluri lor istorice (inc lusiv cele din 
perioada interbeli că) rămase neatinse de sistem atizarea comunistă , 
datorită intervenţiei prov idenţi a l e a Revoluţiei din . Decembrie. 

Am fi înclinat spre renunţa re , d acă si ngurul acces la pub li c 
al teoriei lui Gh. Cur inschi-Vorona l-ar fi reprezentat tipărirea 
articolului pus în di sc uţi e. Din nefericire, el const ituie î n să rezu
matul unor lecţii predate an de an st udenţilor ar hitecţ i, la catedra 
de istorie a arhitecturii (nu la cea de urbanis m). Combinată cu 
absenta oricărei îndrumăr i căt re studiul individual al istoriei 
oraşel~r, cu denig rarea valorilo r veacului al XIX-iea ş i cu pretin sa 
„legitate" a înlocuir ii fondului construit urban (s u sţ inută prin 
exemplele d ărîm ări i baz ilicii constanti niene Sf. Pet ru din Roma 
şi ale croirii mari lor bulevarde ale Paris ului ), teori a grupări lor 
de blocuri tip ş i a edifici il or publi ce socia li ste care absorb prin 
suprapunere (impli cit desfiinţare) specificul centrelor istori ce, 
deven ind viitoarele monumente istorice al e oraş elor, s-a infiltrat 
insi dios în minţile fragede ale studenţi l or ş i nu este de mirare 
că foarte mulţ i dint re arhitecţii care au absolvit d upă 1950- 1955 
pri vesc cu indiferenţă cartie re le vechi şi îşi arogă dreptul de a 
le transforma sau înlocui după bunu l lor plac, sau după comenzi 
aberante, acceptate fără ezitare. Cum s-ar exp lica, altfel , preten
ţioasele şi agres ivele con strucţii „moderne" înfipte în rezervaţia 
de arhitect u ră a l aş ilor (fără presi uni din partea autor ităţ ilor 
judeţene) , hotelul cu forme sofisti cate ri dicat în incinta bi se_ricii 
Stelea din Tîrgov i şte, sau amplasamentul revoltător al case i de 
cult u ră al studenţ ilor din Braşov, lîngă poarta Ecaterinei şi la 
graniţa dintre Cetate şi Şchei? 

Frecvenţa ş i gravitatea unor asemenea cazuri ne fac să credem 
în utilitatea demontăr ii mecanismu lu i teoretic care le-a generat 
- în parte - şi care, în orice caz , le-a just ificat . 
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Conform Micului dicţionar enciclopedic, Buc ureş ti , 1978. 
p. 1016, va lorifi carea este definită pri n acţ iun ea de a pune în 
va loare, respecti v „a sublinia calităţile esenţiale ale unei persoane 
-sau ale unui lucru , a pune în l umină'', ceea ce im p li că p reex i sten ţa 
şi conservarea lu crului pus în lumin ă. Pr intre exe mple le date în 
text figurează valori ficarea moştenirii literare, prezentată dre pt 
„procesul de receptare şi reconsiderare a operelor patrimoniului clasic, 
de integrare a lor în circuitul culturii contemporane" . Con siderăm 
că această din urm ă definiţie corespunde ce l mai bin e şi noţiuni i 
de valorificare a moştenirii arhitecturale , întrucît cuprinde re
ceptarea - adi că înţelegerea va lorii istorice şi art ist ice - , re
considerarea - adică lărgirea co ntinuă a sferei de interes, în 
temeiul unei permanente adînciri a st udiului - ş i , în fina l, inte
grarea în circuitul cu lturii contemporane, adi că evidenţierea va lorii 
monumentelor pentru masele largi , prin măsuri comp lexe de 
asanare- restaurare , atribuire a un or fun cţi un i coresp un zătoare 
neces ităţ ilor social-culturale şi explicare a semn i fi caţi ei lor în 
istor ia cul t urii naţionale ş i i nter n aţio n a l e. 

Valorificarea patrimoniulu i arhitectural poate fi astfel definit ă 
drept „procesul de receptare şi reconsiderare a monumentelor ş i 
ansamblurilor istorice 1 , de integrare a lor în circuitul culturii şi 
vieţii socia l-economice contemporane". Definiţia exc lude firesc se
lecţiile ş i aprecieri le de va loare care nu ţin seama de se mnifi caţia 
i stor i că a fiecăr ui element în parte, precum ş i di scr imin ăr ile în 
materie de fa pte istori ce 2 . 

Va lorificarea patrimoni ului arh itectural se poate efect ua 
parţia l, numai pe plan documentar , atun ci cînd nu este însoţită 
de măs uri concrete de conservare, ceea ce nu îi mi cşorează 
va loarea, ci dimpotri vă i-o sporeşte, d atorită caracterului de 
mărt u rie pe care îl capătă obse rvarea unu i obiect sau a unui 
ansamblu menit să di s pară . Va lorificarea integral ă a ansambluri lor 
istor ice cuprinde m ăs urile practice care au fost preconi zate de 
Plenara Un iun ii arhitecţ i lor din R. S.R. din 19 iu nie 1973. Cităm : 
„Centru l sau ansamblul istoric contribuie , prin personalitatea sa ş i 
prin elemente le tradiţionale pe care le cupr inde, la regăs irea unei 
continuităţi de cu ltură, fa păstrarea unei scări umane, la obţinerea 
unei varietăţi în localităţile care se dezvoltă astăzi în noi condiţ ii 
tehnico-economice. Monumentele ş i ansambluri le arhitecturale trebuie 
să fle integrate în viaţa socia lă şi economică şi transformate în 
factori acti vi ai vieţii contemporane, prin preluarea sau păstrarea 
în continuare a unor funcţii de locuire, comerţ , cu l tură , învăţămînt 
ş i turism [. . . ] La valori fi carea acestor centre este necesar să se 
aibă în vedere trama stradală existentă, parcelele şi regimul de 
înă lţime, plantaţii le, scara arhitecturală a ansamb lulu i, zonele de 
protecţie din vecinătatea monumentelor, analizarea atentă a posibi-

l Nu fo losim de numi rea „Monumente istorice ş i de artă", apărută după 
1975, întrucît t oate p roiectele de lege întocmite cu înce pere din 1965 
pe nt ru aprobarea unor no i li ste ale monumente /or istorice au p;e luat nomen
cl atura co n sacrată de Comi s iunea Monument e lor Istorice. ln cadrul noii 
I iste , monumentele istor ice sîn t clasate în patru categor ii : monumente 
ar heologice , de arhitect ur ă, artă p last i că ş i memoriale. 

2 Criteriu l istoric este si ngurul care permite judecarea ob i ecti vă a 
va lori i unei construcţii izolate , a unei aşe zări rurale sau a unui oraş vechi. 
Erori cap itale, soldate adesea cu pierderi a le documentelor de gîr.d ire socială 
care sînt monumentele istor ice , pot p roveni di n judecarea conţinutului 
ist oric a l mo nume ntului în fu n cţie de ideologia societăţii co nte mporane 
(asocierea conacelor şi palate lor cu expl oatarea feuda l ă, a bi seric il or cu 
misticismu l, a in cintelor fortificate cu o dominaţi e impusă etc.). Tot atît 
de greşită este credinţa că prin anihilarea monum entelor istorice se pot 
şterge urme le unor eve nim ente sau pe ri oade istorice critice pentru un 
popor , dar care au ex istat, sînt co nsemnate de istorie şi sînt adesea expri 
mate arhitectural prin opere de i ncontestabilă va loare cultura l ă, aşa cum 
apare astăzi s ist emat izarea au striacă a cetăţi i Timi şoa rei, efectuată în prima 
j umătate a veacu lui a l XVIII -iea. 
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lităţilor de rea lizare a unor noi construcţii care să nu strice ech ilibrul 
constituit al ansamblulu i existent" 3. 

Formu larea de mai sus, redactat ă de autoarea acestor rînduri 
şi însuşită de cond ucerea Uniunii arhitecţilor, se î ntemeiază. pe 
experienţele realizate în ţara noastră la BUCUREŞTI (ansamblul 
Curtea veche) ş i în SUDUL TRANSILVANIEI 4 , pe concluziile congrese
lor ş i materi alelor ICO MOS 5 , precum şi pe rapoarte le şi di scu
ţiile de un deosebi t interes din cadrul congresului cu tema va lori
ficării ansa mblu r ilor istor ice, organizat la Moscova în mai 1971 
de către Uniunea arhitecţilor din URSS o. 

Expe r ienţa ne a rată că valor ifi carea documentară a ansam
bluri lor isto r ice nu este obligatoriu însoţită de integrarea lor în 
v i aţa soc i al-economică contem poran ă. De multe ori, neces ităţi 
economice sa u dorinţa de afirmare a co lecti v ităţii contemporane 
în exact acelaş i perimetru care a concentrat timp de secole v i aţ ;i 
colectivită ţii medievale - devenind astfel un simbol al oraşului 
î n s u şi - au impus desfiinţarea parţială sau tota l ă a ansamblului 
istor ic, în acest din urm ă caz păstrîn du-se adesea doar monumente 
izo late, rupte de context ul urban originar. Valorificarea parţială 
prin studii, relevee, cercetarea arheolog i că a ansamblului sort it 
di spa riţiei ş i - în final - prin publi caţii ar trebui să fle obliga
torie în asemenea împrejurări, atît pentru lu area unei decizii 
în c unoştinţă de cauză, cît ş i pentru cunoaşterea formelo r de 
c ultură colecti vă din trecutul ţă rii noastre, a că ror negare - după 
excavarea integral ă a subsolului - este inevitab il contrazisă prin 
adîncirea studiilor de arhi vă şi bibliotecă. 

Cu excepţ i a unor rare exemple, acest procedeu este î n că 
un deziderat, iar recunoaşterea deschi să a moti velo r care deter
min ă renunţarea la un ansamblu istori c este adesea înlocuită prin 
in voca rea lipse i de va loare a ansamblului respecti v, at ît din punct 
de ved ere arti st ic, cît şi istori c 7 , fapt care putea fi scuzat - pînă 

3 Problem e şi măsuri cu privire la valorificarea monumentelor şi ansam 
bluri/or istorice. Sintezo dezbaterilor din Plenaro Uniunii arh itecţi/or din 19 
iunie 1973, mate r ial difuzat prin adresa Uniunii arhitecţilcr din R.S. R. 
n r. 1127/25 iul ie 1973 . 

' E. Grecea nu, Realizări privind protecţia unor centre istorice din sudul 
Transilvaniei, în „Buletinul monumentelor istorice " , nr . 1, 1973, p. 41- 48 . 

6 Este suficient să ne referim la ante proiectul de Reccmandare privind 
protecţia pe plan naţional a monumente/or , ansamblurilor şi siturilor, în forma 
pre gătită pentru cea de a 17-a sesiune UNESCO, Paris, 1972, elaborat în 
două reuniuni de ex p erţi organizate de UNESCO (1968, 1969) ş i ca re 
si ntetizează co ncluz iile co ngrese lor ICOMOS de la Viena (1965) , Bat h 
(1966), H'aga (1967), privir.d reanimarea monumente lor , ans2mbl uril or şi 
siturilor istorice , precu m şi co nservarea Ie r acti vă în cadrul sistemat izări i 
teritoriului. Pa ri s, 1972. Cit ă m: « Le patrimoine immobi/ier cu/turei ou naturel 
devroit etre considere comme un tout homogene qui comprend non seulemert 
Ies oeuvres representant une va/eur de grande importance, mais encore Ies 
elements Ies plus modestes ayant acquis avec le temps une valeu r de cu/ture. 
Aucune de ces oeuvres et aucun de ces elements ne devraient etre dissocies de 
/'environne ment qui /'entoure » (par. 4, 5) [ . . . ] « Les interventions a appli
quer sur Ies monuments, ensembles et sites devraient avoir pour objet de con
server a ces biens /eur aspect traditionne/, de Ies preserver de tou te construc-
tion nouvel/e ou de tou t amenagement qui pourrait alterer Ies rapports de volu- ~· 
mes ou de cou /eurs qu' i/s ont avec /eur entourage » (par. 25) [. .. ] « Les t,•;·' 
liens que le temps et Ies hommes ont etablis entre un monument et son en
tourage etant d'une importance capitale ne devraient en aucun cas etre trou-
bles ou detruits. L' isolement d'un monument par la suppression de son voisinage 
ne devroit pas etre auto rise; de meme son deplacement, sa rotation et son 
sou/evement ne devraient etre envisages que comme des solutions exceptionnel/es 
justi(lees par des raisons imperieuses » (par . 27). [. . . ] « Les Etats memb res 
devroien t se preoccuper de la nouvel/e fonction a reserver aux ensembles his
toriques qui ont perdu /eur vocotion origine/le. Si la fonction industrie/le devrait 
etre en principe exclue, d'autres vocotions: residentiel/e, universi taire , touris-
ique, commerciale, cu/ture/le, cdministrotive , etc. pourraient etre utilement 
rechecchees pour ces ensemb/es » (par. 33). 

6 ln cadrul congresului de la Moscova, sistematizarea vetrei istor ice a 
capital ei URSS a fo st an;:lizată obiectiv, recu noscîndu-se făţiş că ruperea 
mo numente lor cu va loa re excepţională de contextul u rban medieval a 
anihilat per ce perea organi zăr ii în tre cut a unui centru economic de p rimă 
importanţă. Au fo st date ca exemple de valorificare a ansambluril or istorice: 
LEN/NGRAD, cu dezvoltare contemporană în afara vetre i istori ce; 
NOVGOROD, unde reco nstrui rea oraşului distrus în cel de-al doi lea război 
mondial a res pe ctat fără abat eri trama stradală ş i regimul de î năl ţime dEf1-
nitivate în veacul al XV lll -lfa. Au fo st restaurate toate bisericile de breas l ă 
care domină străz il e folosite în trec ut de grupări specializate pe me şte 
ş ugu ri, citade la Kremlinului, sistemul defensiv a l oraş ului, alcătuit din şanţ 
cu val de pămînt , precum ş i cununa de mănăsti r i fortificate din exter io r, 
restabi lir.du-se astfel ech il ibrul de vo lume ş i sil ueta oraşu lui med ieva l. 

7 În absenţa unor p recizări referitoa re la cîntărirea valori i isto ri ce , ne 
apare pe r i cu l oasă af1 rmaţ i a: ,„ .. orice o raş are un trecut istoric , dar .. . 
nu orice centru orăşenesc are un trecut is to ric valoros" (vez i Gh . Cu r i n~ c hi, 

Centre le istorice ale oraşelor, Bu curqt i, 1967, p . 8 .). 

către 1960 - prin ca renţele documentăr ii de teren şi prin pre
judecăţile referitoare la vechimea arhitecturii de zid d in oraşele 
noastre . Cu totul alta este însă s ituaţia în prezent, cînd dezvol
tarea pluridisciplinară a studiului aşezărilor şi îmbogăţirea cunoş
tinţelor pri vi nd fondul de construcţii moştenit (uneori chiar 
cu ocaz ia unor masive lucrăr i de restructurare 8) răpesc orice 
temei in vocăr ii unei presupuse li pse de va loare. În acest context 
de ultim ă oră, ne apare demn ă de inte res propunerea de a da 
un sens nou noţiunii de „valorificare a trecutului" - respectiv 
a ansamblu ri lor istorice urbane-, formulată relativ recent de 
prof. dr. arh. Gheorghe Curinschi-Vo rona 9 . 

Auto·rul aminteşte tangenţ i a l - fără a le acorda un rol impor
tant în expunere - so luţiile de abordare diferenţiată a siste
mat izăr ii centrelor istori ce din Român ia pe care le-a propus cu 
12 ani în urmă . Conform acestor criterii, „epoca noastră a moştenit, 
în esenţă, două tipuri distincte de oraşe: primul în care fondul 
construit dens , abundenta de clădiri cu va loare istorică, executate 
durabil, permit noi i arh,itecturi să se manifeste cu precădere sub 
formă de plombe ; al doilea tip în care caracterul afînat al aşezării 
în ansamblul ei , existenţa unor zone slab construite, în unele cazuri 
chiar în centrul oraşului, caracterul neînchegat al unor centre ob
ş teşti, începute a se contura în perioada dintre 1880- 1916, deter
mină acţiuni de renovare ce se pot solda prin sporirea densităţii, 
modifi căr i de scară ş i includerea în zona centrală de dotări care să 
conducă la închegarea unui ansamblu central reprezentativ" 10 • 

Precizăm că în prima categorie, d ăruită cu dreptul de conservare 
ca ansamblu, dar cu acceptarea unor pretinse plombe de tipul 
magazinului de pe str. Hori a din Cluj n, figurează - conform 
lucrăr i l or anterioare ale autorului citat - doar şapte nuclee de 
comerţ ale comunităţi lo r germane, denumite impropriu o raş e 12 ; 
toate celelalte o raş e din inte r iorul şi exteriorul arcului carpatic 
sînt cuprinse în cea de a doua categorie. 

Păstrînd ca atare o clas ifi ca re ex pli ca bil ă în perioada ani lor 
'60, dar care s uportă substanţiale amendamente în lumina cerce
tărilor mai noi, autorul trece la analiza calităţilor pe care trebuie 
să le întrunească o construcţie sau un ansamblu de con st rucţii 
pentru a fi pri vite ca monumente istorice . După afirmaţia sa, 
c oncepţia „în vigoare" - firesc condamnabilă - vede în arhitec
tură doar un fenomen de artă plastică ş i consideră „substanţa 
origin a ră i storică" (cu alte cuvinte, materialele de construcţie 
puse în operă, fini saj ele şi decoraţ ia originară) drept unica purtă
toare a calităţii de monument istoricl3 . După cît ştim, o ase
menea concepţie nu a fost ni c iod ată acceptată ca definitorie, 
iar punctele de vedere personale pe care le-a putut genera nu 
pot fi I uate în seam ă ca fundamentare şti inţiflc ă, întrucît cerce
tăr i le din ult imele patru decenii au pus în lumin ă capacitatea 
ar hitecturii ş i a urbani smului de a exprima concludent contextul 

8 Cit ă m doar reţe lele de pivniţe medievale, di spuse adesea pe mai 
m uite nivele, care s-a u descoper it în Bucu r.eşti, laşi, Gal aţi, Botoşa n i . 
Focşani, Roman ş.a. cu ocazia unor restructurări masive - şi care infi rmă 
prejudecata închEgării structurii urbane abia la sfîrşitul veacului al XIX-iea, 
întrucît cel puţ in pi vniţele aşezate per pendicul a r pe stradă d e mon strează 
vechimEa tipului de parcela re moşte nit. Un exemplu concludent a fost 
oferit în 1978 de rezultatele cercetărilor de salvare din curtea biseric ii 
Zlătari - vezi Cornel Tal oş , Vestig ii ole hanului Zlătari, în „Rev ista muzeelor 
ş i monumentelor", se ria „M onumente isto rice ş i de artă", nr. 1, 1980, 
p. 48 - 51 . 

9 Gh. Curinschi -Vorona, Arhitectura contemporană fn context istoric 
urban (=Arhitectura contemporană), în „Revista muzeelor şi monumente
lo r , - Monume nte istor ice şi de artă", nr. 2, 1979, p. 37-49 . 

10 Ibidem, p. 39-40. 
11 Noul magazin universal de pe str . H'o ria din Cluj nu este o plombă, 

adică o construcţie nouă ridi cat ă pe un teren liber, întrucît a fost intro
dusă pe locu l mai multor clădiri vechi, dărîmate pentru a permite apariţi a 
unei arhitecturi cu t otul străină de caracteristicile ansamblului ist or ic. 

12 Gh . Curinschi , Centrele istorice ole oraşe lor , p. 44-48; Id e m, Con
servarea specificului oraşelor, înnoirea fondului construit urban, un proces 
legic, în „Rev ista muzeelor şi monumente lor - Monu mente istorice ş i 
de artă", nr . 2, 1975, p„ 28. În realitate , cartiere le înconjurate cu in c intă 
de a părare care au determ ir.at selecţia grupului respectiv au fost ce ntrele 
de producţie şi desface re ocupate Excl usiv - cu începere din veacul al XV I
I ea - de germani; în jurul acEstor ce ntre au Existat cartiere cu specific 
etni c şi de p rcducţ i e , care re p re zint ă uneori continuarea une i aşezări mai 
vec hi de cît centrul fortificat (Şc he iul ş i Braşovec hiu l, la B raşo v, Mănăşturul 
la Cluj) - vezi E. Greceanu, Un probleme actue / : /'urban isme medieva l en 
Roumanie, în „Revue roumaine d'hi st o ire", XV III, 1979, nr. 1, p. 136-145. 

13 Ch. Cur insc hi-Vor·cna, Arhitecturo contemporană, p. 49. 
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social, economic şi politic al unei etape istorice 14 . Valoarea istorică 
a creaţiei arhitecturale a depăşit astfe l importanţa va lorii artistice, 
a cărei cîntărire depinde şi de măsura în care opera respectivă 
reflectă gîndirea unei anumite epoci, etnii sau societăţi. Această 
din urmă concepţie, cu adevărat „în vigoare", a dictat definiţia 
monumentului istoric pe care o formulează CARTA DE LA VENEŢIA: 
„Noţiunea de monument istoric cuprinde atît creaţia arhitecturală 
izolată cît şi aşezarea urbană sau rurală care aduce mărturia unei 
civilizaţii anumite, a unei evoluţii semnificative sau a unui eveni
ment istoric. Ea se extinde nu numai asupra marilor creaţii, ci şi 
asupra operelor modeste care au căpătat cu trecerea timpului o 
semnificaţie culturală" 15. · 

Gh. Curinschi-Vorona propune înlocuirea pretinsei concepţii 
generale a monumentului istoric printr-o concepţie nouă (s .n.), 
care porneşte de la afirmaţia că „monumentul istoric de arh itectură 
constituie un proces", întrucît acţiunea agenţilor destructivi ai 
mediului, perimarea funcţională, modificarea relaţiilor cu mediul 
înconjurător şi însăşi restaurarea, ce înlocuieşte cu materiale noi 
părţi le „alterate sau distruse", implică obligatoriu o pierdere a 
s ubstanţei originare , înlocuită cu o substanţă nou ă, organizată 
identic. Di spariţ i a şubstanţei originare, perisabile, nu înseamnă 
şi pierderea iremediabilă a monumentului istoric, întrucît 
„anumite componente ale monumentului istoric pot fi veşnice". 
Extinzînd definiţia monumentului istoric - de la aşezarea pre
văzută de CARTA DE LA VENEŢIA, la noţiunea de „spaţiu urban" , 
ale cărui „valori cantitative" au drept consecinţe estetice silueta, 
capetele de perspectivă, efectele de s urpriză, autorul citat ajunge 
la con ci uzi a că spaţiu l urban este principalu I purtător al speci
fku lui urban ş i că „valoarea spaţiului urban, ca monu'ment istoric, 
nefiind neapărat legat de substanţa originară a clădirilor, poate fi 
inalterabilă, dacă sînt reeditate condiţiile apariţiei sa le" 16 . 

Pînă aici , ideile nu sîn t cu totul noi, întrucît în multe oraşe 
distruse de război - ca de exemp lu, Novgorod, Varşovia sau 
Beauvais, s-a urmărit păstrarea „valori lor inalterabile" ale spa
ţiului urban, reproducîndu-se reţeaua de străz i cu respectarea 
profilului lor transversal, parcelarea şi regimul de înălţime 
medieval, cu deosebit respect pentru si I ueta istorică a oraşului, 
dominată de verticale le edificiilor de cult, chi ar atunci cînd decorul 
arhitectural a fost sens ibil simplificat în spirit contemporan. 
lată însă că Gh. Curi nsch i-Vorona face apel la două argumente 
cu totul noi , pentru definirea unei noi noţiuni a va lorificăr ii 
ansamblurilor istorice . Mai întîi este prezentat ca indiscutabil 
„caracterul pozitiv al introducerii noii arhitecturi în zonele istorice 
ale oraşelor, ca mijloc de revitalizare a acestora, de ridicare a poten
ţialului lor funcţional, cît şi, în ace/a~i timp, ca contribuţie estetică" 17 • 
Această afirmaţie apare în text ca însuşită - şi nu formulată -
de autor, fiind atr ibuită fără rezerve documentelor încheiate la reu
niuni internaţionale de către organ.izaţii internaţionale, ca Uniunea 
internaţională a arhitecţi lor, ICOMOS, Europa Nostra, deşi -
cel puţin din documentele difuzate de aceste organizaţii înainte 
de 1977 ce ne-au ajuns la c unoştinţă, reiese că s-a atras în per
manenţă atenţia as upra .deosebitei prudenţe ce se recomandă 
pentru introducerea arhitecturii moderne în ansam bi uri le istorice, 
precum şi asupra caracteru lui de excepţie pe care trebuie să-l 
ai bă o asemenea operaţie 1s. 

14 În avanga rda europeană a cercetătorilor ca re au des l uşit, printre 
prim ii, semn ifi caţ ii le istorice ş i soc iale ale creaţiei arhitectur2le şi urbanistice, 
figurează G. M. Cantacuzino, care afir ma în 1934: „Noi am spus în repetate 
rînduri că cea mai sinceră cronică a unei epoci e cronica clădită, adică total i
tatea monumentelor unor vremuri, totalitate din care se exprimă însuşirile 
unui suflet colectiv" -vezi antologia Izvoare ş i popasuri, sub îngrijire a lui 
Adrian Ang helEscu, Bu cureşti , 1977, p. 142. Dintre lucrările postbelice 
cu aceeaş i o ri entare , cităm : GUnter Bandman n, Mittelalterliche Architektur 
als Bedeutungstriiger, Be r lin, 1951; Hans Sed lmay F, Epochen und Werke, 
Viena, voi. I, 1959, vo i. li , 1960; Peter Hi mhfel d, Miizene. Die Ro/le des 
Auftraggebers in der Kunst, Deutsche r Kunstverlag, 1968; Georges Duby, 
Le temps des cathedrales, Paris, 1980; Răzvan îh<cdorE scu, Bizanţ, Balcani , 
Occident la începuturile culturii medievale rom6neşti (secol ele X-XIV), 
Bucureşti, 1974. 

15 Grigore Ionescu, O nouă cartă internaţională privind conservarea şi 
restaurarea monumentelor istorice , în „Monumente istorice. St1.:dii şi lucrări 
de restaurare ", Buc u reşti, 1967, p. 9- 10. 

16 Gh. Curinschi-Vo rnna, op. cit. , p . 49 ş i 37- 38. 
17 Ibidem, p. 39 . 
18 Pornind de la principiul de bază formulat în paragraful 25 a l ante

proiectului UNESCO - vezi nota 5. 
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Al doilea argument, remarcabi l prinin geniozitate, se leagă, 
de co ncepţ i a monumentului ca proces în continu ă transformare 
ap li cată însă la ansambluri - monumente istorice - care includ 
şi „spaţiul urban", cu parcurgerea urm ătoarelor etape de de
monstratie: înlocuirea fondului construit vechi cu unul nou are 
caracter 'de renova re urbană. Prin faptul că operaţia se desfăşoară 
într-un mediu istoric urban, vizînd reeditarea unor caracteristici 
ale acest ui a, ea reprezintă o renovare de factură spec i a l ă, care 
se înscrie în rîndu l lucrărilor de restaurare urbanistică. „Eşalonate 
din punctul de vedere al raportului cantitativ între vechi şi nou" , 
lucrările de restaurare u rbanist ică pot f1 operaţii de asanare 
(eliberare), reîntregire, reconstituire sau inovaţ ie. Pierderea 
de substanţă veche „mai mult sau mai puţin valoroasă" este amin
tită apoi numai în cadrul lucrărilor de asanare, în timp ce în
locui rea masivă a construcţii lo r vechi im pi icat ă de celelalte trei 
categorii (reîntregi re, reconstitui re, inovaţie) apare prezentată 
drept „un cîştig de substanţă nouă într-o proporţie din ce în ce mai 
mare" 19 , Rezultă că poate f1 încadrată în categor ia restaurărilor 
urbane dărîmarea unor clăd iri sau grupuri de c l ădiri (insule sau 
cuartale) şi înlocuirea cu c l ădiri noi a căror factură reflectă re
editarea se lectivă a unor caracteri stici ale ansamblu lui sau ale 
clădirilor la care s-a renunţat (amplasament, volumetrie, ritm 
etc.)20. 

Rezumînd mai simplu o sinuoasă argumentaţie care ne-a obligat 
să nu respectăm ordinea expunerii, valor ificarea prin restaurare 
a unui ansamblu arhitectural urban - monument istoric rezultat 
din continue înlocuiri de s ubstanţă veche - cuprinde în viz iunea 
autoru I u i toate intervenţii le posibile în vatra istorică a oraşelor, 
întrucît ele pot f1 pri vite ca restaurări urbanistice în măsura în 
care păstrează „va lorile inalterabile" ale spaţiului (s.n.) urban.
Construcţii le noi pri mese şi ele cal itatea de monument istoric, 
întrucît „noul potenţează aspectele funcţionale dar ş i cele estetice, 
iar vechiul transmite încărcătura sa de specificitate noii structuri 
integratoare" 21 . În s~sţi nerea noii concepţi i a monumentului 
istoric urban şi a modalităţilor de valorificare, se afirmă în final 
că „acordarea atributului de «istoric» numai unui trecut mai mult 
sau mai puţin îndepărtat riscă să transforme acest trecut într-o 
insulă izolată în mijlocul transformărilor prezentului, care va deveni 
şi el un trecut în mişcarea inexorabilă a vieţii. Numai considerarea 
trecutului ş i a prezentului, în cadrul mişcării generale care urmă
reşte în mod inevitabil progresu/, ca un proces unic de dezvoltare, 
permite valorificarea celui dint îi şi instituirea celui de-a/ doilea" 22 . 

Noţiunea de valorificare propusă de Gheorghe Curinschi
Vorona este într-adevăr nouă, pentru că se îndepărtează cate
goric nu numai de noţiunile curente utilizate pe plan inter
naţional în acţiunea de protecţie a monumentelor istorice, dar 
şi de conţinutu l definiţiei generale prezentate. la începutu l rîn
durilor de faţă, întrucît valorificarea unei opere preexistente 
este pusă pe picior de egalitate cu acţiunea înlocuirii ei printr-o 
compoziţie nou ă , care ar prelua unele trăsături caracteristice 
ale operei anterioare. Cu toată noutatea ei, această concepţie 
nu ne apare convingătoare. 

În literatură, valorificarea operei lui Moliere nu implică 
scoaterea din circuitul cu ltural a operei lui Plaut, ale cărei trăsă
turi caracteristice au fost preluate de Moliere, iar va lorificarea 
operei lui Plaut nu aduce după sine lipsa de interes pentru opera 
I u i Aristofan, d in care PI aut s-a inspi rat s ubsta nţial. Valorificarea 
moşteni rii lite rare impune compararea specifi cului psihologic al 
une i an umite epoci , în viziunea unei persona lit ăţ i bine conturate, 
prin inte rmed iul observării unor trăsături permanente ale com
portamentulu i uman. În domeniul monumentelor şi ansamblu
rilor istorice, păstrarea şi va lorificarea (în sens obişnuit) a măr
turiilor arhitecturale care vădesc organizarea v ieţii materiale şi 
spirituale pe parcursul istoriei unui popor, depa rte de a constitui 
o izolare în trecut, reprezintă ce l mai eficient mijloc de evidenţiere 
a existenţei unor valor i ina lterabile, atunci cînd acestea se regă
sesc în ansamblul contemporan realizat printr-o adevă rată inte
grare - imp li cit păstrare - a creaţiei anterioare . 

Realizarea ansambl ului contemporan prin suprap unere ne-

19 Gh . Cur inschi -Voro na , op. cil „ p. 37- 38 . 
20 Ibidem, p. 37-38. 
21 Ibidem, p. 49. 
22 Ibidem. 
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mij l oc ită, chiar atunci cînd reeditează unele trăsături caracteristice 
ale ansamblului desfiinţat, limitează perceperea valori lor inalte
rabile la cercul relativ restl"În s al cercetătorilor de arhi';'.ă, bib lio
tecă şi muzee, perceperea fiind şi în acest caz cond i ţionată de 
efectuarea unei va lorifidri documentare prealabile a vechiul ui 
ansamb lu, precum şi de capacitatea de reconstituire imagi n ară 
a ansamblului urban d i spărut. 

Noua concepţie de valorificare ridică întrebăr i şi cu pri vire 
la criterii le de selecţie care ar permite nou I u i a.nsambl u să se 
înscr ie într-u n proces unic de dezvoltare progresi stă , cumulînd 
toate va lorile inalterabile ale creaţiilor precedente. Pe plan 
teoretic, aceste criterii apar menţinute într-un re lat ivism constant: 
s ubstanţa veche poate fi mai mult sau mai puţin valoroasă; silueta, 
ca petele de perspectivă, efectele de s urpriză sînt doar efecte 
estetice ale unor va lori cantitative; t1·ecut ul istoric nu este întot
foauna valoros (conform afirmaţiilor mai vechi ale aceluiaşi autor 

vezi nota 7). Care sînt atunci va lori le inalterabile ale spaţ i u I u i 

Fig. 1 . Rep roducere par·ţi
al:i după pl anul oraşului Su
ceava în 1877. Copie după 
orig·ina lul diat în 1980 
la Ofr ciul de cadast ru al 
i u~eţului Suceava, care poar
tă mrnţi unea: „Suczawa 
~ a .nmt Ortschafte n Kut, 
ltzkani, Scheplitzt et Za mka 
in de r Bukowina. Steu
eramt Suczawa. 1877. Li th. 
im K. K. lithogr . Insti
tute d . Catasters". Ori
gina lul poartă şi numero
tarea parcelE lor , al căror 

registru se află la fr l iala Ar
hivelor Statului din Suceava. 
1. Hanu l domne~c. 2. bi
serica Sf. Nico lae, 3. bise
r ica armenească Sf. Cruce, 
4. biserica catol ică Sf. Ioan . 
5. hotE lul Langcr , 6. bi
serica Sf. Dum itru, 7. bi
se r·ica Învier rn Domnul 1,;i 
- Văscresenia, 8. biserica 
Naşterea Sf. lozn Bote
zătoru l - a beizadelelor-. 
9. biserica Sf. Gh eorg he -
Mirăuţi, 10. biserica Sf. 
Gh eorghe cu mănăstirea Sf. 
IJa n cel Nou. 

urban ş i componentele veşnice ale unui monument istor ic, a 
(ăror reeditare, chiar după dispariţia lor, transmite noii str uc
turi încărcătura de „specificitate" a ansamb lul ui istoric? 

Răsp un s ul ar trebui găs it în exemplele prezentat e drept res
taurări urbane cu caracter de reconstituire sau inovaţie, dar 
acestea, în majo1·itate , au desfiinţat vechiul ansambl u civil, păs
trînd doar cîteva monumente cu vechime cer tă, alese pentru 
va loarea lor artistică - şi cel mu lt unele „direcţii de forţă ale 
reţelei stradale urbane" 23 , ceea ce nu înseamnă în nici un caz păs
trarea vec hii st1-ăzi, ci înlocuirea ei prin artere cu patru pînă 
la sase benzi de circ u latie, în cad rate de constructi i moderne 24 . 

Ori restaurarea urbană ~u se poate referi decît ia un organism 
urban , caracterizat prin interdependenţa funcţiilor vitale ale 
unei colectivităţi orăşeneşti . La Pi atra Neamţ, izolarea bisericii 
lui Ştefan cel Mare într-o co mpoziţie peisagistică, intercalată 

23 Ibidem. 
' 4 Dub larea sau triplarea lăţimii străi.ilor imp l ică dărîmarEa fronturilcr 

constru ite , desfrinţarea parcelării ş i dispar i ţia vegetaţiei mature . Refacert a 
în ar.est s istem a Străi.ii 1 Mai d in Piteşti. cu no i fronturi în reg im P -1- 4, 
pînă la P + 10, a modificat r·adical structura anter· ioa ră pe adîncime de 
cel puţin 30 m d in axul „direcţiei de forţă" şi acelaşi lucru s-a întîmpl at 
la Botoşani prin restructurarea Căi i Naţ i onale. 

ca un fel de zonă neutră - no man's land - între oraş ul nou , 
suprapus centrului de comerţ med ieval, şi cartierele de loc ui nţe 
ale oraşu l u i vechi, nu poate explica organ izarea oraş u l u i med ieval, 
total desfiinţat în zona reco n struită; în acest caz, nu se poat e 
vorbi de o restaurare urbană, nici de restaurarea zone i de pro
tectie a mon ument ul ui istoric , ci doar de o restructurare a zone i 
înv~cinate bisericii, efectuată cu cele mai bune i n tenţ ii înt r-o 
concepţie de mult depăşită 25 . 

Negaţia a ceea ce se înţ~lege curent prin restaurare u rbană , 
în cea mai mare parte a exemplelor investite cu acest tit lu de 
către Gh. Curinschi-Vorona, este demonstrată cu limpezime de 
următoarele t rei sistemat i zări: 

1. Oraşul med ieval .Suceava . 

În comentarea sistematizării care a restructurat radical veche 
cap i tală a Mo ldovei muşatine, cu rezultate de mult puse în dis
c uţie, păstrarea specificului medieva l al unui oraş caracter izat 

în text doar prin alcătuirea din clădiri „dispuse afînat" este atri
buită conservării numeroaselor sale monumente istorice, „dar 
mai cu seamă dispoziţiei noului front construit, care , urmînd sugestii le 
furnizate de structura vechiului organism urban, s-a grefat, asemenea 
celui vechi, pe terenul în formă de am fi teatru răsturnat orientat 
către cetatea Sucevei . Clădirile îna lte ale noilor ansambluri de locuit, 
unele discutabile ca grupare şi volumetrie, s-au aşezat asemenea 
verticalelor istorice, pe gradenele succesive ale reliefului, reluînd 
silueta etajată a oraşului istoric ... Noua piaţă centrală, dominată 
de casa de cultură şi un bloc turn, are o latură deschisă către peisajul 
exterior, căpătînd aspectul unei agore destinată pietonilor, care permite , 
de pe gradenele sale inferioare, perceperea Cetăţii de Scaun s ituată pe 
un promontoriu de partea cealaltă a unei văi adînci . .. " 26 • 

2• Raportul prel im ina r privind antep roi cttul UNESCO (vezi nota 5) 
p recizează în legătu ră cu pragrafu l 27 c itat mai sus: «La necessite de res
pecter Ies Jiens que le temps et Ies hommes ont etablis entre Ies monuments 
et leur entourage doit etre mise en relief. Devrait etre, de ce foit, condamne 
/' isolement d'un monument por Io suppression d'un entouroge qui lui donne le 
plus souvent so plen itude de sens ... L' ideal se roit de garder Ies monuments 

dans leur environnement, qui cont ribue a I Pur donner leur signi {/cation hi sto
r ique et ortistique » (pa r· . 48). 

26 Gh. Curinsch '-Vorona op. cit„ p. 41 ~ i text fig. 7. 

55 

http://patrimoniu.gov.ro



Compararea planului actual cu planul oraş u lu i î~tocm i t _ î.n 
1877 (fig. 1) dovedeşte că schimbarea radica l ă a reţe l ~1 de st~a7 1 : 
însoţită de desfti nţarea parcelării - ch!ar pentru pu~. 1 nele cl~d1 ri 
civ il e şi de cult ce se mai păstrează, a ignorat ~ugest 1 ile furn~ zate 
de structura oras ul ui . Cît priveşte aşezarea no il or construcţ1 1 pe 
terenul ce ar c~borî în gradene succes ive către. rîpa pîrîu.lu i 
Cacaina, afirmatia este inexactă şi nesocoteşte înseş i date le ofer ite 
de figura 7 b şi 'c din articolul analizat: planu l de situaţ i e cu cur.b: 
de nivel (chiar fără indicarea e~h idi stanţei) şi v~de!e. a . pan~ran:11ca 
dinspre est arată clar că blocur il e de l ocu 1 nţ~ _şi c l ~d 1 rile ~ 1 n p i aţa 
casei de cultură s-au aşezat pe locul oraş ul u i 1stor1c, ocup1nd plat
forma superioară cu vagi den i velări, a căror desemnare dr~~t 
„gradene" reprezintă o inducere }.n er?are. Rezultat u.I este apar 1 ţ 1 a 
unei bare mas ive de constr u cţ 1 1 or izontal 1zate pri n acoper i rea 
în terasă, deasupra cărora se r i dică două blocu~ i -~urn (gros?lane 
prin comparaţie cu silueta v~rt i calelor b1:eri e11 Sf. Du_m1tr.u), 
şi despre care ni se pare cel puţ i n exage~at sa se afirme ~a reiau 
„silueta etajată" a oraşului medieval. ~n _ fa~t, aşa-nu m. 1 ta „res
taurare urbană" de la Suceava, începuta 1n iurul anu lui 1960, a 
anihilat una dintre cele mai originale si luete medievale ale oraşe l or 
din ţara noastră 27 (fig. 2). _ . _ . , 

Concepţia arh itecturii ca fenomen de arta plast ica - ş1. in 
nici un caz •specificu l vechiu lui organ ism urba~ - a det~rm 1 nat 
tratarea noii pieţe, care a urmărit într-ad~văr ideea unu.1 teatr~ 
în aer liber, deschis către decoru l cetăţ 11 de scaun, chiar daca 
„gradenele inferioare" nu oferă condiţii de contemplare, d i ~ 
cauza intens i tăt i i traficulu i auto, orientat către zona 1nd ustr 1ala 
şi gară . Corn p~ziţia pieţei, cu imaginea cetăţi i contraba l ansată 
de casa de cultură, creaţie a prof. dr. arh. Gheorghe P:iru~
bescu, a realizat astfel opoziţ i a între vechi (cu lt ura medievala) 

Fig. 2. Silueta oraşului Suceava în perioada interbe lică . Schiţe de G.M 
Cantacuzino, reproduse în anto I ogia Izvoare ş i popasuri, Bucu reşt 1 , 1977, 

şi nou (cultura socialismului), renunţînd .în .favoarea . imp. l icaţi i lor 
simbolice la închiderea către rîpa Cacaine1 a vech1ulu1 centru 
de comerţ (astăzi integral desfiinţat). Această închidere apăr.a 
piaţa de vînturile dominante dinspre nord - est ş 1 ~bs:nţ~ e1, 
determinată de criterii scenografice, face ca noua p i aţa sa fie 
ocolită în măsura posibilu lui pe timp de iarn ă sau de furtună. 

Cît despre păstrarea monumentelor istorice ale oraşulu i , 
sistematizarea a menţinut doar clăd i rile clasate prin HCM 
1160/1955, fără a urmări respectarea zonei lor de protecţie. 
Demnă de subl iniat ar fi fost surprinderea calităţ i i de mon ument 
istoric pe care o prezenta oraşul vechi în ansa.m_blu, dar decalajul 
existent la acea dată între cercetarea arheologica ş1 documentarea 
de istorie a urban ismulu i med ieval a perm is restructurarea inte
grală, pe criterii ideologi ce, a venerabilei cetăţi de scaun moldovene. 

37 Despre silueta isto1· ică a SucEvei, vezi G'. f".1 · Cantacu:ir~o, oe .. cit. , 
p. 91 : „Suceava a rămas cum au lăsat-o Muşat1n11, împlîntata .in pam1ntul 
Moldovei ca un mănunchi de drapele şi sul iţi". Ibidem , p. 245: „Profilul oraşu
lui Suceava îşi desemnează filigrama spirituală şi pfi~ă de fantezie a unei 
gotice. E profilul unui oraş occidental mai fndea proape 1nrud1t cu ce tăţil e din 
Nord decît cu oraşe l e orientale ori balcanice". 
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2. Ansamblul central al oraş ului med ieval P i t eş ti 

Reconstrucţia mas i vă a centrului de comerţ medieval al Piteşti
lor este încadrată de Gh. Curinschi-Vorona în categor ia noilor 
ansambluri urbane reprezentative, obţinute pr in „demolarea unor 
clădiri puţin semni flcative, prin utilizarea de terenuri libere şi cuprin
derea într-o nouă compoziţie a unor edificii de oarecare monumentali
tate din perioada 1880- 1940, a căror amplasare nu a urmărit în 
toate cazurile o finalitate legată de constituirea unei compoziţi i 
închegate" 2s. I lu st raţia, alcătu i t ă din planul actual al centrului 
si din fotografia sediu lui politi co-ad ministrati v judeţean , poartă 
textu l : „PITEŞTI. Ansamblul central, grefat pe artera principală 
de tranzit a oraşului şi pe locu l vechiului tîrg, înglobează un monu
ment medieval, obţinîndu-se datorită acestei prezenţe, cît şi facturii 
plastice a noilor clădiri şi a raporturilor spaţiale care se crează, 
un pregnant caracter speci fle" 29 . 

Dacă sistematizarea Sucevei a fost adesea discutată şi ră.mîne 
criticabi l ă prin caracterul utilitari st al majorităţii clădirilor de 
locuit, care depersonali zează chiar şi elemente le de prim plan 
ale noului fond construit, ansamblul central al Piteşt ilor a fost 
prezentat drept o re u şită a urbanismului românesc contemporan, 
fapt susţinut şi de reala afecţiune pe care o poartă loca lni cii (în 
majoritate nou-ven iţj) zonei rezervate efectiv pietoni lor . Acest 
succes face să apară de pri sos desconsiderarea vechiului centru 
de comert medieval - astăzi în întregime desfiinţat - sau pre
zentarea u

0

ne i restr ucturăr i tot atît de radicale ca şi cea a vechiu
lui centru de comerţ din Suceava drept o restaurare urban ă , 
numai pentru păstrarea bisericii domneşti Sf. Gheorghe şi pentru 
regăs irea unor „direcţii de forţă" ale reţelei de străzi, menţinute 
- nu din dor i nţa preluării unor elemente de stru ct ură medieva lă, 
ci dintr-un elementar bun s imţ al adaptăr i i economi ce la relief, 
regim de proprietate şi dotăr i edi I itare preexistente. 

Pentru accentuarea calităţilor noii compoziţii, Gh. Curinschi 
Vorona trece cu vederea complexitatea ansamblulu i istor ic pre
existent, sem na lată anterior 30 . Centru de tranz it intern aţ i onal 
în veacul al XIV-iea, curte domnească în intervalul seco le lor 
XV I- XV II şi centru de producţie ş i desfacere în continuă ascen 
siune economică, iată funcţii le majore care au determinat struc
tura urbană medievală a Piteştilor, caracter izată prin prezenţa 
a patru locur i de schimb , dintre care trei periodice ş i unul per
manent, acesta fiind piaţa centrală, dominată de biserica Sf. 
Gheorghe, care afirma stăpînirea domnească asupra teritor iului 
urban. Amplasarea locului de schimb periodi c, Tîrgul d in Vale, 
a făc u t ca artera majoră de tranzit or i entată nord-sud (fosta strad ă 
Doamna B ă laşa) să fie dublată de o a doua arteră comercială, 
denum i tă în trecut „u li ţa domnească", apoi strada Şerban Vodă, 
care făcea legătura şi cu zona curţii domneşti . Actuala esplanadă 
rezervată pietonilor înloc uieşte cuartalul cuprins între cele două 
străzi. I nteresa ntă sub raportu I semnificaţii lor istorice ale unei 
structuri urbane apărea încadrarea ctitoriei domneşti - biserica 
Sf. Gheorghe - de-a lungul axului comercial major, cu · biserica 
de breas l ă Sf. Nicolae ş i cu ct itoria de negu stor i a biser icii 
Mavrodolu, reprezentînd clasele socia le orăşeneşti ce beneficiau 
de avantajul dependenţei directe de domnitor, sub raport eco
nomi c şi jurid ic, fără interve nţia treptelor intermediare ale 
ierarhiei feuda le. 

Examinarea planului vec hi al zonei centrale (fig . 3), cu care 
s-a început o restructurare a vetrei istor ice prevăzută să înlăture 
cca 90% din c l ădirile existente în 1960, e!imină de la sine .afir
mat ia referitoare la existenţa unor terenuri libere sau a reg imu
lui de constructie afînat. Nu s-au efectuat cercetări asupra construc
tiilor dărîmate '. astfe l încît nu se cunoaşte astăzi raportul între 
~tapele medieva le şi refacerile dete rminate de marele incendiu 
din 1848. Dar documentaţia fotografică executată în fazele de 
debut ale restructurăr ii a1 ne arată că ansamblul prezenta un cert 

2s Gh. Curinschi-Vorona , op. cit., p. 49. 
so Ibidem, p. 47, fig . 16a, b. 
so E. Greceanu, Elemente de metodică fn cercetarea centrelor istorice 

ale oraşelor, în „Arhitectura'', XX IV , 1976, nr . 4, p. 2'1-30 ş i fig. 2 , 

p. 
25

· d' d . • ţ' d • ' 
31 O impresionantă documentaţie fotogr<. fică , prH€ 1r ş 1 1nso 1n pir. 

în 1965 dărîmarea zonei centrale a Pitqtilor, se di ă în a1 hiva ISLGC. Mul ţu
mim conducerii in stitutului, care ne-a permis fo lcsirea acestui preţi cs 
material . 
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Fig. 3. Zona ce ntral ă a oraşului Piteşti în 1960, c u indi carea pr!n contur înnegri t a construcţ iil or existente în 1 982; 1. casa Panţurescu; 2 . şcoala 
de băieţi nr. 1, co n struită în 1885 . 4. casa Săvulescu; 5. casa din str. 1 Mai nr . 4 (sec . XV II ); 6 . fosta Bancă po pul ară ; 7. casa Ion Purcăreanu (res

taurantu l „Argeş"), 8 . bi ser ica Sf. Ni co lae; 9. hote lul „Spl e ndid"; 10. Casa a rmatei , 11 . hotelul „ Bri stol"; 12. bi ser· ica Sf. Gheorghe. 

Interes artistic (fig. 4- 8), pe l î ngă ce l istoric, co nfirmînd impresia 
/ui Nicolae Iorga con se mnată în 1904: „Piteşt ii, un oraş pe care 
/-ar fi putut dori cine ne-ar fi voit mai bine ... Strade drepte ,case 
frumoase, cît se poate de bine întreţinute, desăvîrşită lipsă de praf32 

.. . Clădirile Statului: liceul, şco li primare, sînt deosebit de frumoase. 
/n mijloc o grădină publică, cu arbori bătrîni, avînd din toate părţile 
clădiri mari ş i un hotel foarte frumos, vrednic de a fi într-o capitală. 
Încotro te uiţi , vezi hărnic ie ş i pricepere , însuşiri nedezlipite de 
rasa noastră, acolo unde e curată şi n-o împiedică nimeni în dez
voltarea ei .. . " Şi după o sc urtă prezentare a condiţi i lor istorice 
de evo luţie a aşezării, Iorga încheie : „Din toate aceste împrejurări, 
ce nu se află tocmai aşa nică ire, se alcătu i chipul frumosului orăşe l, 
grămădit între muncele. Nici sărăcie şi nici risipă, ci o fericită stare 
de mijloc, harnică ş i econoamă . .. " 33 . 

Faţă de aceste observaţii de netăgăd uită competenţă , care se 
1· egăsesc cu două decen ii mai tîrz iu ş i la Ion Sim ionescu 34 , consi
derăm că trebuie defin it iv pă răs i te încercăr il e de mişcorare a 

•~ Mărturi a lui Nicolae Io rga ar n trEb u it să determine re nu nţarea la 
ca r·acter izări de fe lul ce lor care pr·E zentau vec hiul Piteşti dr·e pt un oraş 
sărăcăcios şi plin de praf. Cităm: „Piteştiu/ nu a fost un oraş fr umos. Urbea 
aceas ta cumsecade şi cam prăfuită ş i -a avut totuş i cîntăreţ ii [ . . . ] Probabil 
că focu l ce l mai necăjit fn tîrg era centrul ... ca o tarabă more şi neîngri-
jită [ . . . ] Ce le cîtevo clăd i r i cu (ală [ . . . ] ruşinau şi mai mult casele de 
rfnd joase, din chirpici ş i cărămidă, fmpă răţind în ogrăzi săteşti, între pomii 
fructife ri şi brazde de ceapă" (Tudor O ct avia n, Flacăra, XXV III , nr'. 18 
(1247) , 3 mai 1979) ; „Cine ar mai putea recunoaşte ceva din vechiul tîr·g 
sărăcăcios de cîmpie fn noul ş i modernul oraş Piteşti ?" (prof. uni v. Cezar 
Lăzărescu, preşedinte l e Uniunii a r· hitecţil o r din Români a „Scînte ia", X LV III , 
nr. 11497, 3 august 1979). 

:i:i Ni co lae Iorga, Drumuri şi oraşe din Rom6nia, Bu cureşt i, 1904 , p . 50 , 52 . 
3' Ion Simi o nesc u, Oraşe din Rom6nia , Bu c u reşti, 1925, p. 199: „ Dint re 

toate oraşe l e vec hiului regat, Piteştii s inguri mi -au l ăsat imp r·Esia de o 
mai mare sat isfacere a ceri nţe l or unui o raş , îmbinînd curăţe ni a cu o de o
sebită îngrijire dată locuinţelor , străz il or şi chiar gustului artist ic. Mc. halal e 
cu case scu nd e, intrate în pămînt, cu aco per i ş de stL h o ri chiar draniţă , 

va lorii ansamblului dispă rut, ca ş i ce le de at1·ibu ire a t itlului de 
restaurare urbană unei sistematizări care nu a urm ă 1· it în mod 
văd i t o asemenea operaţie, păstrarea biser ic ii Sf. Gheorghe re
prezentînd, ca ş i la Suceava, o respectare a prevederilor legale. 
Reuşita în si ne a restru ctură rii esplanadei centrale nu are nevoie 
de astfel de ju s tifi că ri, ţi nînd seama ş i de absenţa oricărui interes 
pentru ansamblu l civ il preexistent, chi ar în cadrul in stitu ţ iilo r 
de resort, în faza de declanşare a restru ct u răr ii respect ive , a di că 
pîn ă în jurul an ului 1968 . 

3. Cuartalul Teatru lui de stat din Tîrgu Mureş . 

Noul Teat ru de Stat din Tîrgu Mureş este o mîndri e a local
ni cilor ş i are şanse să figureze într-o viitoare li st ă a monumentelo r 
istori ce, d atorită talentulu i cu care arhitectul Constantin Săvesc u 
a reu ş i t să in trodu că într-o creaţ ie modern ă spiritul arhitecturii 
Secession, atît de puternic imp rimat edificiilor publi ce ale oraşului, 
ridi cate înainte de prim ul războ i mondial , Realizarea contempo
r a n ă este astfe l desc ri să de Gheorghe Cur inschi-Vorona: „La 
Tîrgu Mureş, esplanada centra l ă . . . s-a const ituit ca ansa mblu 
urban reprezentati v în per ioada care cup rinde seco lel e XV I 11 -
Xl X. U1·mînd exemplul oferit de un ansamblu mon um ental co n
ţi n î nd prim ăr i a ş i casa de cultură, reali zate în st ilul anului 1900 .. „ 
în tr-o alveolă spec ia l creată pe una din latur ile sale s-a in clus un 
ansa mblu alcătu it din Teatrul de Stat, diferi te dotări comerciale 
şi de al imentaţie publi că, precum şi din loc uinţe, care, prin carac
terul să u specific ş i stru cturarea sa organ i că în raport cu com
poziţ i a centrului oraş u I u i, i I u strează pe deplin ideea obţinerii 

aici, în Piteşti nu se p rea află . . . Tot aşa sînt străz i cum e Şerban Vo dă, 
care îţi aduc am inte părţi din ora ş e l e ardelene. Bine asfăltu ită , curată, e 
împr·ejrnuit ă de case mari, cum e Tr· ibu nalul, Sfatu l negustore sc , Primăria , 
ia r î n fund l î ngă biserica Sf. Ni culae , un mic boschet de arbori umbreşte 
bu stul marelui om de st at Ion B rătia n u " . 

57 

http://patrimoniu.gov.ro



4-5 

6-7 

Fig. 4. Piteşti. frontul de sud -vest al străzii Doamna Bă la şa , în 1961, cu 
biserica Sf. Nicol ae. Foto Ştefan Butak, fototeca ISLGC (Urban Proiect). 
Fig. 5. Piteşti . Hote lul „Spl endid", remarcat de Nico lae lor·ga. Situaţia 
din 1966, după dărîmarea cuar·talelor dintre străz ile Doamra Bălaşa şi 
Şerban Vodă . Foto arh. Mănă ilă, fotote ca JSLG C. 
Fig . 6. Piteşti. Bi se rica Sf. Ni colae , în 1959 . Foto a rh . Henr i Marcus , 
fototeca ISLGC. 
Fig. 7. Piteşti. Strada Şerban Vodă în 1959, cu cap de per s pectivă biserica 
Sf. Ni co lae. Foto arh. H. Marcus , fototeca ISLGC. 
Fig. 8. Piteşti. Hotelul Brist ol de pe str . Şerban Vodă. A. Faţada spr·e 
stradă, în 1966; foto arh . Măn ăi l ă, fototeca JSLG C. B. Curtea inter·i oară 
În 1967, foto Radu Creţeanu. 

de noi va lori urbane, printr-o sol u ţiona 1-e j udi c i oasă a raportului 
dint1·e vec hi ş i nou " 35 . Ilu straţ ia din fig. 15 este însoţită de u rm ă
torul text: „ TIRGU MUREŞ. Ansamblul Teatrului de Stat , inclus 
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într-un spa ţ iu special organizat pe traseul Pieţei Trandafirilor, 
urm înd exemplul ansamblului de clădiri edi (l eat puţin după J 900 
într-o alveolă simi lară , îmbogăţeşte centru l oraşului cu noi valenţe 
funcţiona le ş i totodată estetice" 36 . 

Recunoscînd original itatea noului teat1·u şi înrudirea cu gru
parea de ed ifi cii de la începutul veacului nostru, este necesa r să 
a rătăm că realizarea contemporană a desfiinţat practic structura 
cuarta lului medieva l cup1· ins în t re Pi aţa Trand afirilor ş i s trăz il e 
Kossuth, Şcolii şi Bela Bartok (fig. 9), situînd u-se de la început , 
în mod făţiş . pe poz i ţ i a opusă unei restaurări urbane. Aleger·ea 

a5 Gh. Curinsch i-Vorona, op. cit„ p. 49. 
:rn Ibidem, p. 46 , fig. 15. 
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unui alt amp lasament sau, după construirea teatrului, păstrarea 
fronturilor închise, orientate către piaţă ş i către strada Kossuth, 
au fost măs uri susţinute de Direcţi a monumentelor istorice şi 
resp inse cu hotărîre de beneficiari , care şi-au moti vat preferinţa 
pentru soluţ i a realizată astăzi cu argumentul că majoritatea clă
dirilor vec hi destinate să dispară, avînd o va loare istorică şi artis
ti că necontestată, nu erau totuşi unicate pentru Transil vania. 
Acest punct de vedere a fost însuşit de Comitetul de Stat pentru 
Construcţii, Arhitectură ş i Sistematizare, care a aprobat restruc-

Fig. 9. Tîrgu Mu reş. Cuartalul 
în care s-a amplasat noul tea
tru al o raşului. Situaţia din 
1962. Prin contur în negrit sî nt 
indicate singure le clădiri cu 
conservare asigurată (casa To l
dalagi şi turnu I clopotniţă al 
Mănăstirii franciscani lor). 

tu rarea cuartal ului, menţionînd în corespondenţa oficială aviz ul 
negativ dat de Comisia de avizare pent ru monumente istorice 
în şedinţa din 23 .Xl.1965 37 , faţă de care a luat însă în consideraţie 
„importanţa noului teatru al oraşului şi a ansamblului urbanistic 
nou ce va constitui cadrul acestei dotări orăşeneşti, multiplele avan
taje pe care le prezintă acest amplasament ca situaţie în oraş, precum 

37 Conc luziil e adoptate de Comisie în unanim itate resping propuner·ea 
de scoatere a m-r ii Fran ciscanilor din li sta monumentelor istorice „ fn scopul 
dărîmării ei pentru deschiderea perspectivei şi accesului către clădirea proiec
tată a noului teatru", avîndu-se în vedere valoarea arhitecturală a mănăstirii, 
valoarea frontului de nord-est al Pieţei Trandafirilor, „ansamblu unic în 
arhitectura vechilor oraşe din .ţaro noastră, cristalizat în cursul unei îndelun
gate perioade istorice" şi, în fi nal, principiul general de urbanism: „Cons
trucţia noului teatru este un /)ri/ej pentru oraşul Tîrgu Mureş de a ridico 
nivelul urban al unei zone orăşeneşti cen trale, lipsită în prezent de valoare, 
în timp ce introducerea unui element nou în cadru l unui ansamblu închegot 
ş i deosebit de valoros s-ar face fn defavoarea unităţii structurii sale urbanistice, 

şi posibilităţile folosirii eficiente a unei mari suprafeţe de teren 
liber" 38 . 

Argumentele au fost limpezi şi procedura legală pe deplin 
respectată. A încadra însă o asemenea intervenţie în categoria 
restaurărilor urbane şi a denumi dărîmarea în final a cca 90% 
din clădirile vechi „crearea specială a unei alveole", constituie un 
amestec derutant a două noţiuni total diferite: afirmare con
temporană pe locul unui vechi ansamblu - din care nu se mai 
păstrează decît fragmente - ş i restaurare urbană, adică asana re, 

restaurare ş i revitalizare a organismului complex moştenit. 
Compararea situaţiei anterioare construirii teatrului (fig. 9) cu 
cele mai recente prevederi de sistematizare a zonei respective, 
indicate în fig. 15a din articolului lui Gh . Curinschi-Vorona, 
evidenţiază atît proporţiile restructurării finale a cuartalului, 

antrenlnd în plus şi dificultăţi de rezolvare a unor probleme de funcţiune, cum 
sfnt de pildă cele ale circulaţiei vehicole/or", Procesul verbal este sem nat de 
preşedintele Comisiei de avizare CSCAS-DMI , Grigo re Iones cu , directcr 
DMI - şi de următorii membri: Horia Teodoru, Emil Lăzărescu , Amel ia 
Pavel, Victor Munteanu (director-adjunct), Gheorghe Curinschi (di rectcr
adju nct), Richard Bordenache, Paul Emi l Miclescu, Ion Ba lş (secretarul 
Comisiei); referent, Eugenia Greceanu. Arhiva Direcţ i ei monumentelcr 
istorice, dosar „Mănăstirea Franciscanilor din Tîrgu Mu reş ", prnces-verbal 
nr. 16/1965. 

38 Adresa CSCAS nr. 789 /'I martie 1966 către Sfatul popular· al regiuni i 
Mureş - Autonomă Maghiară, Com itetu l executiv, semnată Preşedinte 
CSCAS, Nicolae Bădescu, Arhiva DMI, dosar „Mănăstirea Fr·anciscanilcr 
din Tîrgu Mu reş " . 
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cît şi efectul asupra frontului de sud al străz ii Koss uth, sortit 
să di spară în scopul creăr ii unei concordanţe cu ansamblul modern, 
deşi si m pia examinare a parcelării denotă vechi mea şi inte1·esu I 
acestui grup compact de c l ădiri medieva le. 

Interesul arhitectural prezentat în trecut de cuartalul res
tructurat este cunoscut în parte datorită in ventarieri i monumen
te lor de ar hitectură efectuate între 1962- 1965 sub îndrumarea 
CSCAS-DMI, acţiune care a asigurat culegerea datelor minime 
necesare aprecieri i ce lor mai im portante c l ăd iri , deş i - în pers-

Secţie A - A 

Ă+-; 
i 

c ...... 
! 

compen sată în interior de var i aţia ş i ritm ul model ă rii spaţ ii 101·, 
obţinu te prin fo losirea mai multor tipuri de bolţi, la ca re se 
adăuga - în bi ser i că doar - bogăţ i a policromie i ş i a mobili erului 
baroc. 

Pentru ce i care pri vesc arh itectura ca fenomen de artă pla s ti că, 
ni ci una dintre c l ădirile cuartalulu i anali zat - în afară de casa 
To ldalagi - nu avea ca litatea de unicat, singu ra acceptată ca 
obligatorie pentru conse rvare, în această con ce pţie . Luînd însă 
în con s ideraţie semnifi caţiile istor ice , stru ctu ra cuartalului apare 

"· .. · 

NR. 7 

NR . C 

.J. 
B 

Secţie B- B Secţie C - C 

pectiva tran sformări l or ulterioare - inventar ierea ar fi trebuit 
să fie mult mai detaliată ş i să cup r ind ă toate constr u cţiile din 
zonă. Tot u şi , datorită in ventarie ri i ext inse la numeroase c l ădiri 
civ il e, care nu figurau în li st a monumentelor din 1955, poate fi 
an alizată astăz i organi zarea co n st r u cţ ii lor din ce ntrul de comerţ 
medieval, caracte r i zată prin programul mi xt ce se regăseşte în 
toate cent rele si milare ale oraşelor vechi (dugheană, ateliere, 
depozite de mărfu r i ş i lo c uinţă), cu m au fost, de exemplu, casele 
din Pi aţa Trandafirilor nr. 7 ş i nr. 9 (fig. 10). Ele vădesc ex is
tenţa mai multo1· etape de construcţ ie, dintre care unele mult 
mai vech i - după păre rea noastră - decît veacul al XV III - iea 
şi demonstrează riscurile aprec ieri i vechimii în funcţie de faţade 
(fig. 11 - 12). mod ificate de inte rvenţi i succesive. 

Mănăst irea Franciscan ilor (fig. 13) nu era un uni cat întrucît 
făcea parte din ser ia măn ăst iril o r catoli ce ridicate în principalele 
centre economi ce ale Tran si Iva n iei, în pri ma jum ătate a veac u I u i 
al XV III -iea, de către conduce rea po liti că a imperiului habsburgi c, 
prezentînd ca atare interes ca exemplar indi vidualizat al unei 
şcol i unitare. Sim pli citatea arhi tecturii exter ioare (fig. 14) e1·a 
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Fig. 10 . Tî rgu Mureş. Case le din 
Pi aţa Tra ndafi ri lor nr . 7 şi 9, 
dărîmate în 1971 . Pla n pa rter , 
secţi i . Re leveu DSAPC Tg. Mureş, 
fond inve ntar iere DMI. 

cu va loare de uni cat pentru istoria 01·aş ului - ş i , prin aceas t a, 
pen!ru evoluţi a i sto r i că a oraşelor din ţara noastră . 

ln pr imul r înd, parce larea are caracteri sti cile marilor vad uri 
de comerţ medieva le - ş i anume, îngustimea determ in ată de 
maxi ma speculare a frontu lui comercial , precu m ş i comun icarea 
c urţilor alungite cu o uliţă s ec un dară, mult ti mp necon st rui tă 
(actuala strad ă a Şco lii), destinată aprov i z i onări i cu mă rfuri a 
depozitelor (vezi fig. 9). Di s pozi ţi a pivniţe l or boltite exclude 
ipoteza un ei s u bd i v i zăr i t ardi ve a gospodări i lor. Propunem - sub 
rezerva ce rcetăr i lor arheologice - datarea parcelării de acest tip din 
întreaga zon ă. a Pieţe i Trandafir ilor, a străz ii Koss uth ş i a pieţei Ero
ilor Sov ieti ci, (denum ire veche), ce l mai tîrziu în veacu l al XVI- iea , 

Fig. 11 Tîrgu Mureş. Case le din Piaţa T randafir : lor n r . 6 - 9, cupri nse între 
Mănăstirea Fra nciscanilor· ş i pa latu l Apollo. Situaţ i a di n 1971, premer-gătoare 
dărîmării. Foto E. Greceanu. 
Fig. 12 Tîrgu M ureş. Frontu l de est a l Pieţei Trandaf1 r ilcr, î nt re n r. 5 
(pa latul Apollo) ş i Mă n ăst irea Franci scanilor·. Situaţia d in 1971 . Foto 
E. Greceanu. 
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avînd în vede~e. un argument istoric de primă importanţă: apro
barea obţinuta in 1612 de comunitatea urbană pentru construirea 
une i .cetăţi o oraşului, care s-a 1-id icat în jurul prime i bise1· ici a 
fran.mcan ilor . (1400 - 1442), devenită ca l v in ă după Reform ă. 
R1d1carea un ei cetăţi orăşeneşt i la începutul veacu lui al XV II - iea, 
de către o altă naţionalitate decît cea germană, constituie un 
~enomen de . excepţ i e pentru Transilvania, fiind de neconceput 
1n Moldova ş 1 Ţara Românească, unde cetăţi le domnesti se dărîmau 
din dispoziţ i e otomană, sa u în Banat, unde garniz~ane tu 1·ceşt i 
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Fig. 13 Tîrgu Mureş. Mănăstirea Franciscanilor. Plan parter . Releveu 
DSAPC Tg . M ur-eş, fond inventari ere DMI. 

se instalau în vechile cetăţ i de apărare. O asemenea favoare cu 
caracter de excepţ i e implică importanţa econom i că a tîrgului 
de pe Mureş ş i existenţa organismului urban generat de funcţia 
economică. 

Sch imbăr il e aduse în viata or·asului de instaurarea dominatiei 
habsburgice asupra Trans il v~nie i , 

0

respect iv intervenţia nobili~ră 
în conducerea oraşului ş i afirmarea cato li cism ului ca parte inte
grantă a politicii centra le, au fost con ci udent ex pri mate urba
nistic ş i arh itectural prin sacrificarea a cca patru parcele din 
centru l cuarta lului, pentru ridicarea pa latului Toldalag i ş i a 
mănăstirii Franciscanilor (fig. 14), detaşate de ansamb lul c l ăd irilor 
cu program mi xt prin opulenţa barocă a reşedinţei nobiliare şi 
prin accentu l vertical al turnului-clopotniţă (fig. 15). 

* 
În conc luzie, confru ntarea punctelor de vedere as upra va lori 

ficăr i i monumentelor şi ansam bi uri lor istorice trebuie să por
nească de la definiţii cu conţ inu t preci s, consacrate prin folosinţă 
internaţională, fără de care anal iza îşi schimbă domeniul, iar 
relaţia dintre vechi ş i nou devine un aspect formal, de mode
lare spaţială. 

Cîntări rea valori lor moştenirii arhitectura le revine unei spe
cial i zăr i pl uridi scipl inare (istor ie + istoria arhitecturii şi a urba
nismului), care are menirea de a pune la dispoziţia factorilor de 
decizie o documentaţie întocmită cu atenţ ie ş i respect pentru 
obiectul anali zat, fă ră prejudecăţi sau preferinţe personale, per
mitînd concomitent luarea unor hotă rîri în c un ostintă de cauză 
şi păstrarea pentru vii tor - ce l puţin în scr is _:_ a 

0

mărturiilor 
de cult ură şi c i v ili zaţie făurite de o naţiune pe parcursul existenţei 
sale istorice. Ju stificarea renunţării la ansamblul moştenit - îr;i 
co ndiţii le cunoaşteri i valori lor ansambl u I u i - revine unei alte 
special i zări - şi anume , aceea a urbaniştilor, care îşi as um ă 
această răsp undere în faţa judecăţii v iitorului. 
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Fig. 14 Tîrgu Mureş. Casa Toldalagi şi Mănăstirea Franciscanilor, în 1971 . 
Foto E. Greceanu. 
Fig. 15 Ţîrţu Mureş. Turnul -c lopotniţă al Mănăstirii Franciscanilor şi casa 
Toldalagr vazute dinspre vest, după amenajarea pieţei noului teatru. Situaţia 
din 1973. Foto arh. Tudor Oteteleşanu. 

RESUME 
La destruction systematique des vi l Ies et - en perspective - des vil

lages de Roumanie avait pour but ideologique la disparition .de I 'habitation 
indiv idue l le, a personnal ite propre, ainsi que des structures d ifferenciees 
du point de vue social, ethn iq ue et confessionnel, afin d 'obtenir le nivelle
ment de la societe et I 'aneantissement du passe historique . 

A mesure que la destruction progressa,it, on a forge des theories qui 
ont essaye de presenter ce processus comme un acte de culture, en pre

tendant que la viile nouvelle ou le nouvel ensemble, superposes aux en
se mbles historiques detruits , s'impregnent des caracteristiques de ces 

derniers, grâce a la conservat ion de quelques monuments historiques isoles, 
de certa in es directions des anciennes rues, ou meme de la simple dispo
si tion du relief. 

L'article present a ete lu, en 1980, dans le cadre d'un symposium 

dedie a la mise en valeur des monuments et ensembles historiques, sans 

pouvoi r etre ensuite publ ie . 11 rejete I 'argu mentation specieuse des theo
ries sus-mentionnees, a l 'aide de trois exemples de pretendues „restaura

tions urbaines", qui ont detruit la structure d'une vil le medievale (Suceava), 

d'un centre hi stor ique (Piteşti) et d'un pâte de maisons qui prese ntait une 

remarquable complexite fonct ionnelle et arch itecturale (Tîrgu Mureş). 
La publication de cet expose, di x ans apres, est consideree necessaire, 

eta nt donnee la large diffusion parmi Ies architectes des fausses idees qui 
o nt ete repandues dans l'ense ignem ent super ieur de l'a rchitecture. 
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