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Unele aspecte privind Itinerarele Culturale
Internaţionale în cadrul ICOMQS1
Ca urmare a iniţiativei Comitetului Naţional ICOMOS al
Spaniei şi ale comitetelor unor ţări latino-americane, în
septembrie 1998, la reuniunea de la Tenerife - Spania, a fost
constituit în cadrul ICOMOS Comitetul Ştiinţific Internaţional
pentru Itinerare Culturale (CllC) care a început să funcţioneze
imediat.
în mai 1999, la reuniunea CllC ICOMOS de la lbiza Spania, a fost aprobat programul pentru perioada 1999-2002 şi
au avut loc alegerile pentru acest comitet. La această reuniune
Acida Gheorghievici, arhitect, propusă de Comitetul Naţional
Român ICOMOS, a fost desemnată ca membru votant al CllC .
ICOMOS - România a devenit astfel parte în acest comitet
ştiinţific internaţional , format în prezent din 44 membri.
Obiectivul activităţii CllC se înscrie consecvent ţintelor
cooperării internaţionale ale ICOMOS, propunându-şi să
promoveze identificarea, studierea şi amplificarea itinerarelor
culturale, precum şi a semnificaţiei acestora în raport cu
protecţia,
întreţinerea
şi
conservarea monumentelor,
ansamblurilor, siturilor arheologice, a peisajelor şi siturilor
culturale aflate de-a lungul acestora, aşa cum sunt ele legate
prin verigi ale valorilor culturale şi istorice.
în ultimii ani, traseele culturale au început să fie percepute
ca un nou şi neaşteptat fenomen de creştere a competiţiei
sociale şi economice. Definite ca sistem al valorilor culturale,
conectate cu starea drumurilor şi cu infrastructura turistică,
traseele culturale devin un factor major al dezvoltării regionale
durabile, expresie a păstrării resurselor şi a integrităţii
teritoriilor, a promovării turismului cultural la toate nivelele,
factor care are ca finalitate dezvoltarea societăţilor deschise,
democratice.
Traseul "Camino de Santiago" (traseul pelerinajului
medieval către bazilica Sfântului Iacob din Compostella Spania) , inclus în 1993 în Lista Patrimoniului Mondial, prin
proiectul de itinerar cultural studiat şi prezentat de Spania, a
generat în 1994, la seminarul desfăşurat la Madrid, ideea
creării în cadrul ICOMOS a Comitetului Ştiinţific Internaţional al
Itinerarelor Culturale (CllC), idee materializată în 1998.
O serie de reuniuni ale Comitetului având ca teme:
prezentarea unor itinerare culturale, metodologia de identificare
a unui itinerar cultural, probleme de organizare şi definitivarea
statutului , precum şi alegerea comitetului internaţional, au avut
loc în 1999, în Spania , la lbiza, La Rioja şi Guadix.
în cadrul reuniunii de la lbiza, din mai 1999, Comitetul
Naţional ICOMOS al Bulgariei, prin preşedintele Todor Krestev,
a iniţiat şi a propus spre aprobarea CllC proiectul ltinerarele
Culturale ale Europei de Sud-Est" . Proiectul are ca obiectiv
stabilirea structurii itinerarelor culturale ale Europei de Sud-Est
(balcanice şi extra balcanice), ca verigă - în cadrul mai larg al
patrimoniului cultural european comun .
Proiectul , agreat de toate comitetele naţionale ICOMOS din
regiune, a fost inclus în programul de lucru al CllC pe perioada
1999-2000, fiind stabilit câte un expert coordonator din fiecare
11

ţară

participantă , ca partener la elaborarea proiectului.
Programul proiectului a fost evaluat şi apreciat pozitiv de către
Comitetul executiv ICOMOS, de Consiliul Europei, ca şi de
către Institutul European al Itinerarelor Culturale (Luxemburg)
din cadrul Consiliului Europei . Ca urmare, acest proiect
multinational a fost inclus în Campania CE "Europa : Un
Patrimo.niu Comun" , fiind subliniat rolul deosebit pe care îl va
putea avea în cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de
Sud-Est.
Proiectul a fost demarat în iulie 1999 şi se desfăşoară , prin
urmare, în contextul unui număr de iniţiative pentru Europa de
Sud-Est şi pentru patrimoniul său , între care în mod special :
- Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est ( 1999);
- Iniţiativa Consiliului Europei Europa : Un Patrimoniu
Comun" (sept. 1999 - sept. 2000);
- Planul de Acţiune al Consiliului Europei pentru Europa de
Sud-Est (2000);
- Ziua Patrimoniului European (sept. 2000) sub auspiciile
Consiliului Europei cu asistenţa Uniunii Europene;
- Proiectul ICOMOS "Heritage & Risk' (2000) ;
- Proiectul "Living Heritage" al Fundaţiei Roi Baudouin
(2000), privind rolul partimoniului cultural pentru
dezvoltarea regională durabilă (început prin proiectul pilot
localizat în Bulgaria, Croaţia şi Macedonia, cu posibilitatea
de a cuprinde toate ţările incluse în Pactul de Stabilitate) .
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Atelierul „Itinerarele Culturale
ale Europei de Sud- Est",
Sofia, 16-17 septembrie 2000
Primele cercetări şi studii efectuate de experţii ICOMOS,
parteneri la elaborarea acestui proiect multinaţional, ca şi prima
versiune a hărţii itinerarelor culturale ale Europei de Sud-Est,
întocmită de experţii ICOMOS - Bulgaria, pe baza materialelor
primite de la experţii parteneri , au fost prezentate la întâlnirea
(Atelierul) de lucru a acestora care a avut loc la Sofia, în zilele
de 16-17 septembrie a.c.
Tema Atelierului s-a concentrat asupra itinerarelor culturale
din Sud-Estul Europei ca modalitate de a exprima identitatea,
diversitatea şi integritatea patrimoniului cultural al regiunii , de a
stimula dezvoltarea durabilă a ţărilor din regiune, ca şi
deschiderea spre dimensiunea culturală comună Europeană .
Sarcinile incluse în programul seminarului au constat în :
definirea concretă a cooperării regionale între partenerii din
toate ţările Europei de Sud-Est, privind patrimoniul cultural al
regiunii ca partimoniu comun al popoarelor; discutarea
principiilor moderne teoretice şi practice, ca şi a metodelor
privind determinarea şi utilizarea traseelor culturale şi a
turismului cultural; definirea reţelei de itinerare culturale în
Europa de Sud-Est, de-a lungul căilor majore transcontinentale
de transport; discutarea viitoarelor direcţii pentru dezvoltarea
itinerarelor culturale şi a turismului cultural în regiune, pentru a
pune în lumină identitatea sa ca parte integrantă a Europei.
Elaborarea proiectului s-a desfăşurat într-o activă
comunicare şi schimb de idei cu Institutul European al
Itinerarelor Culturale (Luxemburg) din cadrul Consiliului
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Europei , efectuată mai ales prin iniţiatorul şi coordonatorul
proiectului, profesorul Todor Krestev, - preşedintele Comitetului
Naţional Bulgar - ICOMOS.
Prima versiune a reţelei itinerarelor culturale elaborată de
echipa ICOMOS - Bulgaria , materializată într-o primă hartă , a
fost trimisă experţilor parteneri cu numai câteva zile înaintea
reuniunii, în vederea discutări i , îmbunătăţiri i şi definit ivării pe
baza dezbaterilor din cadrul Atelierului de la Sofia .
Organizatorul reuniunii a fost ICOMOS - Bulgaria, cu
sprijinul financiar al Fundaţiei pentru o Societate Desch i să - în
cadrul Programului Est-Est, al Fundaţiei Roi Baudouin (care a
decernat proiectului „Premiul JEP 2000"), ca şi al ministerelor
culturii din Bosnia şi Herţegov i na , Bulgaria , Croaţia , Macedonia
şi Iugoslavia.
La reuniune au participat: Jean-Louis Luxen - Secretarul
General ICOMOS, Michel -Tho.mas Penette - directorul
Institutului European pentru Itinerare Culturale de pe lângă
Consiliul Europei , Nuria Sanz - coordonatorul Campaniei CE
„Europa: Un Patrimoniu Comun", Fabrice de Kerchove - ofiţer
coordonator de Program din partea Fundaţiei „Roi Baudouin",
John Pilgrim - şeful executiv al O rganizaţiei Europei Centrale
pentru Dezvoltare Regională şi experţii parteneri ai proiectului
din toate ţările regiunii : Albania , Bosnia şi Herţegovina ,
Bulgaria, Croaţi a , Grecia, Macedonia, România , Slovenia ,
Turcia şi Iugoslavia, precum şi un reprezentant al Ucrainei.
Au participat la întâlnire , ca invitaţi , ofic i alităţi din partea
Bulga riei: Emma Moskova - ministrul culturii (arhitect) , Nikola
Karadimov - coordonator pentru Bulgaria al Pactului de
Stabilitate pentru Europa de Sud-Est (arhitect) , Rayna
Gavrilova - ministru adjunct al culturii (arhitect) , Vassil Garnizov
- ministru adjunct pentru Dezvoltarea Regională , Milena Yatova
din partea Ministerului Afacerilor Externe, Javor Bankov preşedintele Uniunii Arhitecţilor Bulgari, Bojan Manev - director
pentru Europa în cadrul Federaţiei Internaţionale a
organizaţiilor naţionale de turism, profesori din învăţământul de
arhitectură , membri ICOMOS - Bulgaria , reprezentanţi ai
i nstituţiilor implicate în protecţi a şi restaurarea monumentelor
culturale, precum şi şefi ai unor agenţi i de turism.
Din partea ICOMOS - România a participat arh . Adda
Gheorghievici - membră a CllC - ICOMOS, partener coordonator şi autor de propuneri de itinerare culturale pentru
România şi arh . Cătălina Preda, autor al unor studii privind
itinerarele culturale ale fortăreţelor bastionare din intervalul
secolelor al XVI-iea şi al XVIII-iea şi cele propuse pentru
patrimoniul cultural ş i natural situat între Dunăre şi Marea
Neagră .

Propunerile ICOMOS - România pentru proiectul itinerarelor
culturale , făcute în conformitate cu tema proiectului transmisă
tuturor partenerilor fără a se preciza explicit criteriile de
ierarhizare şi selecţie, au cuprins monumentele culturale
incluse în Lista Patrimoniului Mondial , ca şi pe cele de
i mportanţă naţională excepţională, localizate pe următoarele
teme:
- Siturile arheologice ale antichităţii greco-romane de
pe litoralul Mării Negre;
- Fortificaţiile antice dacice, romane şi fortificaţiile din
Evul Mediu;
- Staţiunile termale antice şi moderne ale României;
- Monahismul şi pelerinajele religioase în România
(Bisericile şi mănăstirile cu pictură exterioară din
nordul Moldovei; Bisericile şi mănăstirile din nordul
Micii Valahii; Bisericile fortificate din Transilvania);
- Traseele Împăratului Traian pe teritoriul României de
azi;
- Traseul capitalelor medievale ale Principatelor
Române (Câmpulung, Curtea de Argeş, Târgovişte,
Bucureşti, Alba Iulia, Suceava, laşi);
- Curţi domneşti, curţi boiereşti, conace, cule şi vechi

hanuri, de-a lungul marilor drumuri comerciale medievale ale Europei, traversând Principatele Române;
- Tradiţii creştine în satele româneşti în timpul sărbă
torilor de Crăciun, Anul Nou şi de Paşti (în nordul
Moldovei, în Maramureş, în Mărginimea Sibiului);
- Bisericile din lemn şi arhitectura vernaculară din
Maramureş;

- Tradiţiile vinului şi viţei de vie în România.
Aceste propuneri au fost elaborate încă din octombrie 1999
şi au fost aprobate de Comitetul Naţional Român ICOMOS şi de
către Direcţia Patrimoniului Cultural din Ministerul Culturii.
Coordonatorul proiectului, echipa ICOMOS - Bulgaria, le-a
inclus, mai mult sau mai puţin fidel , în prima variantă a hărţii
spre a fi analizată şi îmbunătăţită în cadrul Atelierului , aşa cum
am precizat mai sus.
Comunicarea părţii române la întâlnire a fost prezentată
de arh . Adda Gheorghievici şi s-a intitulat „Itinerarele culturale
în România". Materialul ilustrativ a constat din planşe
rep rezentând hărţi ale unor trasee culturale, planuri ale unora
din monumentele incluse , planşe prezentate pe 15 folii
transparente , precum şi din 60 diapozitive color pentru
ilustrarea celor mai semnificative obiective culturale de pe
parcurs .
Comunicarea a fost susţinută în prima zi a atelierului şi a
avut ca scop principal prezentarea ident i tăţii şi diversităţii
patrimoniului cultural de pe teritoriul României , dar şi existenţa ,
atât la nivel teoretic, cât şi practic, a preocupării şi realizării unor
itinerare culturale (care pornesc pe vechi urme de drumuri
istorice şi comerciale) punând în evidenţă relaţ i ile României cu
Orientul şi Occidentul, sub forma unor nervuri principale dintr-o
viitoare reţea de itinerarii trans-europene.
Se prezintă mai jos această comunicare şi o parte din
materialul ilustrativ:

ITINERARELE CULTURALE ÎN ROMÂNIA
De un număr de ani, specialiştii muzeelor judeţene,
membrii unor asociaţii profesionale, alte organisme culturale non-profit, precum şi Ministerul Lucrărilor Publice şi
Amenajării Teritoriului şi Ministerul Culturii au iniţiat
elaborarea unor studii pentru identificarea itinerarelor
culturale în România, din care unele sunt finalizate. S-a
încercat o abordare riguroasă a acestora, pe baza unor
analize ştiinţifice privind potenţialul cultural al unor trasee
şi situri de interes cultural. S-au inventariat şi s-a încercat
o ierarhizare a acestora din punct de vedere al atracţiei
culturale şi turistice. S-a apreciat calitatea infrastructurii
teritoriului: a căilor de comunicaţie principale şi a celor de
acces la obiectivele identificate ca aparţinând unor
itinerare culturale, a utilităţilor edilitare, s-au avut în vedere
potenţialul economic şi problemele sociale din ariile vizate.
Obiectivul final al unor astfel de studii sectoriale se
concentrează pe identificarea resurselor şi a direcţiilor de
dezvoltare durabilă a aşezărilor şi a comunităţilor care
trăiesc în zonele selectate, prin valorificarea potenţialului
cultural .
Sunt elaborate până în prezent o serie de studii privind
potenţialul cultural şi turistic, ca suport pentru planurile de
amenajare a teritoriului pentru judeţe ca: Alba, Argeş,
Covasna, Constanţa , Hunedoara, Maramureş, Neamţ,
Suceava, Sibiu, Tulcea, Vâlcea.
Dintre studiile mai complexe, incluzând zone ale unor
provincii istorice, sau mai recent la nivel regional, iniţiate
de MLPAT, s-au exemplificat teme precum: „Evaluarea
patrimoniului rural existent şi perspectiva integrării
europene a turismului românesc"2, „Itinerarele culturale şi
turistice în zona limitrofă a Capitalei"3, ş.a.
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S-a arătat că până în prezent, nu s-a conturat suficient o
abordare a punerii în valoare a patrimoniului cultural corelată în context naţional, regional şi european.
S-a subliniat ca obligatorie necesitatea evidenţierii în
astfel de studii a rădăcinilor istorice, culturale ale ţării
noastre, situată la intersecţia căilor comerciale istorice internaţionale. Contactele şi relaţiile complexe ale popoarelor din zonele conectate prin aceste legături, care se pierd
în negura istoriei, au condus la dezvoltarea civilizaţiei
acestei arii, atât de unitară prin tezaurul comun de experienţă şi tradiţii în toate provinciile istorice româneşti, în
spiritul specificului etnic, dar atât de diversă pe de altă
parte, datorită tocmai inovaţiei constante şi creatoare,
generată de circulaţia influenţelor prilejuită de schimburile
comerciale internaţionale.
S-a prezentat reţeaua principalelor drumuri de comerţ în
intervalul secolelor al XII-iea şi al XV-iea, din Europa4. Apoi
s-au prezentat reţelele vechilor drumuri de tranzit din
Moldova medievală şi din Ţara Româneascăs - rezultat al
cercetărilor Eugeniei Greceanu, publicate în anii 1981 şi
1982 în colecţia „Ansambluri arhitecturale istorice", editată
de Muzeul Naţional de Istorie. S-a subliniat că aceste studii
au deschis calea unor cercetări în scopul întregirii cunoş
tinţelor privind civilizaţia urbană şi rurală a României, mai
ales că, încă şi până în prezent, există teorii care susţin că
oraşele româneşti s-au constituit, în principal, din
dezvoltarea haotică a unor mari sate.
Geneza oraşelor medievale româneşti a avut loc, ca în
întreaga Europă, în perioada separării meşteşugurilor de
agricultură, fiind constatabilă documentar pentru aria
românească începând cu secolul al XII-iea, iar ca urmare a
cercetărilor arheologice, putând fi urmărită de ambele părţi
ale arcului carpatic, până în secolul al X-lea. Geneza
oraşului medieval se fundamentează pe „elementele de
origină" ale aşezărilor umane: hrana, protecţia şi schimbul,
dezvoltându-se ca oraşe acele aşezări de pe arterele de
tranzit comercial internaţional, care sunt favorizate şi de
alte condiţii precum: posibilitatea de apărare, intersecţia
mai multor drumuri comerciale, vecinătatea unor locuri de
traversare a râurilor, aşezarea pe linia de contact între deal
şi şes, aşa cum s-a ilustrat prin hărţile prezentate.
Având în vedere condiţiile privilegiate asigurate în
perioada feudală comunităţilor istorice urbane, ansamblurile istorice urbane reprezintă azi cea mai înaltă formă a
civilizaţiei unei ţări. Contribuţia majoră a acestora la
cultura europeană este datorată răspândirii influenţelor
artistice cauzate de schimburile comerciale internaţionale.
Toate aceste aspecte au asigurat urbanismului medieval
un loc proeminent în cadrul acţiunilor de protecţie a patrimoniului arhitectural în tematica congreselor dedicate
acestuia, ca şi în publicaţiile de circulaţie internaţională (în
care oraşele româneşti sunt de regulă omise). Pentru
studierea oraşelor europene au fost create chiar centre
speciale de înalte studii şi cercetări. S-a arătat că lipsa
informaţiilor privind zona noastră s-a datorat perioadei de
izolare comunistă a ultimei jumătăţi de secol, informaţii
care lipsesc chiar în ultimii zece ani, întrucât numai foarte
puţine din lucrările de cercetare elaborate de autori români
au fost traduse în limbi de circulaţie internaţională.
Realizările colegilor bulgari în acest domeniu ne apar net
superioare, prin asigurarea publicării în alte limbi.
S-a arătat că multă vreme studierea oraşelor româneşti
s-a axat pe aspectele sociale, economice şi cultural-politice. Problemele privind structura arhitecturală şi ţesutul
urban, fiind investigate mai puţin, valoarea oraşului,
considerat ca ansamblu, a fost acceptată numai pentru
unele din oraşele transilvane, cu precădere centre urbane
săseşti înconjurate de ziduri de apărare. Acest din urmă

element a fost interpretat eronat ca limită a oraşului
medieval, depăşită de abia în sec. al XIX-iea. Conform unei
prejudecăţi comune, oraşele din Transilvania sau Banat,
care nu au avut ziduri înconjurătoare, precum şi oraşele
din Moldova şi Ţara Românească s-ar fi dezvoltat haotic şi
necontrolat, ca mari sate, până la jumătatea secolului al
XIX-iea.
Studiile menţionate mai sus demonstrează lipsa de
fundamentare a unor astfel de teorii, subliniind existenţa
caracteristicilor comune, specifice oraşelor medievale europene, ca fiind tipice tuturor oraşelor din România. Dintre
acestea, autorul studiilor a enumerat: corelarea planului
general cu reţeaua drumurilor de tranzit, existenţa parcelării urbane specifice zonelor de producţie şi de comerţ,
afirmarea ierarhiei sociale şi politico-administrative în
forma şi înălţimea accentelor în silueta oraşului etc.
Metoda de cercetare abordată demonstrează necesitatea unor astfel de studii pentru punerea în valoare a
patrimoniului urban istoric, dar permite totodată şi stabilirea unor itinerare culturale în interiorul oraşului, fundamentând decizia asupra zonelor protejate, ca şi asupra
traseelor pietonale destinate vizitatorului - turistului. Un
studiu bazat pe o astfel de abordare va putea evidenţia
suprapunerea etapelor istorice de constituire, de multe ori
etape ilustrate chiar pe aceeaşi clădire, cu pivniţe de ev
mediu, refaceri din Renaştere şi Baroc, precum şi din
perioada de mijloc sau început de secolul al XIX-iea. În
unele cazuri, precum la Constanţa sau la Alba Iulia, sub
actualul oraş este suprapusă toată istoria aşezării umane,
de peste 2000 de ani.
Metoda de studiu poate fi extrapolată la nivel teritorial.
Numai în acest mod pot fi puse în evidenţă influenţele,
suprapunerile de etape de cultură, ca şi întrepătrunderea
unor itinerare cu un anumit caracter, cu altele situate
practic pe acelaşi perimetru sau apropiat, dar cu caracter
net diferit. Diversitatea atracţiilor culturale, coroborată cu
atracţiile naturale existente pe un traseu, conduce la
interesul unui număr sporit de vizitatori, fapt deloc de
neglijat în proiectarea unui itinerar cultural.
S-au ilustrat cu imagini unele din aceste itinerare cu
aspecte relevante în acest sens. Itinerarul fortăreţelor şi
fortificaţiilor bastionate este unul din cele cercetate de arh.
Cătălina Preda în cadrul lucrării Prodomus S.A. „Studiul
privind protejarea şi punerea în valoare a cetăţii Alba Iulia".
Au fost incluse în studiu fortificaţiile din România de tip
Vauban, cu exemplificarea cazului Alba Iulia. Proiectul
acestui itinerar culturale a început cu doi ani în urmă,
avându-se în vedere faptul că Alba Iulia a fost centrul
Legiunii a XIII-a Gemina (cea mai importantă forţă militară
a graniţei de nord-est a Imperiului Roman), apoi capitală a
voievozilor Transilvaniei, graniţa de nord a celor trei
Principate Româneşti reunite sub Mihai Viteazul la 1600 şi,
în fine, a fost parte a Imperiului Habsburgic, opunându-se
marelui Imperiu Otoman.
S-a arătat că prima fază a itinerarului cultural pentru
fortificaţiile de la Alba Iulia este realizată: traseul cultural în
interiorul cetăţii, „Itinerarul Porţilor", este materializat şi
marcat. El va fi conectat în acest an cu alte monumente din
oraş şi va fi prezentat în Austria şi în Franţa în anul viitor,
pentru a fi legat cu alte fortificaţii - cetăţi de tip Vauban din
Europa.
Au mai fost prezentate în cadrul comunicării fortificaţiile
bastionare din secolele al XVI-iea şi al XVII-iea în stil italian
vechi şi nou, premergătoare cetăţii din Alba Iulia, cercetate
de asemenea în studiul menţionat.
Printre itinerarele identificate pentru a fi incluse în proiectul „Itinerarele culturale (trans-frontaliere) ale Europei
de Sud-Est", s-a prezentat harta cu Oraşele şi construcţiile
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antice greco-romane şi bizantine de pe malul Mării Negre şi
de-a lungul Dunării.
Acest itinerar constituie obiectul unui studiu intitulat
„Componentele spaţiale ale mediului natural şi cultural:
studiu pilot Histria - Delta Dunării", care se elaborează de
către arh. Cătălina Preda din România şi arh. Eleni Gavra
de la Universitatea „Aristotelis" din Salonic - Grecia 7 •
Traseul studiat a pornit pe urmele civilizaţiei greceşti în
Dobrogea (cetăţile greceşti Argamum, Tomis, Histia,
Calatis), îmbogăţit cu fortificaţiile romane şi bizantine care
urmează „calea pe apă" - Dunărea şi litoralul Mării Negre,
spre Balcani, dar şi spre vestul Europei. În prezentare s-a
subliniat situarea Dobrogei într-un important punct de
intersecţie al celor două mari căi comerciale istorice:
- Prima, care lega marea (traversată de vasele tuturor
ţărilor şi popoarelor, (de . la grecii lui Herodot la
Austro-Ungaria) cu interiorul continentului producător
şi vânzător de mărfuri (porumb, grâu, piele);
- A doua, care lega extremitatea continentului european
(Flandra, Bohemia, Silezia) cu provinciile bizantine şi
teritoriile ariene (India, Siria).
Ideea majoră a proiectului este exprimată prin denumirea acestuia: „Patrimoniul cultural ca mărturie" în vederea
descoperirii interacţiunii între istoria locală şi istoria
europeană în diferite domenii, a reliefării suprapunerilor în
timp şi spaţiu ale evenimentelor.
Pentru ilustrarea unui alt itinerar inclus în proiect, cel
privind Monahismul şi pelerinajele religioase În România,
s-au prezentat câteva monumente religioase: mănăstiri şi
biserici, dintre care unele sunt incluse în Lista Patrimoniului Mondial: mănăstirile cu frescă exterioară din Nordul
Moldovei - Bucovina, construite şi pictate în intervalul
secolelor al XV-iea şi al XVI-iea: Mănăstirile Voroneţ,
Suceviţa, Humor, biserica hatmanului Arbore. Apoi s-au
prezentat şi alte mănăstiri din zonele centrală şi de nord ale
Moldovei, faimoase mai ales pentru importanţa lor istorică
şi culturală, precum Mănăstirea Dragomirna cu silueta sa
incofundabilă, mănăstirea Neamţului - ctitorie a lui Ştefan
cel Mare, mănăstirile Agapia şi Văratec - monumente
construite între secolele al XVII-iea şi al XVIII-iea, celebre şi
ca loc de vacanţă şi meditaţie al unora din cele mai importante personalităţi culturale din ţară şi din afara ei. Câteva
detalii de frescă exterioară prezentate au permis audienţei
să surprindă ceva din splendoarea şi miracolul care le-a
făcut celebre.
În cadrul aceluiaşi itinerar s-au prezentat mănăstirile din
nordul Olteniei, locuri de pelerinaj pe direcţia subcarpatică
sud-vestică, subliniindu-se importanţa acestora pentru
arhitectura religioasă din Ţara Românească medievală,
aflată în directă filiaţie cu Bizanţul, prin contactele cu
mănăstirile de la muntele Athos, cu cele din zona fostei
Iugoslavii, cât şi prin contactele cu Europa Occidentală, în
perioada medievală şi în perioada Renaşterii.
Exemplele care s-au prezentat au relevat atât înrudirea,
cât şi originalitatea specifică, rezultată ca urmare a sintezei
acestor multiple influenţe orientale şi occidentale cu
inovaţia creatoare şi tradiţiile locale.
Ca monument major, inclus în Lista Patrimoniului Mondial, situat în aceasta zonă, a fost prezentată mănăstirea
Horezu, ctitoria lui Constantin Brâncoveanu, cel decapitat
de turci împreună cu toţi fii săi în 1714 şi acum sanctificat
de către Biserica Ortodoxa Română. S-au prezentat câteva
detalii ale frescelor interioare ale monumentului, generatoare ale celebrei şcoli de pictură religioasă, precum şi elemente de arhitectură, sisteme de boltire şi detalii de sculptură în piatră, specifice epocii, în stilul denumit „brâncovenesc", regăsit până târziu în secolele al XVIII-iea şi al
XIX-iea, în decorarea monumentelor religioase şi civile.

S-au prezentat şi alte monumente - biserici şi mănăstiri
din zona subcarpatică sudică, incluse în circuitul religios
al nordului Olteniei, mai puţin cunoscute la un moment dat
în exteriorul ţării, monumente care atrag cu ocazia
sărbătorilor religioase numeroşi pelerini din toată ţara.
Pentru arhitectura vernaculară s-au prezentat imagini
din Maramureş, zonă a „Dacilor liberi", zonă unde tradiţiile
etno-folclorice sunt încă bine păstrate.
Au mai fost prezentate bisericile de lemn din zona de
nord a Transilvaniei, făcând parte din propunerile
acceptate pentru includerea în Lista Patrimoniului Mondial.
S-a subliniat că aria de răspândire a construcţiilor rurale
civile şi religioase executate din lemn este cu mult mai
largă, acoperind practic aproape întreaga ţară. Datorită
vulnerabilităţii la intemperii şi la foc a acestui material, în
trecut ca şi în prezent, numeroase astfel de bijuterii ale
artei construcţiilor din lemn sunt fie demolate, fie se
construiesc biserici noi de zid, cele din lemn rămânând
pradă paraginii. Un program de protecţie din anii anteriori
a condus la salvarea unora prin reamplasarea în muzee în
aer liber, soluţie care a făcut ca un organism viu să poată
fi păstrat doar ca obiect de „colecţie".
S-a arătat că, odată cu dezvoltarea turismului rural, s-ar
putea acţiona mai concret pentru păstrarea acestui
patrimoniu pentru care proiectele de amenajare şi protecţie
a zonelor şi siturilor istorice nu sunt suficiente. Este
necesară voinţa locală, reeducată în spiritul păstrării
tradiţiilor.

Şi pentru acest itinerar s-a arătat că este greu de făcut
o separare între tradiţiile religioase extrem de pregnante şi
păstrate cu sfinţenie de către populaţia localnică, şi
tradiţiile laice. Dar, în ceea ce priveşte patrimoniul
construit tradiţional rural din zonele respective (bisericile
şi casele tradiţionale din lemn), acesta este în mare pericol
de a fi pierdut prin înlocuirea bisericilor şi caselor de zid,
fără nici o legătură cu specificul protejat prin planuri şi
reglementări legale.
Între traseele culturale propuse de ICOMOS - România,
s-a prezentat şi proiectul Tradiţiile culturale ale vinului În
Româniaa, iniţiat în urmă cu trei ani de către o echipă de
experţi din Muzeul Omului din Ploieşti (Muzeul judeţean de
ştiinţele naturii - Prahova), coordonat de Magdalena Banu,
membră a Asociaţiei Române pentru oraşe şi târguri ECOVAST. Despre acest proiect, Adda Gheorghievici a mai
prezentat o informare în mai 1999, la reuniunea „Zilele
internaţionale ale experţilor în protecţia şi promovarea
bunurilor culturale pe itinerarele culturale ale viţei-de-vie şi
ale vinului în ţările mediteraneene", organizată la Santo
Domingo de la Calzada de către ICOMOS - Spania şi Guvernul provinciei La Rioja - Spania.
Până la data prezentării, studiul a cuprins zona subcarpatică de sud şi sud-est. În continuare se preconizează
extinderea itinerarului spre est şi sud până în Dobrogea, ca
şi spre nord şi nord-vest, spre renumitele zone viticole ale
Transilvaniei şi Moldovei.
În final se vor pune în valoare itinerarele culturale care
vor cuprinde cele şapte mari zone viticole ale României:
1. Zona viticolă a dealurilor subcarpatice meridionale şi
de curbură din Oltenia şi Muntenia (podgoriile
Severinului, Dealurile Craiovei, Drăgăşani, Ştefăneşti
Argeş, Dealul Mare);
2. Zona viticolă din şesul Dunării (podgoriile Segarcea,
Bechet, Drăgăneşti-Olt, Greaca);
3. Zona viticolă a dealurilor Moldovei (podgoriile
Tâmboieşti, Coteşti, Odobeşti, Tifeşti , Panciu, Iveşti,
Nicoreşti, Dealul Bujorului, Zeletin, Colinele Tutovei,
Huşi, laşi, Cotnari);
4. Zona viticolă a dealurilor din centrul Podişului
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Transilvaniei (podgoriile Teaca, Lechinţa, Târnave,
Aiud-Ciumbrud, Blaj, Jidvei, Valea Nirajului, Mediaş,
lghiu, Alba Iulia);
5. Zona viticolă a dealurilor din nordul şi nord-vestul
Transilvaniei (podgoriile Ardud, Seini , Zalău, Valea lui
Mihai, Tăşnad, Diosig);
6. Zona viticolă din vestul Transilvaniei şi Banat (podgoriile Pâncota, Şiria, Miniş, Gearmata, Recaş, Teremia,
Moldova Nouă);
7. Zona viticolă a colinelor Dobrogei dintre Dunăre şi
Marea Neagră (podgoriile Ost~ov, Basarabi, Murfatlar,

-

Hârşova, Niculiţel).

Câteva date istorice privind tradiţiile vinului în ţara
unele imagini ale monumentelor istorice de pe
acest itinerar, ca şi hărţile întocmite de echipa susmenţionată, au ilustrat suprapunerea cu alte trasee de interes
privind patrimoniul cultural. Încărcătura de resurse culturale şi suprapunerea sunt specifice arealului şi benefice în
ceea ce priveşte atracţia din punct de vedere turistic.
Fiecare din aceste zone include o densitate deosebită
de obiective culturale tangibile: situri arheologice,
fortificaţii (antice, medievale, de tip Vauban sau suprapunerea acestora), monumente istorice, dintre care unele
incluse în Lista Parimoniului Mondial, monumente şi situri
de arhitectură, oraşe şi centre istorice, monumente religioase, aşezări cu arhitectură vernaculară tradiţională.
Într-o atât de scurtă prezentare, a fost dificil a sintetiza
complexitatea şi valoarea deosebită a patrimoniului
cultural din România, ca şi relaţiile cu patrimoniul cultural
al regiunii, cu al Europei şi cu zone mult mai îndepărtate,
relaţii evidente pe tot parcursul istoriei, mai ales prin
intermediul legăturilor datorate celor trei feluri de reţele
majore de comunicaţie: terestre, fluviale şi marine.
În încheierea prezentării, apreciind în mod deosebit
eforturile făcute de toţi experţii, mai ales de către experţii
ICOMOS - Bulgaria, pentru elaborarea primei versiuni a
hărţii itinerarelor culturale din Europa de Sud-Est,
reprezentantul ICOMOS - România a exprimat opinia că
mai sunt încă foarte multe de făcut împreună pentru
îmbunătăţirea şi definitivarea proiectului. lată m~i jos
câteva din aceste remarci şi propuneri:
- S-a arătat necesitatea îmbunătăţirii primei hărţi
generale prin sublinierea conexiunilor de-a lungul
căilor de comunicaţie transfrontaliere, tradiţionale,
constituite istoric, generatoare de aşezări umane, de
la cele rurale, la oraşe şi capitale, care au legat şi
leagă încă zona Europei de Sud-Est cu zonele
europene de centru, vest şi nord, precum şi mai
departe cu Orientul şi Occidentul . Harta în prima
versiune nu ilustrează conexiunile cu zonele din afara
regiunii noastre, care încă din antichitate s-au
dezvoltat pe cale maritimă şi de-a lungul fluviului
Dunarea, care ne uneşte practic cu toate celelalte ţări
europene.
- Corelat cu această idee, s-a propus conectarea unor
itinerare culturale din Republica Moldova, cu cele pe
aceleaşi teme propuse de ICOMOS - România, ţinând
seama de tradiţia istorică şi culturală comună.
- S-au observat pe harta respectivă omisiuni, în unele
zone erori, privind traseul drumurilor comerciale
istorice terestre pe direcţia de la sud la nord şi de la
sud spre vest şi nord-vest. Prima impresie la
vizionarea versiunii hărţii transmise, cel puţin pentru
zona de la nord de Dunăre, a fost că de acolo începe
pustiul, iar drumurile nu mai duc nicăieri. De fapt,
reţeaua nu a fost tratată ca o reţea.
- S-a arătat că traseele şi monumentele incluse în prima
variantă a hărţii care s-a prezentat la Sofia, în baza
noastră,

-

-

-

-

propunerilor experţilor - parteneri, au depăşit în cele
mai multe cazuri, ca densitate şi importanţă, prevederile temei iniţiale. Acest fapt a condus la o serie de
dezechilibre privind numărul monumentelor şi a
itinerarelor incluse, între propunerile unor ţări faţă de
altele.
S-a subliniat că trebuie stabilită o ierarhie mai clară şi
mai unitară a elementelor incluse, că sunt necesare
precizări privind criteriile de selecţie a obiectivelor
care se vor prezenta în cadrul itinerarelor respective.
Cel puţin în ceea ce priveşte arhitectura vernaculară,
pe harta cuprinzând România (probabil şi în întreaga
regiune cuprinsă în proiect) ar trebui punctat un
număr ridicat de sate în care, din fericire încă se mai
păstrează specificul tradiţional, sau, încă mai este
posibil să fie salvat, inclusiv prin proiecte de acest fel.
Ultimul aspect privind conţinutul proiectului s-a referit
la propunerea detectării acelor itinerare culturale care
să includă atât potenţialul cultural, cât şi pe cel
natural cât mai diversificat, aceasta fiind o condiţie
esenţială pentru a pune eficient în valoare un traseu,
prin atragerea circulaţiei turistice spre arii cât mai
inedite şi mai variate.
S-a subliniat în final că scopul unor astfel de proiecte
constă în îmbunătăţirea vieţii economice şi spirituale
a locuitorilor din zonelor aferente pe baza conceptului
dezvoltării durabile, cu evitarea impactului turismului
dur asupra patrimoniului natural şi construit.
S-a sugerat, de asemenea, găsirea unei exprimări grafice mai expresive pentru a marca itinerarele culturale
astfel încât, chiar pe harta generală, să fie mult mai
clar evidenţiate.
S-a arătat că va fi necesară o colaborare mai strânsă
între experţii din fiecare ţară, pe bază de mijloace de
comunicare informatice, care să conducă la abordarea unitară şi echilibrată a propunerilor respective,
precum şi corectarea greşelilor inerente privind
toponimia sau amplasarea obiectivelor.

Dezbaterile

şi

rezultatele reuniunii

Pe parcursul dezbaterilor din cadrul Atelierului , şi alţi
participanţi au susţinut opinii asemănătoare cu sugestiile
prezentate de partea romc'ină , arătate mai sus .
S-a remarcat susţinerea efectivă a Proiectului „Itinerarele
culturale ale Europei de Sud-Est" de către oficialităţile
guvernamentale bulgare, ca şi de către ceilalţi reprezentanţi ai
societăţii civile din Bulgaria .
Proiectul şi modul cum a fost dezbătut , au fost apreciate
favorabil de către reprezentanţii oficiali ai Consiliului Europei ,
de către Secretarul General ICOMOS, de celelalte instituţii şi
organizaţii
internaţionale
participante , considerc'indu-se
necesară continuarea şi îmbunătăţirea proiectului , arătc'indu-se
disponibilitatea de a fi susţinut în continuare la Consiliul Europei
şi alte foruri internaţionale , inclusiv în vederea finanţării în
cadrul unor programe precum Pactul de Stabilitate pentru
Europa de Sud-Est, proiecte pilot în programul „Patrimoniul Viu "
("Living Heritage") promovat de Fundaţia Roi Baudouin ,
proiecte în cadrul Programului "East-East" susţinut de Fundaţia
pentru o Societate Deschisă etc.
S-a arătat că Proiectul privind traseele culturale sud-est
europene rămc'ine deschis şi altor ţări ale regiunii, precum
Republica Moldova - în primul rând, sau Ucraina care a solicitat
în mod expres această posibilitate. Domnul Nicola Karadimov,
coordonatorul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est,
reprezentant al Bulgariei, a arătat că acest proiect va fi introdus
între proiectele prioritare din cadrul Pactului de Stabilitate,
subliniind necesitatea ca reprezentanţii ţărilor participante la
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solicite, prin comitetele naţionale ICOMOS,
guvernelor fiecărei ţări pentru includerea acestui
proiect în programul derulării proiectelor proprii în acest cadru .
Reuniunea experţilor s-a finalizat printr-un Document final
dezbătut în ultima zi a Atelierului , fiind definitivat ulterior de
către ICOMOS - Bulgaria şi transmis în forma respectivă tuturor
proiect

să

susţinerea

participanţilor.

În Documentul final - prezentat la sfârşitul articolului în
forma transmisă de ICOMOS - Bulgaria şi adoptat, s-au inclus
o serie de propuneri dintre care cele mai importante sunt:
- Atingerea scopurilor propuse prin reuniunea de la Sofia
reflectată în adoptarea primei versiuni a hărţii (dar, cu
includerea îmbunătăţirilor necesare, remarcăm noi);
- Elaborarea şi adoptarea ca anexă a Pactului de Stabilitate
pentru Europa de Sud-Est a unei Carte privind păstrarea
şi utilizarea patrimoniului cultural din regiune, care să
favorizeze buna realizare a Proiectului. Corelat cu Carta
să se prevadă un Plan de acţiune regional finanţat prin
bugetul Pactului de stabilitate şi cuprinzând acţiunile-cheie
aprobate prin Atelierul de la Sofia în vederea dezvoltării
ulterioare a proiectului (precizate în anexa 2 la Documentul final) .
Acţiunile cuprinse în Anexa 2 se referă în special la :
- Fundamentarea unei reţele active regionale de experţi
capabilă să lucreze în parteneriat, în problemele privind
conservarea şi utilizarea patrimoniului, pe baza unui Statut
de funcţionare şi realizare a Proiectului;
- Definirea pentru prima oară a macrostructurii patrimoniului
cultural şi a reţelei itinerarelor culturale pentru Europa de
Sud-Est, corelată cu itinerarele culturale europene,
perspectivele acesteia ;
- Dezvoltarea bazei de date comună privind patrimoniul
regional, existentă la sediul ICOMOS - Bulgaria, privind
patrimoniul cel mai preţios al regiunii, ca şi pe cel mai
ameninţat , inclus în baza de date a ICOMOS - Grecia,
creând un sistem unitar de selecţie;
- Elaborarea de studii şi de proiecte-pilot privind zonele
culturale active prevăzându-se acţiuni imediate asupra
monumentelor şi zonelor celor mai ameninţate,
reabilitarea şi exploatarea economică a patrimoniului
cultural şi a turismului cultural durabil, sensibilizarea
populaţiei pentru problemele şi perspectivele patrimoniului
cultural, punerea la punct a unei reţele de parteneri locali
etc.;
- Elaborarea unor proiecte de cooperare regională în
Europa de Sud-Est în domeniul patrimoniului cultural şi al
turismului cultural;
- Propunerea către autorităţile naţionale a unor măsuri
privind politica regională integrată în domeniul cercetărilor
arheologice, înregistrării, evidenţei, conservării şi
amenajării teritoriului în perimetrul itinerarelor culturale şi
al zonelor active, precum şi a măsurilor de facilitare a
mobilităţii turistice, a regimului vizelor etc.;
- Propunerea unei strategii privind investiţiile şi priorităţile
regionale în domeniul patrimoniului cultural inclus în
aceste itinerare;
Încurajarea perfecţionării cadrului juridic naţional în
domeniul patrimoniului cultural, al turismului cultural şi al
itinerarelor culturale;

Unirea eforturilor privind candidatura şi participarea
la programele europene în vederea asigurării
ajutorului financiar pentru proiect.
Rezultatele realizării Proiectului focalizează :
- Nominalizarea şi includerea itinerarelor culturale din
Europa de Sud-Est în lista Itinerarelor Culturale Europene
şi ale Patrimoniului Mondial (similar cu traseul "Camino de
Santiago") ;
- Integrarea în reţeaua europeană a patrimoniului cultural;
- Perfecţionarea cadrului legal pentru patrimoniul cultural,
pentru turism şi dezvoltare regională ;
- Accelerarea dezvoltării socio-economice a zonelor bogate
în patrimoniu cultural ;
- Crearea de noi locuri de muncă în turism, servicii ,
artizanat şi meşteşuguri tradiţionale ;
- Noi resurse financiare, locale şi internaţionale pentru
conservarea patrimoniului.
Comitetul naţional Român ICOMOS depune toate diligenţele la autorităţile guvernamentale direct implicate în domeniile
patrimoniului cultural, al amenajării teritoriului, ca şi al turismului, pentru cuprinderea problemelor dezbătute şi incluse în
Documentul final încheiat la Atelierul de la Sofia privind
proiectul „Itinerarele culturale ale Europei de Sud-Est", în
programele şi proiectele finanţabile prin Pactul de Stabilitate în
Europa de sud .
corelată

NOTE
activităţii /GOMOS privind itinerarele culturale a
fost publicată o primă informare în revista Arhitext Design
nr. 9-1012000, p. 16.
2. Studiu elaborat de Prodomus SA, şef proiect arh. Claudia
Constantinescu, colaboratori arh . Adda Gheorghievici,
arh . Ileana Ciotoiu .
3. Studiu elaborat de Prodomus SA, şef proiect arh . Lia
Medvedovici , colaboratori privind patrimoniul cultural şi
potenţialul turistic: dr. arh . Eugenia Greceanu , istoric Radu
Greceanu , arh . Adda Gheorghievici, arh . Ruxandra
Nemţeanu . Prezentarea studiului şi una din fişele de
sinteză au fost publicate în Arhitext Design nr. 1211998, p.
22-31.
4 . Apud Eugenia Greceanu - „Ansamblul urban medieval
Botoşani", p. 6.
5. Apud Eugenia Greceanu op. cit. p. 6 şi „Ansamblul urban
medieval Piteşti ", p. 38.
6. Itinerarul cultural al fortificaţiilor de tip Vauban „Cetatea
Alba-Iulia - la margine de imperii", itinerar care va lega
cetăţile de tip Vauban din România cu cele din Europa de
Vest (partener: Institutul Naţional al Siturilor şi
Monumente/or din Luxemburg, 1998-1999).
7. Itineraru/ cultural „ Componente spaţiale ale mediului
natural şi multicultural dintre Dunăre şi Marea Neagră "
(partener: Universitatea Aristote/is din Salonic - Grecia,
2000) .
8. Magdalena Banu, Emilia Iancu „ Tradiţiile culturale ale
vinului în România ", Muzeul judeţean al ştiinţelor naturii Prahova, Editura Bioedit 1999.

1. Asupra
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Fig . 1. - Reţeaua drumurilor europene medievale de comerţ :
1. drumuri continentale ; 2. căi maritime genoveze; 3. căi maritime veneţiene
(apud Eugenia Greceanu , op . cit. p. 6)
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Fig . 2 - Drumurile medievale de comerţ ale Moldovei:
(apud Eugenia Greceanu , op . cit. p. 6)

Fig. 3 - Drumurile medievale de tranzit (comerţ) ale Ţării Româneşti :
(apud Eugenia Greceanu , op. cit. p. 38)
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Fig . 4 -

Judeţul

ALBA - Amplasarea în cadrul României şi harta judeţului cu localităţi care cuprind valori de patrimoniu naţional şi centre de dezvoltare
(în cadrul unui program de dezvoltare durabilă a teritoriului (apud Studiul privind protejarea si punerea în valoare
a cetăţii ALBA-IULIA - iunie 1999 / Prodomus S.A. BUCUREŞTI - arh . Cătălina Preda , arh . Adrian Zerva)
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FORTIFICATU
. BASTIONARE
sec. al XVIII-iea in ROMÂNIA

a) ALBA-IULIA

b)

TIMIŞOARA

c) INSULA ADA-KALEH
(dispărută)

d) ARAD

Fortificaţiile bastionare din secolul al XVIII - Cetatea Alba-Iulia , cea mai bine păstrată fortificaţie de tip Vauban din România , realizată în timpul
habsburgice în Transilvania : a. Alba Iulia , b. Timişoara , c. Insula Ada - Kaleh , d. Arad . (apud - „Studiul privind punerea în valoare a zonei cetăţii
ALBA-I ULIA prin conservare, revitalizare şi refuncţionalizare " - iunie 2000 I Prodomus S.A. Bucureşti - a.rh. Cătălina Preda şi „Centrul istoric ALBA-I ULIA gestiune şi revital izare" - 1996 I Prodomus S.A. Bucureşti - arh. Cătălina Preda , arh . Adrian Zerva /Proiect Alba S.A. , Alba Iulia, arh . Doina-Emilia Harda)

Fig . 5 -

dominaţiei
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FORTIFICATU
BASTIONARE
•
sec. XVI-XVII

a)

BRAŞOV

b)CARANSEBEŞ

Fig . 6 -

Fortifica ţ iile

bastionare din secolul al XVI-iea

şi

al XVII-iea în stil Italian vechi

şi

nou premergătoare cetăţii din Alba-Iulia :
a. Braşov şi Cetăţu i a, b. Ca ranseb e ş .
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c) GHERLA

Fig . 6 -

Fortificaţiile

bastionare din secolul al XVI-iea

şi

al XVII-iea în stil Italian vechi

şi

nou

premergătoare cetăţii

din Alba-Iulia: c. Gherla.

BASTIONARE, sec. XVI-XVII
STIL NOU ITALIAN
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Fig . 6 - Fortificaţiile bastionare din secolul al XVI -iea şi al XVII-iea în stil Italian vech i şi nou premergătoare cetăţii din Alba-Iulia : d. Sibiu; e. Făgăraş .
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CETATEA ORADEI
de la începutul secolului al XVII-iea,

Gravură

executată

de Hoefnagel

f) ORADEA

Fig . 6 - Fortificaţiile bastionare din secolul al XVI -iea şi al XVII -iea în stil Italian vechi şi nou premergătoare cetăţii din Alba-Iulia :
f. Oradea (apud - Cătălina Preda - „Itinerarul cultural al fortificaţiilor de tip Vauban „Cetatea Alba-Iulia - la margine de imperii") .

Oraşele şi construcţiile

antice greco-romane şi bizantine de pe malul Mării Negre
(studiul arh . Cătălina Preda şi arh . Eleni Gavra)

şi

de-a lungul

Dunării
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Fig . 7 - Monumente în zona Dobrogea (apud Radu Florescu)
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Fig _ 8 - Trasee culturale ale vinului în zona subcarpatică de sud între podgoriile Dealul Mare şi Ştefăneşti (apud Magdalena Banu op _ cit)
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Fig . 9 - Prima versiune a

hărţi i

„Itinerarele culturale ale Europei de Sud-Est" prezentată de ICOMOS Bulgaria
la Atelierul din 16-17 septembrie 2000 de la Sofia .
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ATELIER INTERNATIONAL
ITINERAIRES CULTURELS DU SUD-EST EUROPEEN
Sofia, 16 - 17 septembre 2000

DOCUMENT FINAL
Les participants a !'Atelier international sur le theme des ltineraires culturels du Sud-Est Europeen ,
experts de tous Ies pays de cette region - l'Albanie , la Bosnie et Hertzegovine, la Bulgarie, la Croatie , la
Grece, la Macedoine , la Roumanie, la Slovenie, la Turquie et la Yougoslavie - prenant en consideration
Ies Prealables vises a l'Annexe 1,
- expriment leur preoccupation de l'etat du patrimoine culturel de la reg1on, suite a son integrite
culturelle non devoilee , sa mise en perii par des catastrophes naturelles, des conflits militaires , des
difficultes economiques et une commercialisation outree du tourisme incontrâle;
- soulignent que la preservation et l'utilisation du patrimoine culturel de la region necessitent des
efforts coordonnes et une comprehension mutuelle a l'egard des valeurs de l'Autre ;
- considerent le patrimoine culturel comme une ressource egalement de developpement regional
dont l'utilisation rationnelle non seulement contribuerait a la restitution des investissements y
apportes , mais garantirait des ressources suffisantes pour sa preservation , son entretien et son
developpement;
- sont convaincus que Ies itineraires culturels stimulant le tourisme culturel durable, en partenariat
etroit avec le secteur touristique, peuvent mettre en valeur l'identite et la diversite du patrimoine
culturel de la region et contribuer a son integration europeenne;
- sont convaincus que l'utilisation raisonnable du patrimoine culturel par le developpement des
itineraires culturels serait une contribution certaine aux objectifs du Pacte de stabilite du Sud-Est
Europeen quant a la democratisation , le developpement economique durable et la cooperation et
la securite de la region ;
- estiment que le Projet ltineraires culturels du Sud-Est Europeen offre une possibilite de
developpement regional et sont d'accord d'en poursuivre Ies travaux (en adoptant le logo du Projet
propose par ICOMOS/BULGARIE).
Partant de ces constatations unanimes Ies participants a !'Atelier:

1. Approuvent la premiere version de la Carte des itineraires culturels de la reg1on presentee et
discutee pendant !'Atelier en tant que base precieuse pour le developpement ulterieur du Projet
cense etre ouvert pour permettre a d'autres pays, proches de la region , de s'y joindre.
2. Sont d'accord que le groupe d'experts participant a !'Atelier, ainsi que tous ceux qui ont travaille
jusqu'a present sur la Carte des itineraires culturels de la region constituent un Reseau ouvert
d'experts du Projet conformement au p. 1 de l'Annexe 2.
3. Proposent l'elaboration et l'adoption en annexe du Pacte de stabilite du Sud-Est Europeen d'une
Charte sur la preservation et l'utilisation du patrimoine culturel de la region laquelle favoriserait la
bonne realisation du Projet. Joindre a cette Charte un Plan regional d'action , finance par le budget
du Pacte de stabilite et comprenant Ies actions-cle approuvees par I'Atelier et figurant a l'Annexe 2.
4. Sont confiants que la Charte sur la preservation et l'utilisation du patrimoine culturel et le Plan
d'action dans le cadre du Pacte de stabilite s'etendront, dans un proche averiir sur la Republique
Federative de Yougoslavie dont le patrimoine culturel est partie integrante du patrimoine culturel de
la region .
5. Expriment leurs remerciements et leur haute appreciation a ICOMOS/BULGARIE pour son initiative
et râle coordinateur dans le lancement et le developpement du Projet ltineraires culturels du SudEst Europeen ainsi qu 'a tous Ies experts participant, partenaires au Projet pour leurs contributions.
6. Expriment leurs remerciements de leur aide financiere precieuse pour la realisation du Projet:
- a la Fondation Societe Ouverte - Programme Est-Est,
- a la Fondation Roi Baudouin
- aux Comites nationaux d'Albanie, Bulgarie, Croatie, Grece, Macedoine, Roumanie, Slovenie,
Turquie and Yougoslavie,
- aux Ministeres de la Culture de la Bosnie et Hertzegovine , la Bulgarie , la Croatie, la Macedoine
et la Yougoslavie.
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ANNEXE 1

PREALABLES DU PROJET
"ITINERAIRES CULTURELS DU SUD-EST EUROPEEN"
Les participants a !'Atelier international sur le theme des ltineraires culturels du Sud-Est Europeen
- prennent en consideration le precieux travail theorique et pratique effectue a ce jour concernant la
preservation et l'utilisation du patrimoine culturel de la region;
- reconnaissent le râle considerable de la Campagne du Conseil de !'Europe "Europe, un patrimoine
commun" et des Journees Europeennes du Patrimoine pour la mise en valeur des racines
communes du patrimoine culturel de la region et du sentiment d'appartenance au patrimoine
europeen commun ;
- apprecient l'importance de la Resolution de la IV Conference Europeenne du Conseil de !'Europe
(Helsinki , mai 1996), la Resolution de la 12 Assemblee generale de l'ICOMOS et la Charte
internationale du tourisme culturel de l'ICOMOS (Mexico 1999) revelant des possibilites d'utiliser
de fa9on rationnelle le patrimoine culturel et d'en faire un stimulant pour le developpement regional
du rable;
- prennent en consideration tout ce qui a ete effectue a ce jour en vue de la stabilisation du Sud-Est
Europeen, pour la preservation et le developpement de son patrimoine culturel ainsi que pour
l'etude des itineraires culturels et du tourisme culturel dans le cadre du Pacte de stabilite du SudEst Europeen , du Plan d'action du Conseil de !'Europe pour le Sud-Est Europeen, des programmes
de l'ICOMOS (et notamment ceux de ses comites internationaux sur Ies itineraires culturels et le
tourisme culturel et des comites nationaux d'Espagne et des pays du Sud-Est Europeen, Ies
initiatives de la Fondation Roi Baudouin (et notamment son programme Living Heritage);
- soulignent l'importance de l'action de !'Institut Europeen des itineraires culturels du Conseil de
!'Europe en faveur de l'avancement de la methodologie et la pratique dans le domaine du
patrimoine culturel.
Partant de ces constatations unan imes Ies participants a !'Atelier:
1. Approuvent la premiere version de la Carte des itineraires culturels de la region presentee et
discutee pendant !'Atelier en tant que base precieuse pour le developpement ulterieur du Projet
cense etre ouvert pour permettre a d'autres pays, proches de la region, de s'y joindre.
2. Sont d'accord que le groupe d'experts participant a !'Atelier, ainsi que tous ceux qui ont travaille
jusqu 'a present sur la Carte des itineraires culturels de la region constituent un Reseau ouvert
d'experts du Projet conformement au p. 1 de l'Annexe 2.
3. Proposent l'elaboration et l'adoption en annexe du Pacte de stabilite du Sud-Est Europeen d'une
Charte sur la preservation et l'utilisation du patrimoine culturel de la region laquelle favoriserait la
bonne realisation du Projet. Joindre a cette Charte un Plan regional d'action, finance par le
budget du Pacte de stabilite et comprenant Ies actions-cle approuvees par !'Atelier et figurant a
l'Annexe 2.
4. Sont confiants que la Charte sur la preservation et l'utilisation du patrimoine culturel et le Plan
d'action dans le cadre du Pacte de stabilite s'etendront, dans un proche avenir sur la Republique
Federative de Yougoslavie ciont le patrimoine culturel est partie integrante du patrimoine culturel
de la region .
5. Expriment leurs remerciements et leur haute appreciation a ICOMOS/BULGARIE pour son
initiative et râle coordinateur dans le lancement et le developpement du Projet ltineraires
culturels du Sud-Est Europeen ainsi qu'a tous Ies experts participant, partenaires au Projet pour
leurs contributions.
6. Expriment leurs remerciements de leur aide financiere precieuse pour la realisation du Projet:
- a la Fondation Societe Ouverte - Programme Est-Est,
- a la Fondation Roi Baudouin
- aux Comites nationaux d'Albanie, Bulgarie, Croatie, Grece , Macedoine, Roumanie , Slovenie ,
Turquie and Yougoslavie,
- aux Ministeres de la Culture de la Bosnie et Hertzegovine, la Bulgarie, la Croatie , la
Macedoine et la Yougoslavie .
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ANNEXE 2
ACTIVITES EN VUE DU DEVELOPPEMENT ULTERIEUR DU
PROJET "ITINERAIRES CULTURELS DU SUD-EST EUROPEEN"

1. Rediger un Statut portant sur le fonctionnement et la realisation du Projet et du Reseau d'experts;
constituer jusqu'a son adoption un secretariat compose de representants de chaque pays de la
region , avec ICOMOS/BULGARIE comme Coordinateur general du Projet.

2. Developper la Base de donnees existante ayant siege a ICOMOS/BULGARIE comprenant Ies
donnees sur le patrimoine culturel le plus precieux de la region . Consacrer une section speciale au
patrimoine culturel le plus menace dans la region en se connectant a la Base de donnees
constituee a l'initiative d'ICOMOS/HELLENIQUE avec la participation d'experts du Sud-Est
Europeen .

3. Definir dans son ensemble le reseau des itineraires culturels de la region en relation avec Ies grand
itineraires culturels europeens , Ies couloirs de transport et Ies ressources naturelles precieuses;
selectionner Ies itineraires culturels prioritaires pour des actions en premiere etape.

4. Elaborer des etudes et des projets-pilots sur des zones culturelles actives prevoyant; des actions
immediates sur Ies monuments et zones Ies plus menaces, rehabilitation et exploitation
economique du patrimoine culturel, developpement des itineraires culturels et du tourisme culturel
durable , sensibilisation de la population aux problemes et aux prospectives du patrimoine culturel,
mise en place d'un reseau de partenaires locaux, etc.

5. Elaborer des projets regionaux de cooperation dans le domaine des itineraires culturels et du
tourisme culturel avec des pays voisins dans la region .

6. Proposer aux autorites nationales des mesures visant une politique regionale integree dans le
domaine des prospections archeologiques, l'enregistrement, la conservation et l'amenagement
territorial dans Ies cadres des itineraires culturels et zones actives , tout aussi que des mesures
facilitant la mobilite touristique , le regime des visas , etc.

7. Proposer une strategie d'investissements et identifier a l'echelle regionale Ies priorites
d'investissement en matiere de preservation et utilisation du patrimoine culturel dans Ies cadres
des itineraires culturels et des zones culturelles actives.

8. Encourager le perfectionnement des legislations nationales du domaine du patrimoine culturel, du
tourisme culturel et des itineraires culturels.

9. Ouvrir sur le Projet un site Web a !'INTERNET permettant aux participants au Projet de presenter
et recevoir une information mise a jour sur le developpement du Projet ainsi qu 'a a diffuser la
connaissance du patrimoine culturel de la region .

1O. Un ir Ies efforts de candidature et participation conjointe aux programmes europeens en vue
d'assurer des aides financieres pour le Projet.

11 . Realiser des echanges actifs avec !'Institut des itineraires culturels du Conseil de !'Europe
(Luxembourg), avec Ies Comite scientifiques internationaux ICOMOS des itineraires culturels et du
tourisme culturel, etc.

12. Entretenir une communication permanente active au sein du Reseau , par INTERNET y compris.
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ANNEXE 2
ACTIVITES EN VUE DU DEVELOPPEMENT ULTERIEUR DU
PROJET "ITINERAIRES CULTURELS DU SUD-EST EUROPEEN"

1. Rediger un Statut portant sur le fonctionnement et la realisation du Projet et du Reseau d'experts;
constituer jusqu 'a son adoption un secretariat compose de representants de chaque pays de la
region , avec ICOMOS/BULGARIE comme Coordinateur general du Projet.

2. Developper la Base de donnees existante ayant siege a ICOMOS/BULGARIE comprenant Ies
donnees sur le patrimoine culturel le plus precieux de la region . Consacrer une section speciale au
patrimoine culturel le plus menace dans la region en se connectant a la Base de donnees
constituee a l'initiative d'ICOMOS/HELLENIQUE avec la participation d'experts du Sud-Est
Europeen .

3. Definir dans son ensemble le reseau des itineraires culturels de la region en relation avec Ies grand
itineraires culturels europeens, Ies couloirs de transport et Ies ressources naturelles precieuses;
selectionner Ies itineraires culturels prioritaires pour des actions en premiere etape .

4. Elaborer des etudes et des projets-pilots sur des zones culturelles actives prevoyant; des actions
immediates sur Ies monuments et zones Ies plus menaces, rehabilitation et exploitation
economique du patrimoine culturel, developpement des itineraires culturels et du tourisme culturel
durable, sensibilisation de la population aux problemes et aux prospectives du patrimoine culturel,
mise en place d'un reseau de partenaires locau x, etc.

5. Elaborer des projets regionau x de cooperation dans le domaine des itineraires culturels et du
tourisme culturel avec des pays voisins dans la region .

6. Proposer aux autorites nationales des mesures visant une politique regionale integree dans le
domaine des prospections archeologiques, l'enregistrement, la conservation et l'amenagement
territorial dans Ies cadres des itineraires culturels et zones actives, tout aussi que des mesures
facilitant la mobilite touristique, le regime des visas, etc.

7. Proposer une strategie d'investissements et identifier a l'echelle regionale Ies priorites
d'investissement en matiere de preservation et utilisation du patrimoine culturel dans Ies cadres
des itineraires culturels et des zones culturelles actives .

8. Encourager le perfectionnement des legislations nationales du domaine du patrimoine culturel, du
tourisme culturel et des itineraires culturels.

9. Ouvrir sur le Projet un site Web a !'INTERNET permettant aux participants au Projet de presenter
et recevoir une information mise a jour sur le developpement du Projet ainsi qu 'a a diffuser la
connaissance du patrimoine culturel de la region .

1O. Un ir Ies efforts de candidatu re et participation conjointe aux programmes europeens en vue
d'assurer des aides financieres pour le Projet.

11 . Realiser des echanges actifs avec !'Institut des itineraires culturels du Conseil de l'Europe
(Luxembourg), avec Ies Comite scientifiques internationaux ICOMOS des itineraires culturels et du
tourisme culturel , etc.

12. Entretenir une communication permanente active au sein du Reseau, par INTERNET y compris.
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List of Romanian Experts working
on the Cultural Routes project
Co-ordinating expert:
Adda Gheorghievici - Architect, visiting professor
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu", 70109 Bucharest,
18-20, Academ iei St. , phone 401 3155482 , fax 401 3123954
Counsellor, Westrom Design consulting engineering impex Sri
92 , Sos. Pantelimon Av„ Bloc 211, apt. 7, 73394 Bucharest,
ptione/fax modem 401 2508144, e-mail : ghelase@pcnet,pcnet ro
Counsellor:
Eugenia Greceanu - Dr. Architect, President ICOMOS Remania
visiting professor Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu",
18-20, Academiei St„ 70109 Bucharest,phone 401 3155482, fax 401 3123954
20, Strada Pravăţ , BI. P9 , ap. 47 , 77326 Bucharest
phone 401 7255271 , e-mail : ghelase@pcnet,pcnet ro

- Cultural Traditions of wine in Roman ia:
Magdalena Banu - chemist, President ECOVAST Remania
Muzeul Omului , 2000 Ploieşti , 1, Nicolae Grigorescu St„
phone I fax 40 44 111970; e-mail : radubob@transdata .ro
- Monastic and Pilgrim's Routes în Romania , Moldova:
Virgil Polizu - Conf. Dr. Architect, Deputy President UNRMI
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu", 70109 Bucharest,
18-20, Academiei St„ phone 401 3155482 , fax 401 3123954
- Monastic and Pilgrim's Routes in Moldova Republic*):
Sergius Ciocanu - Dr. Architect, History of Art Institute in
Moldova Republic, Chişinău, phone 022 - 498924,

Chişinău ,

- Princely and boyar's palaces, manors and historic inns
on the rnain commercial routes of Romania:
Lia Medvedovici - Architect, S.C. Prodomus S.A. ,
53-55 Nicolae Filipescu St„ 70136 Bucharest
phone401 2117845/134 , phone/fax401210 5116
e-mail : st1 Om@m.ro
- The itinerary of the fortresses and fortifications
Catalina Preda - Architect, S.C. Prodomus S.A. ,
53-55 Nicolae Filipescu St„ 70136 Bucharest
phone 401 2117845/134, phone/fax 401 210 5116
home : 2, Sos. Stefan cel Mare Av„ BI. 13, ap. 42 , Bucharest,
phone/fax -modem 41 O 2100993, e-mail catalinap@pcnet.ro
Marius Porumb - Art Historian ,
Institute of Archaeology and History of Art, 3400 Cluj
3, Aleea Padiş , ap . 22 , Cluj , phone 4064 191125
home : phone 40641424 92, e-mail : cfirea@yahoo.com
Câinie: phone 4058 747220
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